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SAMENVATTING

0.1

Inleiding
InhetWaterkwaliteitsplan 1989-1995vandeProvincieFriesland,
zijnnaastwaterkwaliteitsdoelstellingen voormenselijke
gebruiksfunctiesvanhetwater (zoalszwemwaterenwatervoor
karperachtigen)ecologischedoelstellingenvastgelegd.De
(gedifferentieerde)basiskwaliteitgeldthierbijals (algemene)
ecologischedoelstellingvanhetlaagsteniveau.Voorverdergaande
(specifieke)doelstellingen iseenecologischmiddelsteenhoogste
niveauonderscheiden.InhetWaterkwaliteitsplan zijnwateren
aangegeven,waarvooreenspecifiekedoelstellinggeldt.Deze
doelstellingendienenvoordebetreffendewaterennaderteworden
uitgewerktdoormiddelvanbeheersprogramma's,waarinhettevoeren
waterkwaliteitsbeheerwordtvastgelegd.Indezebeheersprogramma's
zaldeecologischedoelstellingmoetenwordengeconcretiseerd.
Daarnaast zulleninhetprogrammagewenstewaterhuishoudkundige
maatregelenenmaatregelentenbehoevevandewaterkwaliteitmoeten
wordenaangegeven.
Het inhetWaterkwaliteitsplanonderscheidenmilieutype
"laagveenmoerassenmetpetgatencomplexen" isdoordeProvincie
Friesland alseersteuitgekozenomvormeninhoudtegevenaanhet
voorgeschrevenecologischbeheersprogramma.Bijdeselectievan
juistditmilieutypeheeftdenationaleeninternationalebetekenis
vanlaagveenmoerassenmedeeenrolgespeeld.
Binnenhetmilieutype "laagveenmoerassenmetpetgatencomplexen"zijn
devolgendewateren/waterrijkegebiedengeselecteerd!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OudeVenen;
DeDeelen;
RottigeMeente;
Houtwiel,SippenvennenenOttema-Wiersmareservaat;
Oosterschar;
Brandemeer;
Lindevallei;
BoornbergumerPetten.

Genoemdegebiedenhebbenalledeecologischedoelstellingvanhet
hoogsteniveautoegewezengekregen.
DoorGedeputeerdeStatenvanFriesland isop31oktober1989een
bestuursopdrachtvastgesteldvoorhetopstellenvaneenglobaalen
overkoepelendbeheersprogrammavoordegeselecteerde
laagveenmoerasgebieden.Ingenoemdeopdrachtstaataangegevendat
naastditoverkoepelendeprogrammaeenbijzondere,specifieke
uitwerkingmoetwordengegevenvoorDeDeelenendeRottigeMeente
inspecifiekebeheersprogramma's,waarbijdeeutrofiëringsproblematiekbijzondereaandachtkrijgt.Beidegebiedenzijn
kansrijkegebiedeninhetkadervanproefprojecten integrale
eutrofiëringsbestrijding.InhetNatuurbeleidsplan
(regeringsbeslissing)wordendezegebiedenalszodanigookgenoemd.
Uitvoeringvandebestuursopdracht isbegeleiddooreen
projectgroep,dievanwegeraakvlakkenmetanderebelangenenhet

integralekaraktervandeoptestellenbeheersprogramma'seenbrede
samenstelling kende.Voorhetopstellenvandeprogramma's iseen
externadviesbureau ingeschakeld.DeProvincieFriesland heeft29
mei1990Grontmijnvhiervooropdrachtverleend.
Bijdeuitwerkingvanhetoverkoepelendebeheersprogramma zijnde
volgendeuitgangspuntengehanteerd:
eeninvalshoekvanuithetoppervlaktewater;
hetbeheersprogrammadientaantesluitenbijenaanvullendte
zijnopbestaandebeheersplannenvandeterreinbeheerdersvan
deverschillendegebieden;
hetinhetWaterkwaliteitsplan alsvierdegenoemdegebied isop
grondvandebeperkterelatiesinbeheersopzichtgesplitstin
tweegebieden.HetOttema-WiersmareservaatendeSippenvennen
zijnalséénbeheersgebied (hetBûtenfjild)beschouwd;het
Houtwiel isalsafzonderlijkgebiedbehandeld.HetZwarte
Broek,dateveneensdeeluitmaaktvanhetBûtenfjild,bestaat
geheeluitoeverlandenenisdaarom indezestudiebuiten
beschouwinggelaten.Intotaalzijndusnegen
laagveenmoerasgebiedenonderscheiden;
naarhetinhetWaterkwaliteitsplan alszesdegenoemdegebied
"Brandemeer/Oldelamer"wordt inditrapportverwezenals
"Brandemeer".Oldelamer isdenaamvandepolder,diegrenst
aanhetnatuurreservaat "Brandemeer".
bijhetuitwerkenvandemaatregelen isgekozenvooreen
fasering indetijd,waarbijeenkortetermijn (periodevan5
jaar),eneen (middel)langetermijnzijnonderscheiden.
Deindebeheersprogramma'svoorgesteldemaatregelenen
beheersrichtlijnen dienenverdertewordenuitgewerkten
gerealiseerdrespectievelijkterhartegenomentewordendoor
diverse,hiervoorverantwoordelijk teachten instanties.Hieronder
vallenonderanderedeProvincieFrieslandals
waterkwaliteitsbeheerder,debetreffendewaterschappen,de
terreineigenarenenterreinbeheerders (StaatsbosbeheerenItFryske
Gea)engemeenten.Hetbeheersprogrammavormtdustevens (mede)het
toetsingskadervoorvoorgenomenactiviteitenenontwikkelingen c.q.
beheersplannenvangenoemdeinstanties.
0.2

Gevolgdewerkwijze
Inhetoverkoepelendebeheersprogramma iseenstreefbeeld
geformuleerdvoorhetmilieutype "laagveenmoerasmet
petgatencomplexen".Basishiervoorvormteenreferentiekader,
bestaanduiteenbeschrijvingvandebelangrijkstekenmerkenvaneen
laagveenmoeras inFriesland indeecologischoptimalesituatieen
aanvullendekenmerkendiesamenhangenmetdeplaatsvande
laagveenmoerasgebieden indeecologischehoofdstructuur.Dehuidige
situatieindeverschillendegebieden isgeïnventariseerd en
getoetstaanhetstreefbeeld.Vervolgenszijninalgemenezin
mogelijkemaatregelenbeschrevenomdegesignaleerdeknelpunten op
telossendanweiteverminderen.Pergebied zijnhieruitmaatregelen
geselecteerd enuitgewerkt,dievoorhetbetreffendegebiedhet
meest inaanmerkingkomen.
Indespecifiekebeheersprogramma'svanDeDeelenendeRottige
Meentewordtverder ingegaanopdemaatregelen,dieopkortetermijn
ii

kunnenwordengenomen.Dezespecifiekeprogramma's zijnals
bijlagerapportenaanhetoverkoepelendeprogrammatoegevoegd.
Inhetnuvolgendegedeeltevandesamenvattingwordtdeinhoudvan
hetoverkoepelendeprogrammakortbeschreven.
0.3

Algemenekarakteristiekvandegeselecteerdelaaaveenmoerassen
Denegenlaagveenmoerasgebieden liggenalleinhetLageMiddenvan
Friesland.HetLageMiddeniseenvrijwelaaneengeslotenveengebied
geweest,datzichinhetHoloceenheeftgevormd.Degebiedenzijn
verveenderestantenvanlaagveenmoerassen,dienietincultuurzijn
gebrachten/ofeenbestemmingalsnatuurgebiedhebbengekregen.
Doorhunliggingwordendemoerasgebiedenopnationaalniveauvan
grotebetekenisgeachtinhetkadervandeecologische
hoofdstructuurbinnenNederland.IndeVierdeNotaRuimtelijke
OrdeningenhetNatuurbeleidsplan zijndegebiedenopgenomen inde
natteas,lopendvanhetDeltagebiednaarhetLauwersmeer.Ook
binnendeprovincieFriesland spelendelaaaveenmoerasseneen
belangrijkerolindeecologischehoofdstructuur.Inhetontwerp
PlanEcologischeVerbindingszônes (1990)vandeProvincieFriesland
isgestaltegegevenaandeontwikkelingvanecologische
verbindingszônestussennuminofmeergeïsoleerd liggendegrotere
gebiedenmetnatuurwaarden inFriesland.Indeuitwerking zijnde
moerasgebiedenalseendrietalcomplexenzijnbeschouwd.Hierbijis
eenvandecomplexensamengestelduitdeOudeVenen,inclusiefhet
SneekermeerendeTerkaplesterpoelen,enDeDeelen.Eentweede
complexvormthetgebiedvanGroteWielen,Ottema-Wiersma reservaat
enSippenvennen,HoutwielenZwagermieden.Delaagveenmoerassenin
zuid-Friesland (Oosterschar,Brandemeer,RottigeMeenteen
Lindevallei)vormeninclusiefTjeukemeerenNannewiiddederde
cluster,waarbijeendirecterelatiebestaatmetdemoerasgebieden
innoordwest-Overijssel (WeerribbenenWieden).

0*4

Svsteemkenmerken
Laagveenmoerasgebiedenmetpetgatencomplexen zijnhalfnatuurlijke
landschappen,dieonderinvloedvandemenszijnontstaan.Door
vervening zijnondiepe (meestal<1m)petgatengevormd,doorsmalle
legakkersvanelkaargescheiden.Ookgrotereveenplassenkwamentot
stand,somsdoordatdelegakkerslaternogwerdenverveend,ofals
gevolgvanwindwerkingwerdenweggeslagen.Naastpetgatenengrotere
waterplassenbestaateengedeeltevanhetopenwaterin
laagveenmoerasgebiedenuitslotenen (smalle)vaarten.
Laagveenmoerasgebiedenhebbeneengevarieerdkarakter.De
soortenrijkdom isgrootenstructurenzijndivers.Alsgevolgvan
optredendeverlandingsprocessen isereengeleidelijkeovergangvan
waternaarland.Laagveenmoerassen zijnopgebouwduiteenaantal
karakteristiekesubsystemen.Naastpetgaten,groterewaterplassen
(veenplassen)enslotenzijnditdrijftillen,trilvenen,rietlanden,
struwelen,broekbossen,blauwgraslanden,hooilandenenveenheiden.
Water isdebelangrijksteabiotischeensturendefactorin
laagveenmoerassen.Zekunnengevoedwordendooroppervlaktewater,
iii

grondwater (kwelwater)enregenwater.De (grond)waterstandis
relatief stabielenhoog.Ditgarandeerteenstabiliteitin
nutriëntenvoorziening.
Ominvullingtegevenaandeecologischedoelstellingvanhet
hoogsteniveauzijndebelangrijkstesysteemkenmerkenvan
laagveenmoeraagebiedenmetpetgatencomplexen inFriesland inde
ecologischoptimalesituatiegeïnventariseerd enbeschreven.Deze
kenmerkenvormensamenmetkenmerkendiesamenhangenmetdeplaats
vandelaagveenmoerassenindeecologischehoofdstructuurhet
referentiekader,opbasiswaarvaneenstreefbeeld isgeformuleerd.
0.5

Streefbeeld
Hetstreefbeeld isdeconcretiseringvandesysteemkenmerken ineen
setvanorganismenennormen.Dezesetvanorganismenennormenis
richtinggevendvoorhetwaterbeheer.Zeisdaarmeetevenseen
verwoordingenpraktischevertalingvandeecologischedoelstelling
vanhethoogsteniveau,zonderoverigensdezedoelstelling inzijn
geheeltevervangen.
Hetstreefbeeld isgesplitst ineenbiotischeneenabiotisch
streefbeeld.Hetbiotischstreefbeeld isweergegeven intabel0.1.
Tabel0.1:

Biotischstreefbeeldvooreenlaagveenmoerasin
Frieslandmeteenecologischedoelstellingvanhet
hoogsteniveau.

aquatischeorganismen
waterplanten:
fonteinkruiden,kranswieren,krabbescheer
fytoplankton:
Dominantievankleineflagellaten,vooral
Cryptophyceeënengoudwieren.
Rijkevertegenwoordiging vansieralgen

(Closterium,
zoöplankton:

Cosmariumen

Staurastrum).

gemeenschap Ceriodaphnio-Chydoretum

(Ceriodaphnia pulchella en Polyphemus
pediculus).
overige fauna:

snoek,zeelt,visotter,ringslang,de

kokerjuffers Agraylea multipunctata,
Cyrnus
crenaticomis en Tricholeichiton
fagesii, de
vedermuggen Anatopynia plumipes, Cladopelma gr.
lateralis en Clxnotanypus nervosus, delibel
Aeshna
viridis.
niet-aquatiBcheorganismen
zwartestern,lepelaar,purperreiger,grote
vuurvlinder,zilverenmaan
overigekenmerken
Hetaquatischmilieu isrijkaanbiotopen.De
verschillendesubsystemen zijnvertegenwoordigd
(sloten,petgatenenplassen).Eenbredereeks
vanverlandingsstadia isaanwezig,vanafde
initiëlewaterplantenbegroeiingen tot
drijftillen,trilvenenenrietlanden.

IV

Omdeactuelesituatieindeverschillendegebiedentenopzichtevan
ditstreefbeeldopeeninzichtelijkewijzetekunnentoetsenen
presenteren iseenzogenaamdeAMOEBE (AlgemeneMethodevoor
oncologischeBEschrijving)ontwikkeld.Deamoebeiseen
weerspiegelingvanhetbiotischstreefbeeldvoorhetgehele
watertype "laagveenmoerassenmetpetgatencomplexen",enis
grotendeelssamengestelduitorganismenoftaxonomischegroepenvan
organismen,aangevuldmetenkeleanderebiotischekenmerken.
Soorten/kenmerken indeamoebezijninwisselbaar.
Hetabiotischstreefbeeldvooreenaantal,ecologischgezien,
belangrijkewaterkwaliteitsparameters isweergegeven intabel0.2.
Degetalsmatige invulling isgebaseerdopliteratuurgegevens,op
waterkwaliteitsgegevensvandeBoornbergumerPetten,hetmeest
voedselarmeFrieslaagveenmoerasmetkranswieren,enookopoudere
waterkwaliteitsgegevensmetbetrekkingtotkranswier-en
krabbescheervegetaties.
Tabel0.2:

Abiotischstreefbeeldvooreenlaagveenmoerasmeteen
ecologischedoelstellingvanhethoogsteniveau.De
aangegevenwaardenzijnjaargemiddelden,tenzijanders
aangegeven.

Oppervlaktewater:
Macro—ionen:
bicarbonaat (meq/1)
chloride (mg/l)
sulfaat (mg/l)
calcium (mg/l)
magnesium (mg/l)
natrium (mg/l)
kalium (mg/l)
Voedingsstoffen:
ortho-fosfaat (mgP/1)(z)
totaal-fosfaat (mgP/1)(z)
ammonium (mgN/1)(z)
nitraat (mgN/1)(z)
Overigebelangrijkeparameters;
pH (zuurgraad)
chlorofyl-a (microg/1)(z)
doorzicht
ionenratio (2Ca/2Ca+Cl;mol/l)
Sediment:
diktesliblaag:
PCB's (microg/kg d.s.)
(z)
*

o, 6 - 3

£ 50
£ 40

20-50
5- -10
< 25
£ 5

£

0,03

< 0.07
£ 0,3
£ 0,1

6,, 5 - 7 , 5
£ 20

t o t op de bodem
> 0,6

s: Lechts e n k e l e cm
£

1 *

£ 1,8 **

zomergemiddeldewaarde
normatievewaardeuithetHerstelplanleefgebiedenotter
(MinisterievanLandbouwenVisserij, 1989).
Uitgaandevannormenvoororgaanconcentratiesinottersvan
10mg/kg (Claassen&DeJongh, 1988).

Dewaardenintabel0.2 zijnindicatievewaarden.Hetiseen
voorstelvooreensetvannormen,dierichtinggevend dienentezijn
voorhetwaterbeheer,teneindederandvoorwaardentescheppenvoor
eenzovolledigmogelijkherstelvandeaquatische levensgemeenschap
inlaagveenmoerassen.Eenvergelijkingmetzowelde
gedifferentieerdebasiskwaliteitvolgenshetWaterkwaliteitsplan,
alsdealgemenemilieukwaliteit 2000uitdeDerdeNota
Waterhuishouding laatziendatdevoorgesteldewaardeneen
aanzienlijkeaanscherping zijnvandezenormen.Voordeparameters,
dienietintabel0.2 zijnweergegeven,geldtdegedifferentieerde
basiskwaliteit,óf,voordeparametersdieookinde
gedifferentieerdebasiskwaliteitnietzijnopgenomen,dealgemene
milieukwaliteit.
0.6

Huidigesituatiegebieden
Denegenlaagveenmoerasgebiedenverschillensterkingrootte.De
RottigeMeenteendeOudeVenenbeslaanmetcirca 1100resp.1500ha
veruitdegrootsteoppervlakte.DeBoornbergumerPettenismet70ha
hetkleinst.Ookdeterreintypen (water,rietland,grasland,moeras
enbroekbos)zijnbinnendebetreffendegebieden inverschillende
matevertegenwoordigd.
Degebiedenhebbenmomenteelgemeendatereengrootverschilin
hoogteenwaterpeilen istussenhetreservaatendeomringende
cultuurgronden.Medehierdoorisindemeestegebiedensprakevan
wegzijgingvanwater.Invrijwelallegebiedenwordtindezomer
(boezem)wateringelaten.
Relatiefgrotehoeveelhedenwaterplantenwordenalleenaangetroffen
indeRottigeMeente,deBoornbergumerPettenenhetBrandemeer.In
DeDeelen,deOudeVenen,hetOosterscharenhetBûtenfjildkomen
blauwalgenvoor.Degebiedenverschillenverderwatbetreft
voedselrijkdomendemacro-ionensamenstellingvanhetwater.Het
watervandeBoornbergumerPetten,LindevalleienhetHoutwie1bevat
hetminstefosfaatenstikstof.HetwatervandeLindevallei
benaderthetmeesthet (gewenste)grondwaterachtigekarakter.Voor
zoverersprakeisvaninlaatwater isditwatervoedselrijkenqua
macro-ionensamenstelling ongunstig.Eenuitzondering hieropvormtde
Linde.
Dewaterbodemkaninsterkematezijnopgeladenmet fosfaaten
stikstof.TevenskunnenverhoogdegehaltesPCB's,zwaremetalenen
organochloorpesticiden aangetroffenworden.
Eenoverzichtvaneenaantalbiotischeenabiotischekenmerkenvan
deverschillendegebiedenwordtgepresenteerd intabel0.3.Indeze
tabel zijnwaarrelevantookdestreefbeeldkenmerkenaangegeven.

vi

tabel0.3

Overzichtvandehuidigetoestand indeverschillende
gebieden.
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Knelpuntenanalyse
Wanneerdehuidigesituatieindeverschillendegebiedenwordt
afgezettegenhetstreefbeeldmetdedaarbijgeformuleerde
(a)biotischekenmerkenblijktdatdegebiedeneenaantalknelpunten
gemeenhebben.
Ingeenvandebeschouwdegebiedenwordt (volledig)aande
nagestreefdebiotischekenmerkenvanFrieselaagveenmoerassen
voldaan.Primaireverlandingvindtnietmeerofslechtsinzeer
beperktemateplaats.Kenmerkendesoortenzoalskranswieren,
krabbescheer,fonteinkruiden,deotterendegrotevuurvlinder zijn
(grotendeels)verdwenen.
Hetoppervlaktewater inallegebiedenbevatteveelfosfaaten
stikstof.Ookdemacro-ionensamenstelling heeft ingeenvande
gebiedendekenmerkenvaneenlaagveenmoeras.
Doordewegzijging,dieinallegebieden inmeerofminderemate
optreedt,vindtindemeestegebiedenverdrogingplaats.Omdit
tegentegaanwordt indemeestegebieden (boezem)wateringelaten.
Ditwater iseutroofenmeestalnietgrondwaterachtigvanaard.Het
inlaatwaterdraagt insterkematebijaandehuidigekwaliteitvan
hetwaterendewaterbodembinnendegebieden.Tenslotte iBinalle
gebiedeneenmeerofminderdikkesublaagaanwezig.
Recreatie isindehuidigesituatiealleenindeOudeVeneneen
knelpunt.Delandbouwisineenaantalgebiedeneenknelpuntbijhet
realiserenvaneenoptimaalpeil-/waterbeheer.Daarnaastkandoor
bemestingenuit-enafspoelingeenextrabelastingvande
moerasgebiedenmet fosfaatenstikstofplaatsvinden.Dematewaarin
ditspeelt isthansnietexactaantegeven.Gesteld kanechter
wordendatdelandbouwzonieteenduidelijkknelpuntdanwei
minstenseenpuntvanzorgis.
IndeLindevallei,Oosterschar,HoutwielenBûtenfjildisslechtsin
zeerbeperktemateopenwateraanwezig.Medeuitoogpuntvande
ecologische infrastructuurwordtditalseenknelpuntbeschouwd.
TenslottezijneendrukberedenwegdoordeRottigeMeenteentwee
wegeneneenspoorlijndoordeLindevalleiobstakelsinhetkader
vandeinterneecologischeinfrastructuur.
Eenoverzichtvandeknelpuntenpergebied isgepresenteerd intabel
0.4.
Debeschouwdelaagveenmoerassenkunnenindrieclustersworden
ingedeeld (zie0.3).Zoweltussendegebiedenbinnendeclustersals
tussendeclustersissprakevanknelpunten inzakedenagestreefde
natteecologischeinfrastructuur,zoalsookaangegeven inhet
ontwerpPlanEcologischeVerbindingszônesinFriesland (1990)en
rijksbeleidsnota's,zoalshetbasisrapportvandeDerdeNota
Waterhuishouding "Ecologischestructuur:natteasFrieslandDeltagebied".Inlaatstgenoemdenotawordtookeenmeeroostelijk
gelegenverbindingdanviahetmerengebied aangegevenmetdethans
bekendeknelpunten.Eendergelijkeverbinding lijktwenselijk,
alleenaldoortalvananderefunctiesdiedemerenhebben,zoals
vin

scheepvaart,recreatie,enaan-endoorvoervanIJsselmeerwater.De
aanwezigeknelpuntenbetreffenonderanderebruggen,duikers,en
niet-natuurvriendelijkeoevers.Eenaanvullendeknelpunteninventarisatie ineentweetalgedeeltenvanFriesland ismomenteel
gaande (StichtingOtterstationNederland).
Tabel0.4:

Knelpunt:

Overzichtvande
liol.
knal.

1.DtDeelen
2. RottigeHeente
3.toornbergimer Petten
4. lindevatlei
S.Oude Venen
6. Irandameer
7.Oottertchar
8. HoutMiel
9. »utenfjitd

X

X
X
X
X
X

Ver- Uegzijging
landing

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

knelpunten per gebied.

Inlaatwater
Aard PanN
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Uaterbodea
kwal.
X
X
X
(X)
X
(X)
(X)
(X)
(X)

Slib

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Open
water

X
X
X'
X

Landbouw

Interne
ecol. «ecreainfra- tiedruk
structuur

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Legenda:
x:
knelpunt
(x): geenkwaliteitsgegevensbeschikbaar,maarvermoedelijkeen
knelpunt
0.8

Maatregelenenbeheersrichtliioen
MogelijkeMaatregelen
Opgrondvandegeconstateerdeknelpunten zijninalgemenezin
mogelijkemaatregelenaangegevenomdezeknelpuntenoptelossen
danweiteverminderen.Dezesetvanmaatregelen isweergegevenin
tabel0.5.Indezetabeliseveneensaangegevenopwelkeabiotische
kenmerkendemaatregelen ingrijpen.Deaangegevenkenmerkenzijn
stuurbarevariabelen,d.w.z.directtebeïnvloedendoorpassende
maatregelen,dieookdeeluitmakenvanhetabiotischstreefbeeld.In
plaatsvanhetchlorofylgehalteenhetdoorzicht isechterin
verbandmetdeeerstevoorwaardehetzwevendstofgehalteopgenomen.
Derelatieszijnoverigensnietlimitatiefweergegeven.
Maatregelenenbeheersrichtlijnenpergebied
Perlaagveenmoerasgebiediseenspecifiekmaatregelenpakket
uitgewerkt.Hierbijzijnonderandereinaanmerkinggenomende
lokaleomstandigheden (voorzoveronderzochtenbekend),de
specifiekeknelpunteninhetbetreffendegebied,envoorgenomenof
reedsinuitvoering zijndebeheersmaatregelen.Deuitvoeringvande
voorgesteldemaatregelen isgefaseerd indetijd.Onderscheid is
gemaakt inmaatregelenvoordekortetermijn (terealiserenbinnen
vijf jaar)envoordemiddellange-enlangetermijn.
Eenoverzichtvandevoorgesteldemaatregelenisgegevenintabel
0.6.Indezetabelistevenseenglobaleindicatievandekosten
voordemaatregelengegeven.Opgrondvanschattingenvande
hoeveelheid bodemslibindeverschillendegebiedenkomendetotale
kostenvooreenmaatregelalsbaggerenopenkeletientallen
xx

Tabel0.5;

Relatietussenmaatregelenendevariabelendiedoor
dergelijkemaatregelenwordengestuurd.

Stuurbarevariabelen:
micro
ver.

aard
water

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

zw.

peil
Maatreaelen:
a
X
b
X
c
X
d
e
f
g
h
i

j

IR

t-P

t-N

stof
bodem

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

x

k
1
m
n
o

X

X

X

P

x

q
r

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
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Maatregelen:
a
Vasthoudenneerslag
b
Verminderen wegzijging
c
Peifluctuaties toelaten
d
Ontharding
e
Anderebronvan inlaatwater
f
Defosfatering
g
Helofytenftlter
h
Verlengde (externe)aanvoerweg
i
Baggeren
j
Aanbrengenvan een internezonering
k
Creëren vanopenwater
1
Visstandsbeheer
m
Inrichtingsmaatregelen
n
Maatregelent.b.v. optimale satievande interne ecologische infrastructuur
o
Verlagen recreatiedruk
p
Hydrologischeaanpassingen/peilbeheer
q
Interne bufferzones
r
Maatregelenter beperkingvan landbouwinvloeden
s
Muskusrattenbestrijding
IR
t-P
t-N
zw. stof

%

water

= ionenratio
= totaal fosfaat
= totaal stikstof
= zwevendestof

microv;r. = microverontreinigingen
%water
» percentageopenwatervanhettotale gebiedsoppervlak

X

miljoenenguldens.Omdatdeinzetvandergelijkebedragen,zekerop
dekortetermijnniethaalbaarwordengeacht,isdezemaatregelin
iedergevalnaardelangeretermijnverschoven.Voordekortere
termijnzalgezochtmoetenwordennaareventuelealternatieven.
Hierbijkanonderanderewordengedachtaanvisstandsbeheer,
waardoor insterkverbrasemdegebiedenopwoelingvanbodemslib
verminderteneenverbeteringvanhetdoorzichtvanhetwater iste
bewerkstelligen.Eenanderalternatief isfixatievanfosfaatinde
waterbodemdoorinjectievanijzerchlorideomnaleveringvanfosfaat
tegentegaan.Overigensdienttewordenopgemerktdat,voorzover
hetdeaanwezigheidvantehogeconcentratiesPCB'senzwaremetalen
inhetbodemslibbetreft,geenalternatievenvoorbaggeren
beschikbaar zijn.Dekostenvoorbaggeren zijnvooralsnognietin
tabel0.6 opgenomen.Demaatregelendiedeeluitmakenvanhet
korte-termijn-maatregelenpakket zijnweergegevenmeteen*.De
kostenvandemaatregelenvoorde (middel)langetermijnzijn,voor
zovermogelijk,eveneensgeraamd.Dekostenvoordehelofytenfilters
zijngebaseerdopaanplantvanrietindevormvanwortelstokken.
Doorhetuitvoerenvandekortetermijnmaatregelenwordenvoorde
verschillendegebiedenbelangrijkeknelpuntenopgelostdanwei
verminderd.Deverlandingzalbijvoorbeeldwordenbevorderddoor
inrichtingsmaatregelen.Doorhetvoorzuiverenvanhet inlaatwater
meteenhelofytenfilter (bijDeDeelen,deRottigeMeente,het
HoutwielenhetOosterschar)zaldewaterkwaliteit indegebieden
wordenverbeterd.
Overigebeheersrichtlijnen
Naastspecifiekemaatregelen zoalsbeschreven intabel0.6 verdienen
beheersrichtlijnendeaandachtgerichtopactiviteitendiemoeten
wordenverhinderd danweigeminimaliseerd inenomdereservaten.Dit
betreft:
Hetvoorkomenvanmaatregelendiedewegzijgingdoentoenemen.
Ditvraagtondermeerbeleidsmatigeaandacht,bijvoorbeeldten
aanzienvanhetpeilbeheer indelandbouwgebiedenrondomde
laagveenmoerassen.
Hetminimaliserenvanrecreatieinlaagveenmoerasgebieden;
Hetachterwegelatenvanmaatregelendiederuimtelijke
structuurenlandschappelijkeopbouwvaneen
laagveenmoerasgebied aantasten.
Hetachterwegelatenvanactiviteitendiedewaardevan
laagveenmoerasgebieden alsrustgebiedaantasten.
Ooktenbehoevevannietdirectaanhetwatergebondenorganismen
zijnaanvullendebeheersrichtlijnen aantegeven.Maaienvan
rietlandenenhooilandenisnoodzakelijkomditbiotooptehandhaven
voordegrotevuurvlinder.Bijvoorkeurdienthierbijinde
rietlanden indewintertewordengemaaid,enindehooilandeneind
augustusofseptember.
Voordepurperreigerdienenrietmoerassenenstruwelen instandte
wordengehoudenoftewordengecreëerd.
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Tabel0.6:

Overzichtvoorgesteldemaatregelenvoordekorteen
(middel)langetermijnenkostenindicatie (excl.BTW)
perlaagveenmoerasgebied.

Laaaveenmoerasoebieden;

Kosten inf1000
Kortetermijn: Optermijn:

DeDealen
* Vieatandsbeheer
* Helofytenfilter (netto22ha)
* Inlaatvanwateruitdezandput
Fosfaatfixatiemet ijzerchloride
Vervenen /makenvanopenwater
Ophogenkades
Bagggeren (max.1.950.000m3)
totaal

350
1110
65
2730
p.m.
p.m.
1525

RottigeMeente
* Helofytenfilters (netto23ha)
1175
* Visstandsopname
30
* Visstandsbeheer
270
* Inundatieenherinrichting
ondergronden (in5jaar1/4)
500
* Petgatengraven (40ha)
100
* Duikerst.b.v.ecol.infrastr. (4)
100
* BrugpassageScheeneenHelomavaart
20
* Rastersenbeplantingt.b.v.ecol.infr. 20
* Fauna-uittreedplaatsenHelomavaart
90
Fosfaatfixatiemetijzerchloride
Chemischedefosfatering
Baggeren (max.1.520.000 m3)
totaal
BoorubergumerPetten
* Baggeren (18.000m3)
Waterschermmetputten (3km)
totaal
Lindevallei
* Peilbeheerregulerenengrotere
peilgebiedenmaken (10duikersâ
f2000,-en4kmwatergang)
* Visstandsbeheer (Gorterspolder
enHelomapolder,totaal10ha)
* BrugpassageN32
* Brugpassage spoorlijn
Helofytenfilter(s)(14ha)
Puttenscherm (3,5km)
Creërenvanopenwaterdoor
ontpolderen
Baggeren (max.400.000m3)
totaal

xii

2730

2000
425
p.m.

2160

2425

360
1500
360

1500

50
18
9
9
1240
1750
p.m.
p.m.
85

2990

Vervolgtabel0.6.
Laagveenmoerasaebieden;

Kosteninf1000
Kortetermijn:
Optermijn:

OudeVenen
Ontpolderingen/ofuitgravenvan
veenstromen
Fixatiemetijzerchloride (30ha)
Baggeren (max.1.000.000 m3)

p.m.
420
p.m.
420

totaal
Brandemeer
* Visstandsbeheer
* Creërenvanopenwatermiddels
vervenen (in5jaar5ha)
* Peilbeheer
Fosfaatfixâtiemet ijzerchloride
Puttenscherm (1100m)
Bufferzones
Baggeren (max.700.000m3)
totaal
Oosterschar
* Helofytenfilter (5ha)
* Gravenvanpetgaten /uitgraven
vanveenstromen (in5jaar5ha)
Ontpolderenvandiepelandbouwpolders (aanzuidwestzijde)
Baggeren (max.200.000m3)
Doseringvanijzerchloride
totaal
Houtwiel
* Helofytenfilter (1,5ha)
* Creërenvanopenwatermiddels
vervenen (5ha)
Baggeren (max.35.000m3)
Doseringvanijzerchloride
totaal
Bûtenfjild"
Voorzuiverenvanboezemwater
indeBouwePet
Creërenvanopenwater:
vervenen (1ha)
ontpolderen
Baggeren (max.150.000m3)
Doseringvanijzerchloride
totaal
a)BetreftalleenhetOttema-Wiersmareservaat.

xiii

125
38
20
980
550
p.m.
p.m.
185

1530

255
13
p.m.
p.m.
435
270

435

75
13
p.m.
50
90

50

3
p.m.
p.m.
215
220

Maatregelenterverbeteringvandeecologische infrastructuurtussen
degebieden
Voordethansbekendeknelpunteneneventueleaanvullende
knelpunten,dieuitnoglopendeennoguittevoerenonderzoeken
naarvorenkomen,dienendoordebetreffendeverantwoordelijke
instantiespassendemaatregelentewordengenomen.Tevenszalbij
infrastructueleaanpassingen (bijvoorbeelddevoorgenomenverbreding
vanhetPrinsesMargrietkanaal)resp.bijnieuwe infrastructurele
werkenrekeningmoetenwordengehoudenmetdeeisendievanuitde
ecologische infrastructuur aanvoorzieningenwordengesteld.
Demaatregelenbetreffen inzakehetwatersysteem:
deaanlegvanbrugpassagesindevormvanminstensaaneen
zijdedoorlopendeoeversofeendrogeduiker;
deaanlegvandrogeduikersalspassageonderspoorlijnenen
wegen;
hetrealiserenvannatuurvriendelijkeoevers ((lokaal)
stortsteen,wildtrappen e.d.)
** *«•'
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Infiguur0.1 zijndeeffectenvandemaatregelenopkorteen
(middel)langetermijngevisualiseerd.Debiologischekwaliteit
betreftdekwaliteitvandeaquatischesystemen.Beoordelingvande
biologischekwaliteitheeftplaatsgevondenrelatieftenopzichtevan
hetreferentiekader.Hetstreefbeeldopdelangetermijnisde
toestanddiekanwordenbereiktnauitvoeringvanallevoorgestelde
maatregelen.
Uitfiguur0.1blijktdatditstreefbeeld nietpreciesgelijk isaan
hetreferentiekader.Ditisonderanderehetgevolgvan
irreversibeleveranderingen indehydrologie.Daarnaast zalna
uitvoeringvandevoorgesteldemaatregelenbijvoorbeeldhet
fosfaatgehalte indegebiedennogaltijdtehoogzijnvoordemeest
kritischesoorten,zoalshetsterkranswier.Indefiguur istevens
aangeduiddathetstreefbeeld opdelangetermijnnietvooralle
gebiedenhetzelfdehoefttezijn.Dithangtonderanderesamenmet
degroottevandegebieden,endedaarmeesamenhangendevariatiein
aanwezigesubsystemeneninaquatischesystemen.Dehoogsthaalbare
situatieopdelangetermijnwordtvoordegeheleOudeVenenniet
realistischgeacht.Eenredenhiervoorvormtonderanderede
inbeddingvandepetgatencomplexen inhetFrieseboezemsysteem.In
deelgebiedenvandeOudeVenenkanhetstreefbeeldvoordelange
termijnwelwordengerealiseerd.OokinDeDeelenalstotaliteitkan
dehoogsthaalbaresituatienietwordengerealiseerd.
Figuur0.1 laatziendatdebiologischekwaliteitvandemeeste
gebiedennauitvoeringvandekorte-termijn-maatregelenduidelijk
opschuift inderichtingvanhetstreefbeeld.
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Figuur0.1:

Debiologischekwaliteitvandeaquatischesystemenin
deafzonderlijkelaagveenmoerasgebieden indehuidige
situatie,nauitvoeringvanmaatregelenopdekorte
termijnennauitvoeringvanallevoorgestelde
maatregelen.
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MonitorinQsprogrrawma
Ostdetoestandvandelaagveenmoerasgebiedentevolgen,ookna
uitvoeringvanherstelmaatregelendientmonitoringplaatstevinden.
Ditperiodiekeonderzoekmoetwordengerichtopdeaquatische
levensgemeenschapenwelvooralopindicatororganismenen
organismengroepen,diesnelreagerenopveranderdeomstandigheden.
Iniedergevalmoetenorganismenwordenmeebeschouwd,dieopgenomen
zijnindeamoebe (zietabel0.1).Ditbetekentdatookenkelenietaquatischeorganismen,dieweleengroteindicatiewaardehebbenten
aanzienvanhetwatermilieu (peil,verlanding)ofhetmilieuin
algemenezin (rustenruimte),indetijdwordengevolgd.Tevens
moetdemonitoringgerichtwordenopwater-ensedimentkwaliteit,
welkedeabiotischerandvoorwaardenvormenvoordevolledige
ontwikkelingvaneenaquatischelevensgemeenschap.Hierbijdienen
alleparametersdieopgenomenzijninhetabiotischstreefbeeld (zie
tabel0.2)tewordengemeten.Vooreenevaluatievandeeffectenvan
uitgevoerdemaatregelenkan (tijdelijk)aanvullendonderzoek
noodzakelijkgeachtworden,b.v.peilregistratiestenbehoevevan
balansstudies.

xv

Monitoringvandekwaliteitvanhetaquatischsysteemkanworden
beschouwd alseentaakvandewaterkwaliteitsbeheerder, i.e.de
ProvincieFriesland.Hierondervallendebemonsteringvan
oppervlaktewater ensediment,endebepalingvande
soortensamenstellingvanfytoplankton,zoöplanktonenmacrofauna.De
betreffendebeheerderdientdemonitoringvandeoverige
geselecteerdebiologischekenmerkenopzichtenemen.

xvx

1.

1.1

INLEIDING

Aanleiding
InhetWaterkwaliteitsplan 1989-1995vandeProvincieFriesland,dat
indecember 1990isvastgestelddoordeProvincialeStaten,zijn
naastwaterkwaliteitsdoelstellingen voormenselijke gebruiksfuncties
vanhetwater (zoalszwemwaterenwatervoorkarperachtigen)
ecologischedoelstellingenvastgelegd.De (gedifferentieerde)
basiskwaliteitgeldthierbijals (algemene)ecologischedoelstelling
vanhetlaagsteniveau.Voorverdergaande (specifieke)
doelstellingen iseenecologischmiddelsteenhoogsteniveau
onderscheiden.InhetWaterkwaliteitsplanzijnwaterenaangegeven,
waarvoordeecologischedoelstellingvanhetmiddelsteofvanhet
hoogsteniveaugeldt.Dezespecifiekedoelstellingendienenvoorde
betreffendewaterennadertewordenuitgewerktdoormiddelvan
beheersprogramma's,waarinhettevoerenwaterkwaliteitsbeheerwordt
vastgelegd.
Deselectievandewaterenheeftzodanigplaatsgevondendatde
belangrijkstewatertypen inFriesland zijnvertegenwoordigd.Vande
onderscheidentienwatertypen ishetmilieutype "laagveenmoerassen
metpetgatencomplexen"doordeProvincieFriesland alseerste
uitgekozenomvormeninhoudtegevenaanhetinhet
Waterkwaliteitsplanvoorgeschrevenecologischbeheersprogramma.Bij
deselectievanjuistditmilieutypeheeftdenationaleen
internationalebetekenisvanlaagveenmoerassen,zoalsonderandere
beleidsmatigopgepakt inrijksbeleidsnota's alsdeVierdeNota
RuimtelijkeOrdening,hetNatuurbeleidsplan,endeDerdeNota
Waterhuishouding,endeelsreedsverwoord inhetprovinciaalbeleid
middelshetStreekplan,deBeleidsnotavoorlandschapszorgen
natuurbeheer inFrieslandenhetontwerpPlanEcologische
Verbindingszones,medeeenrolgespeeld.
Debinnenhetmilieutype "laagveenmoerassenmetpetgatencomplexen"
geselecteerdewateren/waterrijkegebiedenzijn (Waterkwaliteitsplan
1989-1995):
1.
2.
3.
4.

OudeVenen;
DeDeelen;
RottigeMeente;
ZwarteBroek,Houtwiel,SippenvennenenOttema-Wiersma
reservaat;
5. Oosterschar;
6. Brandemeer;
7. Lindevallei;
8. BoornbergumerPetten.

Genoemdegebiedenhebbenalledeecologischedoelstellingvanhet
hoogsteniveautoegewezengekregen.
1.2

Doelstellingenfunctievandebeheersprogramma's
Totophedenwasnietbekendhoedeecologischedoelstellingenvan
hetmiddelsteenhoogsteniveaumoestenwordenvertaaldnaar
concreetbeheer.Doorhetopstellenvanbeheersprogramma'swordt

hieraaninvullinggegeven.
Inditprogramma zaldeecologischedoelstellingmoetenworden
geconcretiseerd.Hierbijmoetonderandereduidelijkwordenwelke
soortenorganismenenlevensgemeenschappen indebetreffende
wateren/gebiedenwordennagestreefd enwelkeabiotische
omstandigheden,zoalsdekwaliteitvanwaterenwaterbodem,ende
hydrologie,hiervoornoodzakelijkzijn.
Daarnaast zulleninhetprogrammagewenstewaterhuishoudkundige
maatregelenenmaatregelentenbehoevevandewaterkwaliteitworden
aangegeven.Inrichtings-enbeheersmaatregelen zullenzoconcreet
mogelijkwordenuitgewerkt,zodatduidelijkwordtwelkemaatregelen
moetenwordengenomenopdatdebeherendeinstantiesenoverige
betrokkenenelkvanuithuneigenverantwoordelijkheid kunnen
bijdragenaanhetrealiserenvandedoelstelling.
1.3

Beleidskader
Uitgangspunt ishetontwikkeldebeleid zoalsverwoord inhet
Waterkwaliteitsplan 1989-1995,enhetontwerp-Provinciaal
Waterhuishoudingsplan1992-1995.Ditbeleid spoortmetc.q.bouwt
voortopandereprovincialeplannen,zoalshetStreekplan (1989),de
Beleidsnotavoorlandschapszorgennatuurbeheer inFriesland (1987)
enhetontwerpPlanEcologischeVerbindingszônes (1990)vande
ProvincieFriesland.Daarnaast ishetbeleidvanderijksoverheid,
zoalsaangegeveninonderanderehetNatuurbeleidsplan (Ministerie
vanLandbouwenVisserij,1989)endeDerdeNotaWaterhuishouding
(MinisterievanVerkeerenWaterstaatenMinisterievan
Volkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningenMilieubeheer,1989)
richtinggevend.Integraalwaterbeheereneenwatersysteembenadering
staanhierbijvoorop.Tevensisrekeninggehoudenmeten
voortgeborduurd opvoorenkelegebiedenaanwezigebeheersplannenen
doordebeheerders (Staatsbosbeheer,ItFryskeGea)beoogde
ontwikke1ingen.

1.4

Uitwerking beheersprogramma
DoorGedeputeerdeStatenvanFriesland isop31oktober1989enop6
november 1989eenbestuursopdracht vastgesteld voorhetopstellen
vanhetbeheersprogrammavoordegeselecteerde
laagveenmoerasgebieden.Hierinstaataangegevendatvoordeze
gebiedeneenglobaalenoverkoepelendbeheersprogrammadientte
wordenopgesteld,waarbijalleachtaangewezengebiedenworden
beschouwdendedaarvoorgeldendeproblemenwordengeschetst.Tevens
dienthierbijaandachttewordengeschonkenaandeecologische
infrastructuurendeecologischesamenhangopregionaleschaal.
Daarnaastmoeteenbijzondere,specifiekeuitwerkingwordengegeven
voorDeDeelenendeRottigeMeenteinspecifieke
beheersprogramma's,waarbijdeeutrofiërings-problematiekbijzondere
aandachtkrijgt.Beidegebiedenzijnkansrijkegebieden inhetkader
vanproefprojecten integraleeutrofiëringsbestrijding.Inhet
Natuurbeleidsplan (regeringsbeslissing)wordendezegebiedenals
zodanigookgenoemd.

Uitvoeringvandebestuursopdrachtisbegeleiddooreen
projectgroep,dievanwegeraakvlakkenmetanderebelangenenhet
integralekaraktervandeoptestellenbeheersprogramma'seenbrede
samenstelling kende.Voorhetopstellenvandeprogramma's iseen
externadviesbureau ingeschakeld.DeProvincieFrieslandheeftd.d.
29mei1990Grontmijnvhiertoeopdrachtverleend.
Parallelaanditproject isinopdrachtvandeProvincieFriesland
eenaantalaanvullendeonderzoekenuitgevoerd.IWACOheefteen
onderzoekverrichtnaardewaterbalansenbeheersalternatievenvoor
DeDeelen (IWACO,1990).DeOrganisatieterVerbeteringvande
Binnenvisserij (OVB)heeftonderzoekgedaannaardevisstand inDe
Deelen (Raat&deLaak,1990).DeProvincieFriesland heeft in1990
aanvullendbiologischenfysisch-chemischonderzoekuitgevoerdin
alleachtgeselecteerdelaagveenmoerasgebieden.Deopzetvandit
onderzoek isalsbijlageopgenomeninhetseparatebijlagerapport
"Gebiedsbeschrijvingen".Deresultatenvanditonderzoekzijnbijde
uitwerkingvandeecologischebeheersprogramma'sbetrokken.
1.5

Planningvervolg
Hetecologischbeheersprogrammavoorhetmilieutype
"laagveenmoerassenmetpetgatencomplexen"heefteenproefkarakter.
Indeperiodejuni-augustus 1991zaldoordeProvincieFrieslandeen
evaluatieplaatsvinden,waarbijwordtnagegaaninhoeverreeen
dergelijkeaanpaktotzinvolleresultatenkanleiden.Opgrondvan
dezeevaluatiezalwordenbeslotenofvoordeoverigemilieutypenen
dedaarbinnengeselecteerdewaterenookdergelijke
beheersprogramma'szullenwordenopgesteld.
Deindebeheersprogramma'svoorgesteldemaatregelenen
beheersrichtlijnendienenverdertewordenuitgewerkten
gerealiseerd respectievelijkterhartegenomentewordendoor
diverse,hiervoorverantwoordelijkteachteninstanties.Hieronder
vallenonderanderedeProvincieFrieslandals
waterkwaliteitsbeheerder,debetreffendewaterschappen,de
terreineigenarenenterreinbeheerders (StaatsbosbeheerenItFryske
Gea)engemeenten.Hetbeheersprogrammavormtdustevenseen
toetsingskadervoorvoorgenomenactiviteitenenontwikkelingen c.q.
beheersplannenvangenoemdeinstanties.

1,6

Projectgroep
Desamenstellingvandeprojectgroep,dieindebestuursopdracht
voorhetopstellenvandeecologischebeheersprogramma'sisgenoemd,
isalsvolgt:
mw.ir.M.vanGijsen (voorzitter)
dr.T.H.L.Claassen
mw.I.Meijer
mw.ir.S.S.Hoekstra
S.D.Osinga

ProvincieFriesland,bureau
Waterkwaliteit
ProvincieFriesland,bureau
Waterkwaliteit
ProvincieFriesland,bureau
Laboratorium
ProvincieFriesland,bureau
Waterhuishouding
WaterschapBoarnferd

W.Jongsma
drs.U.G.Hosper
ir.G.Bikker
drs.E.J.Lammerts
ing.F.Janssen
ir.R.Lageveen
mw.ir.CTh.deGraaff
mw.dr.G.H.P.Arts

WaterschapDeStellingwerven
ItFryskeGea
Staatsbosbeheer,regio
Friesland-zuid
Natuur,MilieuenFaunabeheer
Landinrichtingsdienst
Grontmijnv
Grontmijnv
Grontmijnv

Diverseandereinstantiesresp.afdelingenzijngedurendedeloop
vanhetprojectgeïnformeerdover (devoortgangvan)hetproject
doortoezendingvandeagendaenverslagenvandebesprekingen:
mr.F.M.J.Steijvers,gedeputeerdeProvincieFriesland;
mw.J.Bruinsma,gedeputeerdeProvincieFriesland (totapril1991;
D.vanderTil,gedeputeerdeProvincieFriesland (vanafapril
1990);
gemeenteOpsterland;
gemeenteHeerenveen;
gemeenteBoarnsterhim;
gemeenteWeststellingwerf;
FederatieFrieslandvanSportvissersverenigingen;
FrieseBondvanBinnenvissers;
ProvincieFriesland,afdelingenLandelijkGebied,
Waterkwaliteitsbeheer,MilieubeheerenWater;
Rijkswaterstaat,DirectieFriesland.
1.7

Uitgangspuntenbiihetopstellenvanhetoverkoepelendeprogramma
Bijdeuitwerkingvanhetoverkoepelendebeheersprogrammazijnin
overlegmetdeprojectgroepdevolgendeuitgangspuntengehanteerd:
eeninvalshoekvanuithetoppervlaktewater;
hetbeheersprogrammadientaantesluitenbijenaanvullendte
zijnopbestaandebeheersplannenvandeterreinbeheerdersvande
verschillendegebieden;
hetinhetWaterkwaliteitsplan alsvierdegenoemdegebied isop
grondvandebeperkterelatiesinbeheersopzichtgesplitstin
tweegebieden.HetOttema-Wiersmareservaat,deSippenvennenen
hetZwarteBroekzijnalséénbeheersgebied (hetBûtenfjild)
beschouwd;hetHoutwiel isalsafzonderlijkgebiedbehandeld.
Ditbetekentdatinhetoverkoepelendeprogramma intotaalnegen
gebieden inbeschouwing zijngenomen.
bijhetuitwerkenvandemaatregelen isgekozenvooreen
fasering indetijd,waarbijeenkortetermijn (periodevan5
jaar),eneen (middel)langetermijnzijnonderscheiden.

1.8

Opzetrapport
Voorliggendrapportbehelsthetmeerglobale,overkoepelende
beheersprogrammavoorallenegengebieden.Deopzetvanhetrapport
isalsvolgt.Inhoofdstuk2wordteenalgemenekarakteristiekvan

degeselecteerde laagveenmoerassengegeven.Tevenswordtingegaanop
deplaatsvandezegebiedenindeecologischehoofd-en
infrastructuur.
Hoofdstuk3geefteenalgemenebeschrijvingvandekenmerkenvaneen
laagveenmoerasinFriesland indeecologischoptimalesituatie.Op
grondvandezebeschrijvingwordtdespecifiekecologische
doelstellingvanhethoogsteniveauvoorde laagveenmoerasgebieden
geconcretiseerd.
Inhoofdstuk4wordteenoverzichtgegevenvandekenmerkenende
huidigetoestandvandebeschouwdemoerasgebieden.Eenuitgebreidere
beschrijving isalsseparaatbijlagerapportaanhetoverkoepelende
beheersprogrammatoegevoegd.Tevensiseenapartekaartenbijlage
samengesteld.
Inhoofdstuk 5vindteenknelpuntenanalyseplaatsmiddelseen
toetsingvandehuidigesituatieindegebiedenaanhet
geformuleerdestreefbeeldendeeisendieaandegebiedenende
verbindingszônestussendegebiedenwordengesteldopgrondvande
gewensteecologischeinfrastructuur inFriesland.
Opbasisvandegeconstateerdeknelpuntenwordeninhoofdstuk6
maatregelenvoorgesteldomdezeknelpuntenoptelossendanweite
verminderen.Naeenalgemeenoverzichtvanmogelijkeoplossingen
wordenpergebieddezinvolgeachtemaatregelenvoorkorteen
langeretermijnaangegevenenwaarmogelijk zoveelmogelijk
geconcretiseerd.Tevenskomenmaatregelenaandeordevoorhet
oplossenvandeknelpunten inhetkadervandeecologische
infrastructuur,zowelbinnenalstussendegebieden.Voorhetpakket
maatregelenvoordekortetermijnwordteenkostenindicatiegegeven.
Inhoofdstuk7wordthetmonitoringsonderzoek beschrevendatdient
tewordenuitgevoerdomdeeffectenvanmaatregelentekunnen
volgen.
Despecifiekebeheersprogramma'svoorDeDeelenendeRottigeMeente
zijnalstweeseparatebijlagerapportenaanhetoverkoepelende
beheersprogrammatoegevoegd.

2.

DELAAGVEENMOERASSEN INBETLACEMIDDENVANFRIESLAND

2.1

Inleiding
Indithoofdstukwordteenkortealgemenekarakteristiekvande
geselecteerde laagveenmoerasgebiedengegeven.Tevenswordtingegaan
ophunplaatsindeecologischehoofd-eninfrastructuur.

2.2

Algemenekarakteristiek
DenegenlaagveenmoerasgebiedenliggenalleinhetLageMiddenvan
Friesland.HetLageMiddeniseenvrijwelaaneengeslotenveengebied
geweest,datzichinhetHoloceenheeftgevormd.Hetlaagveengebied
wordtaandeoostkantbegrensddoorhetDrentsPlateau.Binnenhet
gebiednemeninwestelijkerichtingdezeeklei-afzettingenindikte
toe.IndeMiddeleeuwennamdezee-invloedafalsgevolgvande
aanlegvandijkendoordemens.Denegengebiedenzijnverveende
restantenvanlaagveenmoerassen,dienietincultuurzijngebracht
en/ofeenbestemmingalsnatuurgebiedhebbengekregen.Deperiode
vanverveningverschiltsterktussendegebieden.Hetjongst
verveendegebiedvormthetreservaatDeDeelen.
Deliggingvandenegenmoerasgebieden inFriesland isaangegevenin
figuur2.1.Zevormeneennoord-zuidgeoriënteerdeketen,die
aansluitopdemoerasgebieden innoordwest-Overijssel.Degebieden
verschillenonderlingsterkwatbetreftgrootte.DeOudeVenenende
RottigeMeentehebbendegrootsteoppervlakte (1100-1600ha).De
Deelen,Lindevallei,BrandemeerenhetOosterscharvormeneen
middenklassemeteengroottevancirca400tot500ha.De
BoornbergumerPettenismetcirca70hahetkleinstegebied.
Degebiedenverschillenmedealsgevolgvandeverschillenin
afmetingenookindediversiteitvandeaanwezigeenpotentieel
mogelijkeontwikkelingsstadia,diekenmerkend zijnvoor
laagveenmoerassen.Ditzalinhoofdstuk4vanditoverkoepelende
programmanaderaandeordekomen.
Doorhunliggingwordendemoerasgebiedenopnationaalniveauvan
grotebetekenisgeachtinhetkadervandeecologische
hoofdstructuurbinnenNederland.IndeVierdeNotaRuimtelijke
OrdeningenhetNatuurbeleidsplan zijndegebiedenopgenomeninde
natteas,lopendvanhetDeltagebiednaarhetLauwersmeer.Een
nadereuitwerkingvandeplaatsenderoldiedegebiedenspelen
binnenFrieslandvindtplaatsinparagraaf2.3.
VoordeOudeVenenenDeDeelenisdeaanmelding inprocedurevoor
delijstvanwetlandsvaninternationalebetekenisopgrondvande
WetlandsConventievanRamaar,evenalsdeaanwijzing alsspeciale
beschermingszoneinhetkadervandeEuropeseVogelrichtlijn.
HetnatuurreservaatdeOudeVenenomvatalsenigevandegebieden
gedeeltelijkookboezemwater.0eoverigegebiedenmakengeen
onderdeeluitvanhetboezem-ofpolderwatersysteem,maarzijn
echterindemeestegevallenvoorhunwatervoorzieningwelvandeze
watersystemenafhankelijk.

Figuur2.1:Deliggingvandenegenmoerasgebieden inFriesland.
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Inhetontwerp-waterhuishoudingsplanvandeProvincieFriesland
(1991)iahetvastelandvanFrieslandopgedeeld inelf
waterhuishoudingssystemen,opbasisvanevenveel (onderliggende)
regionalegrondwatersystemen,diebinnenFrieslandkunnenworden
onderscheiden (IWACO,1989).Denegenlaagveenmoerasgebieden liggen
inverschillendewaterhuishoudkundige systemen.DeRottigeMeente,
enhetBrandemeer liggeninhetzogenaamdeLemmersysteem.De
LindevalleibehoorttothetTjonger-Lindesysteem.DeDeelen,deOude
VenenendeBoornbergumerPettenvallenonderhetBoorneDraitsysteem,enhetBütenfjildenhetHoutwiel liggeninhet
NoordelijkWoudensysteem.
Behalveeenspecifiekeecologischedoelstellingvanhethoogste
niveau isinhetWaterkwaliteitsplan (ProvincieFriesland,1990)aan
drievandenegengebiedenooknogeenfunctietoegekendvan"water
voorkarperachtigen".DitzijndeOudeVenen,DeDeelenende
RottigeMeente.
2.3

Plaatsindeecologischehoofd-eninfrastructuur inFriesland.
Delaagveenmoerassen speleneenbelangrijkerolindeecologische
hoofdstructuur inFriesland. InhetontwerpPlanEcologische
Verbindingszônes (1990)vandeProvincieFrieslandwordtgestalte
gegevenaandeontwikkelingvanecologischeverbindingszônestussen
numinofmeergeïsoleerd liggendegroteregebiedenmet
natuurwaarden inFriesland.Ditplansluitaanbijandere
beleidsdocumenten,waarinplannenvooreenecologische
hoofdstructuur c.q.eennatteecologischeaslopendvanzuidwest
Nederland naarhetLauwersmeerwordengepresenteerd, zoalsdeVierde
NotaRuimtelijkeOrdening,hetNatuurbeleidsplan,endeDerdeNota
Waterhuishouding en (deels)methethieraanmedetengrondslag
liggendebasisrapport "EcologischestructuurNatteasFrieslandDeltagebied".
Bijdeplanvorming inhetontwerpPlanEcologischeVerbindingszônes
isrekeninggehoudenmethetfeitdatdeFriesemoerasgebieden
ecologischgezienonderdeeluitmakenvandebenedenloopvande
beekdalen.Vannaturebestaaterdaardooreenzekerematevan
isolatietenopzichtevanelkaar,metbelangrijkeverbindingszônes
viahetwestelijkgelegenmerengebied.Ditheeftertoegeleiddat
demoerasgebieden indeuitwerkingalseendrietalcomplexenzijn
beschouwd.HierbijiseenvandecomplexensamengestelduitdeOude
Venen,inclusiefhetSneekermeerendeTerkaplesterpoelen,enDe
Deelen.Eentweedebelangrijkstelselvanlaagveenmoerassen ishet
gebiedvanGroteWielen,Ottema-WiersmareservaatenSippenvennen,
HoutwielenZwagermieden.Delaagveenmoerassen inhetzuidelijke
gedeeltevanFriesland (Oosterschar,Brandemeer,RottigeMeenteen
Lindevallei)vormeninclusiefTjeukemeerenNannewiiddederde
cluster,waarbijeendirecterelatiebestaatmetdemoerasgebieden
innoordwest-Overijssel (Weerribbenen Wieden).
Opeenbijditprovinciaalplanbehorendekaart zijndeecologische
verbindingszônestussendenatuurgebiedenglobaalweergegeven.De
aangegevennatteverbindingszônes zijnvoorhetrelevantgeachte
deelvanFriesland infiguur2.2vanditrapportovergenomen.
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3.

SYSTEEMKENMERKENENSTREEFBEELD

3-1

Inleiding
Indithoofdstukwordendebelangrijkstesysteemkenmerkenvan
laagveenmoerasgebiedenmetpetgatencomplexen inFriesland
omschreven,bezienvanuithetwater.Tevenswordtkort ingegaanop
aanvullendekenmerken,voortvloeienduitdesamenhangvande
moerasgebiedenmetdeecologischehoofdstructuur.Deze
systeemkenmerkenweerspiegelendeecologischoptimaletoestandvan
eenlaagveenmoerasgebied envormenalsreferentiekaderdebasisvoor
hetopstellenvanhetbeheersprogramma.Hetreferentiekaderdient
tevensalsbasisvoordeformuleringvaneenstreefbeeld.Dit
geformuleerdestreefbeeldvormtdedoelstellingvanhetwaterbeheer
(ziefiguur3.1).
Figuur3.1;Verduidelijkingvanhetgehanteerdebegrippenkader.
systeemkenmerken«referentiekader
•
T
W

streefbeeld*concretiseringvan«ysteemkenmerkenineensetvan
organismenennormenpergebied»richtinggevendvoorhet
waterbeheerpergebiedsecologischedoelstellingvanhethoogste
niveau
Desysteemkenmerken,zowelabiotischealsbiotische,worden
beschreven indevolgendeparagraaf (3.2). Zijwordensamengevatin
envertaaldnaareenabiotischenbiotischstreefbeeldvoorhet
watertype "laagveenmoerassenmetpetgatencomplexen" (paragraaf3.3).
Hetbiotischstreefbeeldwordtgrafischweerspiegeld opeen
zogenaamdeamoebe.Dezeamoebeisdegekozenpresentatiemethodevoor
detoetsingvandehuidigesituatie (hoofdstuk4)aanhet
streefbeeld.Deinvullingvandezepresentatiemethode zalkort
wordentoegelicht (paragraaf3.4).
3.2

Systeemkenmerken

3.2.1

Abiotische karakteristiek
Debeschrijvingvandeabiotischekarakteristiek isondermeer
gebaseerdopongepubliceerdegegevensuithet Natuurwetenschappelijk
ArchiefvanhetRijksinstituutvoorNatuurbeheer,Roelofs (1991),
Segal&Groenhart (1967),VanWirdum (ongepubliceerdegegevens)en
VanWirdum (1991).
Laagveenmoerasgebiedenmetpetgatencomplexen zijnhalfnatuurlijke
landschappen,dieonderinvloedvandemenszijnontstaan.Door
vervening zijnondiepe (meestal<1m)petgatengevormd,doorsmalle
legakkersvanelkaargescheiden.Inenkelegevallenzijnde
legakkerslaternogverveend,ofzijnzealsgevolgvanwindwerking
weggeslagen.Hierdoorzijngrotereplassenontstaan (bijvoorbeeldde
BoornbergumerPetten).Grotereveenplassenkwamenooktotstanddoor
toepassingvaneengrootschaligeremaniervanvervening,denatte
vervening.Naastpetgatenengroterewaterplassenbestaateen
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gedeeltevanhetopenwater inlaagveenmoerasgebiedenuitslotenen
(smalle)vaarten.
Laagveenmoerasgebieden hebbeneengevarieerd karakter.De
soortenrijkdom isgrootenstructuren zijndivers.Alsgevolgvan
optredendeverlandingsprocessenisereengeleidelijkeovergangvan
waternaarland.Deverlanding leidttothetontstaanvanondermeer
trilvenen,rietlandenenmoerasbossen (zieparagraaf3.2.2:
subsystemen).
Waterisdebelangrijksteabiotischeensturendefactorin
laagveenmoerassen.Laagveenmoerassenkunnengevoedwordendoor
oppervlaktewater,grondwater (kwelwater)enregenwater.De
(grond)waterstandisrelatief stabielenoveralhoog.Dezedaalt
nietverderdan30cm-mv (VanWirdum,mond.med.).Ditgarandeert
eenstabiliteit innutriëntenvoorziening.
Dekwaliteitvanhetoppervlaktewater ineenlaagveenmoeras isals
gevolgvanmengingvanregenwaterenijzerhoudend,
grondwater(achtig)watermesotroof,datwilzeggenmatig
voedselrijk.Hetkangetypeerdwordenalswatervanhet
bicarbonaattype.Ditbetekentdat (inequivalentenuitgedrukt)
bicarbonaatdomineertoverdeionenchlorideensulfaat.Hetwater
iscircumneutraal,matighardensulfaatarm.Fosfaatkomtvoorin
lageconcentratiesofineennietdirectvoorplantenenalgen
beschikbarevorm.Stikstof isvoornamelijk aanwezig indevormvan
ammoniumenorganischgebondenstikstof.Nitraatgehalten zijnzeer
laag.Naastbufferingdoorbicarbonaatbevathetwaterookeenhoge
aciditeit indevormvankoolzuur.Daardoor isdepHtochrelatief
laag (circumneutraal,maarnietalkalisch)eniskooldioxidein
voldoendematebeschikbaar.Hetwaterishelder.
Devoorhetmerendeelvenigebodembevatgeenmeetbareconcentraties
aanzwaremetalenenorganischemicroverontreinigingen.Dikke
sublagenontbreken.
3.2.2

Subsystemen
Debeschrijvingvandesubsystemen isondermeergebaseerdopSegal
(1966),Segal&Groenhart (1967)enWesthoffetal. (1971).
Laagveenmoerasgebieden zijnopgebouwduiteenaantal
karakteristieke,fysiognomische (=opgrondvandeuiterlijke
verschijningsvormteonderscheiden)eenheden.Dit zijnpetgaten,
groterewaterplassen (veenplassen),sloten,drijftillen,trilvenen,
rietlanden,struwelen,broekbossen,blauwgraslanden,hooilandenen
veenheiden.Binnendezeeenheden (subsystemenof
levensgemeenschappen) iseenaantalkarakteristiekevegetatieste
onderscheiden. Kenmerkendvoordezevegetatiesisdatzijvoorkomen
onderspecifiekeabiotischeomstandigheden.Zeomvatten:
* inhetopenwatervanpetgaten,vaarten,slotenenveenplassen:
kranswiervelden,fonteinkruidvegetaties,krabbescheervegetaties,
vegetatiesvangeleplomp,waterlelie (nymphaeïden)en
riet-mattenbiesvegetaties;
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* inhetovergangsgebiedtussenwaterenland:
helofytenverlandingenvan
roattenbiea,
kleinelisdoddeen
riet
drijftillen:waterscheerling-cyperzeggevegetaties,
pluimzeggevegetaties
trilvenen:vegetatiesmetrondezegge,veenmostrilvenen
rietlanden:moerasvaren-rietlanden,veenmosrietlanden,
ruigtelanden;
* ophetland:
blauwgraslanden
hooilanden:dotterbloemlanden,veenmoshooilanden
veenheiden
struwelen:struwelenvangrauwewilgenzwartels,
struwelenvansporkehoutengeoordewilg,gagelstruwelen
broekbossen:elzenbroekbos,elzen-berkenbroekbos;
Zoalsweergegevenintabel3.1.kunnenbovengenoemde subsystemen
wordengegroepeerd inviercategorieën,waarbijkwantitatiefgezien
deafhankelijkheid vanwaterpergroepgeringeris.Kwalitatief
gezienechterblijfthettypewater-grondwaterachtigwater (ditkan
ookoppervlaktewater zijn)ofregenwater-deaardvandesubsystemen
bepalen.Hetisvanwezenlijkbelangofvoedingplaatsvindtmet
alleenregenwateralsgevolgvanisolatievanhetomringende
oppervlaktewaterofookmetgrondwaterofgrondwaterachtig
oppervlaktewater.Beidesuccessiereeksen (naar
grondwaterafhankelijkeenregenwaterafhankelijkesystemen)komen
voor.Afhankelijkvanhetmaaibeheerwordendebijbehorende
tussenstadia instandgehouden.Opgemerktdienttewordendathet
maaibeheer,zoalsweergegeven intabel3.1,vanoudsheropdeze
manier inlaagveenmoerasgebieden plaatsvond.Datgeldtookvoorde
krabbescheerplantenendekranswieren,diegeoogstwerdenenals
meststofgebruikt.
Hetbeheerisintabel3.1toegespitstophetmaaibeheer.Van
oorsprongvondinsommigesubsystemenookbemestingmetstalmest
plaats.Ditbetrofdebloemrijkehooilanden.
Aangeziendeinvalshoekvanditbeheersprogrammahet
oppervlaktewater is,zalindeverdereinvullingenuitwerking
aandachtgegevenwordenaandeeerstetweecategorieënsubsytemen
uittabel3.1.Hierbijligtdenadrukopdeeerstecategorie,het
openwater.Deredenhiervooris,datallereersthetaquatisch
ecosysteemkwalitatiefgoedmoetzijn,wilookeenkwalitatiefgoede
verlandingmetdrijftillenentrilvenenopgangkunnenkomen.
3.2.3

Biotischekarakteristiek

3.2.3.1

Waterplanten
DebeschrijvingvandefloraisondermeergebaseeerdopSegal
(1966),SegalStGroenhart (1967)enWesthoffetal. (1971).
Kenmerkendvoorhetopenwaterzijnfonteinkruiden (onderandere
plat,stompbladigenspitsbladig fonteinkruid:resp. Potamogeton

compressus,

Potamogeton obtusxfolxus
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en Pat&mogmtan

acutifolius),

kranavederkruid (Myriophyllum verticillatum),

krabbescheer

(Stratiotea
aloidea)
en kranswieren. De krabbescheer groeit met name
in de sloten, vaarten en beschutte petgaten.
Tabel 3.1; De onderscheiden subsystemen in een laagveenmoerasgebied
in relatie tot hydrologie en maaibeheer. Met het begrip
"grondwaterachtig" wordt geduid op grondwater of grondwaterachtig
oppervlaktewater.
Subsystemen
1
open water:

Onderscheidbinnen
subsystemen

Voeding

sloten
grondwaterachtig
(beschutte)petgaten grondwaterachtig
veenplassen
grondwaterachtig

Maaibeheer

krabbescheer
krabbescheer
kranswieren

riet/mattenbies
verlanding

grondwaterachtig

zomermaaien

drijftillen

grondwaterachtig

zomermaaien

grondwaterachtig
regenwater

zomermaaien
zomermaaien

trilvenen

met ronde zegge
veermostr ilvenen

rietlanden

moerasvarenrietlanden grondwaterachtig
veenmosrietlanden
regenwater

blauwgraslanden
hooi landen

grondwaterachtig

zomermaaien

dotterbloemhooilanden grondwaterachtig
veenmoshooilanden
regenwat e r

zomermaaien
zomermaaien

regenwater

veenheiden
struwelen
broekbossen

wintermaaien
wintermaaien

zomermaaien
geen

elzenbroekbos
elzen-berkenbroekbos

grondwaterachtig
regenwater

geen
geen

De kranswiergemeenschap komt vooral voor in de g r o t e r e waterplassen.
Ze i s typisch voor modderige bodems met een zandige ondergrond.
Kensoorten z i j n N i t e l l o p s i s obtusa en Nitella hyalina.
Nitella
hyalina i s zeer zeldzaam. Het sterkranswier (Nitellopsis
obtusa) i s
de meest k a r a k t e r i s t i e k e s o o r t . Verder kunnen voorkomen: Chara
aspera, Chara globularis,
Chara delicatula,
Nitella flexilis
en
Nitella mucronata. Chara delicatula
i s een ondersoort van Chara
globularis,
die k a r a k t e r i s t i e k i s voor laagveengebieden. Een
k a r a k t e r i s t i e k wier in kranswiervegetaties vormt het balwier
Cladophora aegagropila (Koster, 1959; Westhoff e t a l . , 1971).
Daarnaast komen voor bronmos {Fontinalis antipyretica),
groot
b l a a s j e s k r u i d (Otricularia
vulgaris),
h o l p i j p (Equisetum
fluviatile)
en w a t e r v i o l i e r (Hottonia
palustris).
Naast voornoemde, voor laagveenmoerasgebieden kenmerkende en
specifieke soorten, komen ook algemene soorten waterplanten voor,
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zoalsnymphaeiden.Indepetgatenenvaartenwordendewaterlelie
(Nymphaea alba) endegeleplomp (Nuphar lutea) veelvuldig
aangetroffen.
3.2.3.2

Helofytenenfloravandrijftillen,trilvenenenrietlanden
Zoalsreedsisvermeldbijdebesprekingvandesubsystemenin
paragraaf 3.2.2 vormenmattenbies,kleinelisdoddeenriet
karakteristiekehelofytenverlandingen.Zijbevinden zichvooralin
plassenwaardewindwerkinggrootisofaandeloefzijdevan
petgaten.Indezehelofytenbegroeiingenkanookgaligaanvoorkomen.
Eenkarakteristiekehelofytopdrijftillen isdewaterscheerling
(Cicuta virosa). Vaakkomtzehiersamenvoormetcyperzegge (Carex
pseudocyperus).
Drijftillenontwikkelenzichmetnameonder
beschutteomstandigheden. Zekunnenomzoomdwordendoorvegetaties
vanslangewortel (Calla palustris).
Zegge-soorten,zoalsdereeds
genoemdecyperzeggeenpluimzegge (Carex paniculata),
moeraszegge
(Carex acutiformis),
oeverzegge (Carex riparia) enstijvezegge
(Carex hudsonii),
kunnengrotehorstenvormeninde
verlandingszônes.Indezezoneszijnookgelelis (Iris
pseudacorus)
engroteegelskop (Sparganium erectum) algemeenvoorkomendesoorten.
Detrilvenen,dienietalleenonder invloed staanvanregenwater,
maarookgevoedwordendoorgrondwaterofgrondwaterachtig
oppervlaktewater,kenmerkenzichvooraldoorzegge-soorten:ronde
zegge (Carex diandra), draadzegge (Carex lasiocarpa)
ensnavelzegge
(Carex rostrata).
Deverzuurdetrilvenen,deveenmos-trilvenen,
vertonengroteovereenkomstmetdeveenmosrietlanden.
Moerasvaren (Thelypteris
palustris)
iseenkenmerkendesoortvoor
nietverzuurderietlanden.Inverruigdeenverdroogderietlanden
treedt leverkruid (Eupatorium cannabinum) opdevoorgrondenkunnen
zichookbraam (Rubus fruticosus)
enhennegras
(Calamagrostis
canescens) vestigen.

3.2.3.3

Fytoplankton
Invanhetboezemwaterafgeslotenpetgatenkomteenpermanentebloei
vanblauwalgen (Cyanobacteriën)inhetzomerhalfjaarnietvoor (De
Haan&Hosper, 1988).Hetdraadvormigeblauwalg
Oscill&toria
agardhii isvolledigafwezig.Hetplanktonwordtgedomineerddoor
kleineflagellaten,vooralCryptophyceeinengoudwieren
(Chrysophyseeën),zoals Mallomonas akrokomoa ensoortenvande
geslachten Synura, Dinobryon, Cryptomonas en Bhodomonas. Het
voorkomenvanveelCryptophyceeënenChrysophyseeënblijkt
gecorreleerd tezijnmetdeaanwezigheidvanijzer-enhumusrijk
water (DeHaan&Hosper,1988).DegroepvandeDesmidiaceeën
(sieralgen)iseveneensgoedontwikkeld.Hetbetreftvooralsoorten
vandegeslachten Closterium,
Cosm&rium en Staurastrum (Verslagvan
hetwerkkampvandeHydrobiologischeVereniging indeLinde-vallei
(Friesland)in1969). Zekomenvooralvooropentussen
waterplantenbegroeiingen inpetgatenentrilveenpoeltjes.Inmindere
mate zijngroenalgen (Chlorophyceae)endiatomeeëninhetplankton
vertegenwoordigd.

15

3.2.3.4

Zooplankton
Kenmerkendvoormetwaterplantenbegroeidepetgaten zijngrote
aantallenCladoceren (Verslagvanhetwerkkampvande
HydrobiologischeVereniging indeLinde-vallei (Friesland)in1969)
Inkrabbescheerbegroeiingen kunnenmethetbloteoogwolkenworden
waargenomen.Hetzijnsoortendievoorkomenopbeschutteplaatsen:
tussenwaterplanten,opdebodemenaandeoever.Zeontbrekenin
openwaterenzonderwaterplanten.Zevormeneenapartegemeenschap:
hetCeriodaphnio-Chydoretum,metalskenmerkendesoorten:
Ceriodaphnia pulchella en Polyphemus pediculus ensoortendie
behorentotdegeslachten Alona, Pleuroxus en Sida.

3.2.3.5

Overigefauna
Totdevoorlaagveenmoerassenkenmerkende fauna-elementenbehoren
diesoorten,diegebondenzijnaanhetwaterendeprimaire
verlandingsstadia.
Dekenmerkendevisgemeenschapwordtgevormddoordesnoek-zeelt
associatie.Hetvoorkomenvandezevisgemeenschap issterkgebonden
aanwaterplantenrijke,stilstaandewaterenmetondermeer
fonteinkruidenenkrabbescheer.Devisbiomassavandezegemeenschap
islaag,desoortenrijkdomredelijkhoog.Naastsnoekenzeelt
vormenookruisvoornenbaarsbelangrijkekenmerkendesoorten.
Belangrijkebegeleidendesoortenzijnblankvoorn,karperenaal
(KleinBreteler&Laseur, 1990).
Deotterwerdveelvuldig indeFriese laagveenmoerassen
aangetroffen.Overigekarakteristiekesoortenzijnondermeerde
ringslang,deNoordsewoelmuisendekleinewatersalamander.
Overigekenmerkendefauna-elementenvormensoortendietotde
moerasvogelgemeenschapbehoren:purperreiger,roerdomp,bruine
kiekendief,waterral,zwartestern,snor (nachtegaalrietzanger)
(RijksinstituutvoorNatuurbeheer, 1983).Ookdelepelaarkan
hiertoegerekendworden.Eenkarakteristiekewatervogel isdefuut.
Daarnaast isdegrotevuurvlinder, Lycaena dispar ssp. batava, een
kenmerkendebewonervanFrieselaagveenmoerasgebieden.Zeisvrijwel
beperkttotdeprovincieFrieslandenwordtbinnenNederlandverder
alleennogaangetroffen inNoord-WestOverijssel.Het iseen
ondersoortdieinternationaalgezienalleeninonslandvoorkomten
isdanookeenbeschermdesoort.Afzettingvaneierenen
ontwikkelingvanpoppenenrupsenvindenplaatsopwaterzuring
(Rumex hydrolapathum). Desoortvereistgrote,uitgestrekte
rietmoerassenmeteenoppervlakvanminimaal 100ha.Eentweede
karakteristiekevlinder isdezilverenmaan, Clossiana selene. Deze
vlinderheefthetmoerasviooltje (Viola palustris)
alswaardplant.
Overige,aanrietenmoerassigeterreinengebondenvlinderszijn
nachtvlinders: Meliana flammea en Pelosia obtusa.
Diataraxia
splendens isvoorhaarrupsenstadium afhankelijkvanmoerasvaren.
Totdeoverige,karakteristieke insectenbehorenvelesoorten
waterjuffersenlibellen.Voorbeeldenvandelaatstegroepzijn
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Somatochlora flavomaculata,
eenwitsnuitlibel
(Leucorrhinia
caudalis) en Aeshna viridis.
Delaatstelibellesoort iseenbewoner
vanrietlandenenverlandendeveenplassenmetkrabbescheer.De
eierenwordenmeestalafgezetoplevendekrabbescheerplanten,echter
ookwelopegelskopenlisdodde.
Tenaanzienvandemacro-evertebraten zijnerverschillentussen
beschuttepetgaten,slotenenvaartenenerzijdsendegrotereopen
plassenanderzijds.Indeeerstegroepwaterenbepaaltdestructuur
ensamenstellingvande (waterplanten)vegetatieingrotematede
voorkomendemacrofauna.Hitsdezuurstofhuishoudingvoldoendeis,
kunneneengrootaantalsoortengroepenwordenaangetroffen (sponzen,
waterpoliepen,bloedzuigers,tweekleppigen,slakken,watermijten,
waterspinnen,kreeftachtigen,haften,kokerjuffers,mugge-,vliegeenlibellelarven,kevers,borstelwormenenplatwormen).Devolgende
organismenkomenbijvoorbeeld algemeenvoor:debloedzuiger
Helobdella
stagnalis,
hetslakje Bithynia
tentaculata,
ünionidae
(tweekleppigen),dekreeftachtigen Asellus aquaticus en Gammarus
pulex, dehaft Caenis horaria, delibel Erythromma najas, Diptera
zoals Chironomus, Clyptotendipes,
Dicrotendipea
nervosus en
Cricotopus enkokerjuffersvanhetgeslacht Limnephilus (zieook
CUWVO,1988;VanGijsen&Claassen, 1978). Indegrotereopen
plassen iswindwerkingdeoorzaakvaneenrelatiefsterkegolfslag.
Ditgaatmeestalgepaardmeteengoedezuurstofhuishouding.Deze
omstandigheden zijnbepalendvoordemacro-evertebratendieworden
aangetroffen.Karakteristiek zijnoxyfielesoorten,zoalsbepaalde
soortenwaterjuffers (Anabolia nervosa) envedermuggen (Prodiamesa
olivacea en Pogonocladiua
consobrinus)
(MollerPillot&Buskens,
1990).Bovengenoemdesoortenensoortengroepen zijnvooral
organismendiealgemeenvoorkomeninpermanente,stilstaandezoete
wateren.
Naasteengrotegroepvanalgemenesoortenmacro-evertebratenkomt
eenaantalinsektensoortenvoordiespecifiekzijnvoor
laagveenmoerasgebieden.Allereerst zijndatsoortendievoorhun
ontwikkelinggebondenzijnaanspecifiekewaterplantenzoals
krabbescheerenwaterlelie.Voorbeeldenzijnbepaaldesoorten
kokerjuffers (Agraylea multipunctata,
Cyrnus crenaticornis
en
Tricholeichiton
fagesii),
larvenvanvedermuggen (Lauteriorniella
agrayloides)
enhaftelarven (Higler,1977).Daarnaastkenmerkenook
veenbodemszichdoorkarakteristiekesoorten,zoalslarvenvande
vedermuggen Anatopynia plumipes,
Cladopelma gr. lateralis
en
Clinotanypus
nervosus (MollerPillot&Buskens,1990).Totde
overige,voorlaagveengebiedenkarakteristieke soortenbehorende
platworm Bdellocephala
punctata endebloedzuiger Haementeria
costata. Genoemdeplatwormkomtvoortussenwaterplantenenis
bijvoorbeeld tevindenindeokselsvankrabbescheerbladeren(Den
Hartog&Tulp, 1960).
3.2.4

Kenmerkensamenhangendmetderolindeecologische infrastructuur
Voordeotterisdeaanwezigheidvanzoweldiep (2à3m)alsondiep
watereenvereiste.Voortszijninperiodenvanstrengevorst
plaatsenwaarnogopenwatervoorkomtbelangrijk,zoalskwelgebieden
enstroomwakker.(RijksinstituutvoorNatuurbeheer,1983).Deotter
houdtzichvoornamelijkopbinneneensmalleoeverzonetussenwater
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enland.Bijhetjagengaatdeotteropvasteplaatsenveelvuldigin
enuithetwater.Trektochtenvindenvooraloverlandplaats.Om
ongezientezwervenc.q.temigrerenenomongestoordtekunnen
eten/ rustenendepelsteverzorgen isvoldoendedekking indevorm
vanb.v.eenbrederietkraag,oeverbosjes,ruigten,houtopstanden
e.d.noodzakelijk.Deovergangszonewater-land dientsterk
gevarieerdtezijn.Behalvedateendergelijkestructuurdeotter
eengunstigegelegenheidbiedtomhetwater inenuittegaan,is
eenrijkgestructureerdeoeverookrijkaaninsecten,amfibieënen
vogels.Eendergelijkeoeverismededaarmeevoordeottereengoede
plaatsomtejagen.
Ookderingslang isdoorzijnprooikeuze (amfibieën)enzijndaarmee
samenhangendeecologieminofmeergebondenaanwater.Hetdierkomt
metnamevoor inondiepe,stromendeenstilstaandewaterenmet
dichtbegroeideoevers (Bergmans&Zuiderwijk, 1986). Inalgemenezin
kanwordengestelddattalvanandereorganismenvanhet
laagveenmoerasmilieuovereenkomendeeisenaanhetwaterendeoever
stellenalsdeotter.Wanneeraandeeisenvoordeotterwordt
voldaan,zijndaarmeeookdeknelpuntenvoordeaanwezigheiden
verplaatsingvanandereorganismenveelalverholpen.
Gezienderolvandebeschouwdenegengebieden indeecologische
hoofdstructuur (hoofdstuk2)dientvoldoendediepenondiepwaterin
deverschillendeleefgebiedenaanwezigtezijnnaastgoede
verbindingen indevormvanwatergangenmet natuurvriendelijke
oeverstussendeleefgebiedenomuitwisselingtussen
(deel)populatiesenmigratievansoortenmogelijktemaken.Ook
binnendemoerasgebiedendientverplaatsingvandierenzonder
problementekunnenplaatsvinden.Ditlaatstebetekentonderandere
datadequatevoorzieningenvoorpassagemogelijknedenvanobstructies
indevormvanb.v.autowegenaanwezigdienentezijn.
«3• **

3.3.1
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Inleiding
Opbasisvanhetindevoorgaandeparagraaf (3.2)geschetste
referentiekader,kanéénstreefbeeldwordengeformuleerdvoorhet
milieutype "laagveenmoerassenmetpetgatencomplexen".Een
streefbeeld isdeconcretiseringvandesysteemkenmerken ineenset
vanorganismenennormen.Dezesetvanorganismenennormendient
richtinggevendtezijnvoorhetwaterbeheer.Zeisdaarmeetevens
eenverwoordingenpraktischevertalingvandeecologische
doelstellingvanhethoogsteniveau,zonderoverigensdeze
doelstelling inzijngeheeltevervangen.
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3.3.2

Streefbeeld
a.Biotischstreefbeeld
Deaquatischelevensgemeenschap isalsvolgt samengesteld:
waterplanten:

fonteinkruiden,kranswieren,krabbescheer

fytoplankton:

dominantievankleineflagellaten,vooral
Cryptophyceeënengoudwieren (Chrysophyceeën).
Rijkevertegenwoordigingvansieralgen

(Closterium,
zoöplankton:

Cosmariumen

Staurastrum).

gemeenschap Ceriodaphnio-Chydoretum

(Ceriodaphnia pulchella en Polyphemus
pedlculus).
overigefauna:

snoek,zeelt,otter,ringslang,dekokerjuffers

Agraylea multipunctata,
Cyrnua crenaticornis en
Tricholeichiton
fageaii, devedermuggen
Anatopynia plumipes, Cladopelma gr. lateralis
en Clinotanypus nervosus, delibel Aeshna
viridis.
niet-aquatische
organismen:

zwartestern,lepelaar,purperreiger,grote
vuurvlinder,zilverenmaan.

Hetaquatischmilieu isrijkaanbiotopen.Deverschillende
subsystemenzijnvertegenwoordigd (sloten,petgatenenplassen).
Eenbredereeksvanverlandingsstadia isaanwezig,vanafdeinitiële
waterplantenbegroeiingen totdrijftillen,trilvenenenrietlanden.
b.Abiotisch streefbeeld
Tabel3.2geeftvooreenaantal,ecologischgezien,belangrijke
waterkwaliteitsparameters getalswaardenoftrajecten.Alleen
parametersdieinenigemateeendirecterelatievertonenmetde
biologischekwaliteit,zijnweergegeven.Degetalsmatige invulling
isgedeeltelijkgebaseerdopwaterkwaliteitsgegevens vaneen
bestaandenmeestvoedselarmFrieslaagveenmoerasmetkranswieren
(deBoornbergumerPetten) (Claassen,1982).Daarnaast isookandere
literatuurgeraadpleegd (Claassen,1983;VanRaam&Maier,1989;Van
Wirdum,1989)enzijnookouderewaterkwaliteitsgegevensroet
betrekkingtotkranswier-enkrabbescheervegetatiesgebruiktom
trajectenvasttestellen (NatuurwetenschappelijkArchief,
Rijksinstituut voorNatuurbeheer,ongepubliceerdegegevens;Segal&
Groenhart,1967;VanWirdum,ongepubliceerdegegevens).
Dewaarden intabel3.2 zijnindicatievewaarden.Hetiseen
voorstelvooreensetvannormen,dierichtinggevend dienentezijn
voorhetwaterbeheer,teneindederandvoorwaardentescheppenvoor
eenzovolledigmogelijkherstelvandeaquatische levensgemeenschap
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inlaagveenmoerassen.Tervergelijking zijninbijlage 1denormen
weergegeven,zoalsdezezijnvastgelegd indegedifferentieerde
basiskwaliteit (Claassen,1987b)endeDerdeNotaWaterhuishouding.
Eenvergelijkingmetzoweldegedifferentieerdebasiskwaliteit,als
dealgemenemilieukwaliteit laatziendatdevoorgesteldewaarden,
zoalsweergegevenintabel3.2,eenaanzienlijkeaanscherpingzijn
vandezenormen.Degedifferentieerdebasiskwaliteit isequivalent
metdeecologischedoelstellingvanhetlaagsteniveau.Toekenning
vandeecologischedoelstellingvanhethoogsteniveaubetekentdat
tenaanzienvandekwaliteitvanoppervlaktewater ensedimentvoor
eenaantal,ecologischvanbelang zijndewaterkwaliteitsparameters,
hogereeisendienentewordengesteld.Voordeoverigeparameters,
dienietintabel3.2 zijnweergegeven,geldtdegedifferentieerde
basiskwaliteit,óf,voordeparametersdieookinde
gedifferentieerdebasiskwaliteitnietzijnopgenomen,dealgemene
milieukwaliteit.Opgemerktdienttewordendatdeaangegevennormen
voldoendewaarborgbiedenvoordewaterenmeteenfunctiewatervoor
karperachtingen,metuitzonderingvanhetzuurstofgehalte.Hiervoor
geldteenminimumwaardevan7mg/l.Voorlaagveenmoerasgebiedendie
ookeenfunctiewatervoorkarperachtigenhebben (DeDeelen,Rottige
MeenteenOudeVenen)dientdanookdezenorminprincipeteworden
gehanteerd.
Voordetoetsingvandewaterkwaliteitsparameters uittabel 3.2
dientuitgegaantewordenvanhetjaargemiddelde,metuitzondering
vandefosfaat-enstikstoffractiesenchlorofyl,waarvooreen
zomergemiddeldewaardemoetwordengehanteerd.Dematewaarinde
parametersdevoorgesteldewaardenmogenoverschrijdendientnader
tewordenvastgesteld,medeinafhankelijkheidvandefrequentie
waarmeedediverseparameterswordengemeten.
3.4

Presentatiemethodevoortoetsingvanbiologischekwaliteit
Omdeactuelesituatieindeverschillendegebiedentenopzichtevan
hetstreefbeeldmetbetrekkingtothetecosysteem "Laagveenmoerassen
metpetgatencomplexen" inFrieslandopeeninzichtelijkewijzete
kunnenpresenteren iseenzogenaamdeAMOEBEopgesteld (AMOEBEstaat
voorAlgemeneMethodevoorOEcologischeBEschrijving).Alsvoorbeeld
iseenamoebeuitgewerkt,diegrotendeelsissamengestelduit
organismenoftaxonomischegroepenvanorganismen.Abiotische
factorenzijnbuitendeamoebegehouden.Deamoebeiseen
weerspiegelingvanhetbiotischstreefbeeldvoorhetgehele
milieutype "laagveenmoerassenmetpetgatencomplexen".Gestreefdis
naareengrootaantalsoortencq.biotischeparameters (32totaal),
enerzijdsomdedoelstellingvoordegebiedenbeterteomvattenen
inhoudtegeven,anderzijdsomeenbrederebasistecreërenten
behoevevanbeoordelingenmonitoring.Degepresenteerdeamoebeis
eenvoorstel.Desoortencq.biotischekenmerken zijninwisselbaar.
Voornadereuitlegenonderbouwingvandelaagveenmoerasamoebewordt
verwezennaarbijlage2.Inhoofdstuk4 (gebiedsbeschrijvingen)
zullendeingevuldeamoeben (huidigesituatie)voortweegebieden
wordengepresenteerd:voordeRottigeMeenteenDeDeelen.
Decircelomtrekvandeamoebevormthetgekwantificeerde streefbeeld
enwordtgesteldop100%.Perorganismeoforganisme-groepwordtde
huidigesituatieingekleurd,relatieftenopzichtevandewaarde
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zoalsdezewordtvertegenwoordigd doordecirceloratrek.
Tabel3.2;

Abiotischstreefbeeldvooreenlaagveenmoerasmeteen
ecologischedoelstellingvanhethoogsteniveau.

Oppervlaktewater:
Macro-ionen:
bicarbonaat (meq/1)
chloride (mg/l)
sulfaat (mg/l)
calcium (mg/l)
magnesium (mg/l)
natrium (mg/l)
kalium (mg/l)

o,6-3
s 50
s 40
20 - 50
5 - 10
£ 25
£ 5

Voedingsstoffen:
ortho-fosfaat (mgP/1)
totaal-fosfaat (mgP/1)
ammonium (mgN/1)
nitraat (mgN/1)

s

0,03 *
£ 0.07
£ 0,3
< 0,1

Overigebelangrijkeparameters;
pH (zuurgraad)
chlorofyl-a (microg/1)
doorzicht
ionenratio (2Ca/2Ca+Cl;mol/l)

6,,5-7,5
< 20

totopdebodem
2 0,6 **

Sediment:
diktesliblaag:
PCB's (microg/kg d.s.)

**
***

slechtsenkelecm.

gebaseerdophetvoorkomenvansterkranswier (Schaminéee.a.,
1988; VanRaam&Maier, 1989).
naarVanWirdum (1989).
normatievewaardeuithetHerstelplan leefgebiedenotter
(MinisterievanLandbouwenVisserij, 1989).
Uitgaandevannormenvoororgaanconcentraties inottersvan
10mg/kg (Claassen&DeJongh,1988).
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4.

GEBIEDSBESCHRIJVINGEN

4.1

Inleiding
Indithoofdstukwordeninhetkortdenegenmoerasgebieden inde
huidigesituatiegetypeerd.Eengedetailleerdebeschrijvingvande
verschillendegebieden isalsseparaatbijlage-rapportaandit
overkoepelendeecologischebeheersprogrammatoegevoegd,inclusief
eenoverzichtvandebronnenvandehierbijgebruiktegegevensende
geraadpleegde literatuur.Voorverdereachtergrondinformatiewordt
derhalvenaarditbijlagerapportverwezen.
Doelvandithoofdstukisominzichtteverschaffen indebestaande
situatieteneindeviaeenconfrontatiemethetstreefbeeld,zoals
omschreveninhoofdstuk3,deknelpuntenzichtbaartekunnenmaken
enpassendemaatregelenc.q. richtlijnentekunnenformulerenomde
afzonderlijkegebiedendichterbijhetstreefbeeldtebrengen.
Inparagraaf 4.2wordendeverschillendegebiedengekenschetst.
Vervolgenswordtbijwijzevanvoorbeeld inparagraaf 4.3 voorde
huidigesituatieindeRottigeMeenteenDeDeelendeamoebe
gepresenteerd. Inparagraaf 4.4wordtingegaanopinterne
infrastructurelebelemmeringendievanbelang zijnvoordefunctie,
diedezemoerasgebiedenvervullen indeecologischehoofdstructuur.

4

-2

Overzichtgebiedskenmerken
VoordeliggingvandenegengebiedenbinnenFrieslandwordt
verwezennaarfiguur2.1.
Degebiedenwordendoorverschillende instantiesbeheerd,namelijk
deelsdoorItFryskeGea,endeelsdoorStaatsbosbeheer.De
Boornbergumer Pettenisparticulierbezit.Intabel4.1 zijnde
beherende instantiespergebiedaangegeven.
Tabel4.1:

Laagveenmoerasgebiedenmeteenecologische
doelstellingvanhethoogsteniveauenbeherende
instanties.

Beheerder:
1.DeDeelen
2.RottigeMeente
3.BoornbergumerPetten
4.Lindevallei
5.OudeVenen
6.Brandemeer
7.Oosterschar
8.Houtwiel
9.Bûtenfjild

SBB

ItFryskeGea Particulier

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Eriseengrootverschil indeafmetingenvandeverschillende
gebieden,enindeverdelingvandeaanwezigeterreintypenoverde
oppervlaktepergebied.Ditwordtgeïllustreerd intabel4.2.
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Momenteelhebbendegebiedengemeendatereenduidelijkverschilin
hoogteistussendereservatenendeomringendegebieden.Dit
betreftnietalleendehoogtevanhetmaaiveld,maarookde
waterpeilen.Doorverveningeninklinkingalsgevolgvanontwatering
liggendeomringendecultuurgronden indemeestegevallen 1à1,5m
lagerdandereservaten zelf.Depeilverschillentussende
reservatenendeomgeving liggenindezelfdeordevangrootte.
Hiermeehangtsamendatindemeestegebiedenmomenteelsprakeis
vanwegzijging.Eenuitzonderinghieropvormenhetoostelijkdeel
vanhetHoutwielengedeeltenvandeOudeVenen.
Tabel4.2:

Afmetinaenvan
delaagv eenmoerasgebiedenenglobale
verdelingvan verschillendeterreintypen (exclusief
wegen enerven )overde
aanwez igeoppervlakte.
oppervlakte (%)

gebied

1. DeDeelen
2. RottigeMeente
3. Boornbergumer
Petten
4. Lindevallei
5. OudeVenen
6. Brandemeer
7. Oosterschar
8. Houtwiel
9. Bütenfjild

tot.
opp.
(ha)

open
water

rietl.

grasl.
hooil.

moeras
legakkers

broekbos

465"
1122
70

42
14
47

b)

2C>

37
55
-

18
24
-

5
51

604
1560
455
345
174
155

22
21
15
9
2
10

21«
28
17
20
3
69

42
37
60
36
90
10

8
4
—

15
7
8
35
1
11

3

a) DezeoppervlaktebetreftdeeigenlijkeDeelen.Detotale
oppervlaktevanDeDeelen,incl.deoverigetwee,meerverspreid
liggendegebiedjes,bedraagtcirca520ha.
b) Debijmoerasaangegevenoppervlaktebestaatvooreen
aanzienlijkdeeluitrietland.
c) Bestaandhelofytenfilter.
d) Onderdezepost iseenoppervlaktevan9%meegenomen,diedoor
ItFryskeGeaals"ruigte"isgekwalificeerd.
Invrijwelallegebiedenwordt indezomer (boezem)water ingelaten
omeenbepaald streefpeiltehandhaven.Uitzondering hieropvormen
hetOosterschar,waargedurendedeafgelopentweejaarbijwijzevan
experimentgeenwatermeerisingelaten,eenaantal (recent)
geïsoleerdegebieden indeOudeVenenendeSippenvennen (onderdeel
vanhetBütenfjild).
Intabel4.3wordteenoverzichtgepresenteerdvaneenaantal
biotischeenabiotischekenmerkenvandeverschillendegebieden,
voorzoverhieraanmetdethansbeschikbaregegevens invullingkon
wordengegeven.Hetoverzichtbehelsteensamenvattingvandeper
gebiedaanwezigeinformatie.Dithoudt indateventueel inhet
gebiedaanwezige lokaleverschillen inditoverzichtniettotuiting
komen.Hiervoorwordtverwezennaarhetbijlagerapport.Voorde
knelpuntenanalyseendemaatregelenkunnendergelijkeverschillen
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welvanbelang zijn.Indedesbetreffendehoofdstukkenwordthiermee
waarnodigenmogelijkwelrekeninggehouden.
Dekeuzevandegepresenteerdekenmerken isingrotematebepaald
doordeinhoofdstuk3bijhetreferentiekader naarvorengebrachte
organismenenabiotischevariabelen.
Inhetoverzicht isaandachtbesteedaandevolgendebiotischeen
abiotischekenmerken:
-bioti«chekenmerken
Tenaanzienvandebiotischekenmerkenvanhetoppervlaktewater
wordteenkortekarakteristiekgegevenindevormvanhetvoorkomen
vanenkelekenmerkendeondergedokenwaterplantenendominante
groepenalgen.Dekarakteristiekheeftalleenbetrekkingophet
gebied zelf,nietophetoppervlaktewater vanwaaruitwaterwordt
ingelaten.Dewaterplantenwaaraanaandachtbesteedwordt,zijn:
kranswieren,fonteinkruidenenkrabbescheer.Deaangetroffen
hoeveelhedenvandezeplantenzijnindicatiefaangeduid.Vande
algenisaangegevenofdominantievanblauwalgenofgoudwieren
optreedt.
Hetvisbestand ind©gebieden is,metuitzonderingvandeelgebieden
vandeOudeVenenenDeDeelen,nietbekendenisdaarom indit
overzichtbuitenbeschouwinggelaten.Voorhetvisbestand inDe
Deelenwordtverwezennaarhetseparatebijlagerapport
"Gebiedsbeschrijvingen".DankzijeendoordeOrganisatieter
VerbeteringvandeBinnenvisserijuitgevoerdonderzoek (Raat&de
Laat,1990)iserinzichtinhethuidigevisbestand inditgebied.
Degebiedenverschillenonderlingnietuitgesproken sterkinde
soortensamenstellingvanhetzoöplankton.Vooral soortenvanopen
waterdomineren.Dekarakteristiekesoortengemeenschap,dietussen
waterplantenvoorkomt,ontbreektveelal.Ookhetzoöplanktonis
daaromnietindetabelopgenomen.
-abiotischekenmerken
Deabiotischeaspectenzijntoegespitstopdekwaliteitvanhet
water indegebiedenzelfenopdekwaliteitvanhetinlaatwater,
voorzovervantoepassing.Daarnaastwordtaandachtbesteedaande
waterbodemvandegebieden.
Bijdekwaliteitvanhetoppervlaktewater isonderscheidgemaaktin:
1. deaardvanhetwater,gedefinieerdvolgensdeionenratio
volgensVanWirduro(ziehoofdstuk3 ) ;
2. deaardzoalsdezeblijktuitde ionenverhoudingen
(grondwaterachtig (calciumbicarbonaatrijk),regenwaterachtig
(sulfaatrijk)ofboezemwaterachtig (natriumchloriderijk)ofeen
mengtypehiervan);
3. devoedselrijkdomvanhetwater,indevormvande
zomergemiddeldewaardevantotaal-stikstofentotaal-fosfaat;
4. hetchlorofylgehalte (zomergemiddeldewaarde)alsresultantevan
factorenalsdoorzichtenvoedselrijkdomvanhetwater.
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Bijdewaterbodemheeftdebeschrijvingbetrekkingopzowelde
voedselrijkdomvandebodemalsdematevanverontreinigingmet
zwaremetalenenpesticiden,enhetPCB-gehalte.
Intabel4.3 isnaastdetoestand indeverschillendegebiedenook
hetstreefbeeld ingevuld,zoalsgeformuleerd inhoofdstuk3.
Toelichting op de tabel
Voor de presentatiezijn de gemeten, resp. berekendegemiddelde concentratie» van de diverse stoffen geclassificeerd. De
gehanteerde klassenindeling is deels afgeleid van in hoofdstuk 3 beschreven streefwaarden en van vigerende
waterkwaliteitanormen. Hiermee wordt al vast ingespeeld op de uit te voeren knelpuntenanalyse(hoofdstuk 5).
Voor totaal-fosfaat zijn hierbij de grenzen van0,07 en 0,15 mgP/1aangehouden,afkomstig van de streefwaarde voor
laagveenmoerassen, zoals aangegevenin hoofdstuk 3, resp. de norm voor fosfaat volgens de algemene milieukwaliteit
(AMK) uit de Derde Nota Waterhuishouding.
Voor totaal-stikstof is een waarde van 1,5 mgN/1als grens gekozenop grond van de in het basisrapport 'Eutrofiëring" van
de Derde Nota Waterhuishouding (Ministerie van Verkeeren Waterstaat, 1989) (de als zodanig genoemde
maximumrichtwaardevoor natuurontwikkeling). De grens van 2,2 mgN/1is ontleend aan de desbetreffende norm volgens
de algemene milieukwaliteit.
De grenzen van 20, 50 en 100 microg/1voor chlorofvl zijn ontleend aan respectievelijk de streefwaarde voor
laagveenmoerassen (hoofdstuk 3), derichtwaardenvoor natuurontwikkeling (basisrapport "Eutrofiëring") en de algemene
milieukwaliteit.
Voor de classificatie van het stikstof- en fosfaatgehalte in de waterbodem zijn de beneden-en bovengrensgehanteerd van
de door Claasaen(1987) opgegeventrajecten voor waterbodems in ongestoorde natuurgebieden. Voor de zware metalen en
organochloorpesticidenis de algemene milieukwaliteit als grens gekozen. De klassenindeling van de PCB'» is bepaald op
grond van de maximumwaarde van 1,8 mierog/kg d.s. berekend op basis van de maximaal toelaatbare orgaanconcentratie
in otters van 10 mg/kg (Jonge Poerink & Huls, 1987), resp. de in het Herstelplan leefgebieden otter (Ministerie van
Landbouw en Visserij, 1989) voorgestelde waarde van 1 microg/kg d.s. (zie ook hoofdstuk 3).

Bespreking resultaten
Inhetvolgende zaltabel4.3 inhetkortwordenbesproken.
Ondergedokenwaterplanten inrelatiefgrotehoeveelhedenworden
alleenaangetroffen indeRottigeMeente,deBoornbergumer Pettenen
hetBrandemeer.IndeRottigeMeenteenhetBrandemeergroeien
krabbescheer enfonteinkruiden,inlaatstgenoemdgebiedplaatselijk
ookkranswieren.DeBoornbergumer Pettenherbergenkranswierenen
fonteinkruiden.VooralDeDeelenbevatnauwelijksondergedoken
waterplanten,evenminalsdeLindevallei,deOudeVenen,het
Oosterschar,hetHoutwielenhetBütenfjild.
Dominantievanblauwalgen inhetoppervlaktewater komtvoor inDe
Deelen,deOudeVenen,hetOosterscharenhetBütenfjild.InDe
DeelenendeOudeVenenbetrefthetondermeerdedraadalg
Oacillatoria
agardhli, indeoverigegebieden zijnhetandere
blauwalgenengeen Oscillatoria.
Oscillatorxa
iaeenblauwalgdat
karakteristiek isvoorheteutrofeFrieseboezemwaterenander
oppervlaktewater datsterkhierdoorwordtbeïnvloed.
Dominantievangoudwierenkomtvoor inpetgaten indeRottige
Meente,deLindevallei,deBoornbergumer Pettenenineenklein
gebiedmetpetgaten indeOudeVenendatenkelejarengeledenvande
Frieseboezem isgeïsoleerd.
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o

Degebiedenblijkenonderlingteverschillenwatbetreftde
voedselrijkdomvanhetwaterendeaardvanhetwaterinhetgebied.
DeBoornbergumerPetten,deLindevalleieninminderematehet
Houtwielbevattenrelatiefweinig fosfaatenstikstof.
Watbetreftdeaardvanhetoppervlaktewater indeverschillende
gebiedenkanwordenopgemerktdatdeLindevalleihetmeesthet
bicarbonaattypebenadert.HetOosterscharishetenigegebiedwaar
hetwateroverwegendvanhetsulfaattypeis.Ditisbijditgebied
overigensmedehetgevolgvandeaanwezigebodemsamenstelling (kleiop-veengronden).Deoverigegebieden zijngrotendeelsvaneen
mengtypevanbicarbonaatenchloride.
Inhetbijlagerapport "Gebiedsbeschrijvingen" isdeaardvanhet
watergetypeerdmetbehulpvanzogenaamdeStiff-diagrammen.Bijdeze
presentatietechniekwordtdeverhoudingvandebelangrijkste
kationeninwater (calcium,magnesium,natrium+kalium)endievande
belangrijksteanionen (bicarbonaat,sulfaatenchloride)inéén
figuurweergegeven.Metdezemethodewordtelkmonsterpuntmeteen
eigenfiguurgekarakteriseerd.Hetonderlingvergelijkenvan
verschillendemonsterpuntenc.qmonsterpunten inverschillende
gebieden iseenvoudigerwanneereenanderepresentatietechniekwordt
gehanteerd,namelijkdiemetzogenaamdedriehoeksdiagrammen.Hierbij
wordenderelatieve ionengehaltes (inmeq/1)uitgezet intwee
gelijkzijdigedriehoeken,eenvoordekationeneneenvoorde
anionen.Elkpuntinzo'ndriehoeksteltderelatievean-of
kationensamenstelling vanéénwatervoor.
Vanlaatstgenoemdetechniek isgebruikgemaaktomdeverschillenin
deaardvanhetwaterindenegengebiedenteillustreren.Infiguur
4.1 zijndekat-enanionendiagrammenopgenomenvanalle
monsterpunten,diebinnendegebiedenzijngelegen.Omhetfiguur
overzichtelijktehoudenzijnalleenderesultatenvandemacroionenanalysevanhetvoorjaarvan1990weergegeven.Aangezienhet
aantalmonsterpuntenbinnendegebiedensterkuiteenloopt (zie
bijlagerapport "Gebiedsbeschrijvingen"),zijndeverschillende
symbolenindefiguurookinverschillendematevertegenwoordigd.
Behalvedegebiedspuntenzijnookdriereferentiepunten inde
driehoekenopgenomen.Hetbetreftregenwater (AT),grondwater (LI)
enzeewater (volgensVanWirdum, 1991).
Uitfiguur4.1blijktdereedseerdergenoemderelatiefgrote
bijdragevansulfaatopdemeestelocatiesinhetOosterscharuitde
liggingvandedesbetreffendepuntenindebuurtvande
linker(beneden)hoekvandedriehoek.Eenvandemonsterpuntenvande
Lindevallei ligtduidelijk (meer)indenabijheidvande
rechterbenedenhoek,diedeaanwezigheidvan100%bicarbonaat
representeert.Hetmeergrondwaterachtige karaktervanditpuntkomt
ooktotuiting inhetkationendiagram.
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Flauur 4.1:

An- en kationendiagram voor de negen laagveenmoeraegebieden. De weergegeven punten betreffen de
verhouding van de aangegeven an- en kationen in de
voorjaaramonaterB (1990) van de monsterpunten, die A ß
de gebieden zijn gelegen.
100%Cl'

100%SO,1'

0% er

o Boent.Petten

X tenteer

V DeDeelen

$ Houtwal

A Undevdla

(33 Oosterscbx

0 OudeVffwn

D Rottige fente

+ Ottenüersao

100%HCO,

100%Ka*•K*

100%Hg**

0%»»*+r*

100%ca'
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Eenanderemaniervankarakteriseringvandeaardvanhetwateris
mogelijkopbasisvanhetEGVendeionenratio (deverhoudingtussen
calciumencalcium+chlorideinmol/l (VanWirdum, 1980), zieook
hoofdstuk 3). Dezemethodeisooktoegepastvoordeafzonderlijke
gebiedeninhetbijlagerapport"Gebiedsbeschrijvingen".Metdeze
methodekomendeverschillentussendegebiedenechter inveel
minderematetotuiting,zodateenoverzichtopbasisvanIR-EGV
achterwegeisgelaten.
Voorzoverhierovergegevensbekend zijnvaltopdatdewaterbodem
inaanzienlijkemateopgeladenkanzijnmetPCB'senzwaremetalen
enorganochloorpesticiden.Ookdefosfaat-enstikstofgehalten
kunnenverhoogdzijn.
Hetchlorofylgehalte indegebiedenwisseltsterk;eendirecte
relatiemethetnutriëntengehalte isnietaltijdevident.
Voorzoverersprakeisvaninlaatwater isditwatervoedselrijken
vaneenongunstigeaard,metnamenaarmatedezomervoortschrijdt.
EengunstigeuitzonderinghieropvormtdeLinde,waarhetwaterhet
gehelejaardoorvanhetbicarbonaattype is.Alleeninextreemdroge
jarenzoals1976wordt indeLindeookdeinvloedvan
IJseelmeerwatermerkbaar.
4.3

AmoebeRottigeMeenteenDeDeelen
Tervisualiseringvandehuidigesituatieisalsvoorbeeldvoortwee
gebiedeneenamoebeuitgewerkt,namelijkvoordeRottigeMeenteen
DeDeelen.Bijlage3presenteertderelevantebiotischegegevens
voordehuidigesituatieinbeidegebieden,voor zoverbekend.De
figuren4.2 en4.3presenterendebijbehorende
laagveenmoerasamoeben.Deamoebenzijngebaseerd opdetotale
beheersgebieden.
Hetvoorkomenvanelkorganismeofgroepvanorganismendientin
kwantiteittewordenbeschouwd,relatieftenopzichtevande
circelomtrek.Decircelomtrekvormtdegewenstesituatie.Deafstand
totdecircelomtrekweerspiegeltdeafteleggenafstandtotdathet
streefbeeld isbereikt.Voor "positieve"organismen,datzijn
organismendieindicatief zijnvooreenkwalitatiefgoed (gewenst)
laagveenmoerasecosysteem,magechterookdecircelomtrekworden
overschreden.Uitdefiguren4.2 en4.3blijktdatindehuidige
situatie juist "negatieve"organismendecircelomtrekoverschrijden,
hetgeeneenecologischongewenstesituatieaanduidt.Hetaantal
negatieveorganismenopdeamoebeiagering.Indehuidigesituatie
issprakevaneenbiotisch sterkverarmdesituatie,welkegekenmerkt
wordtdooreenkleinaantalsoortendieingroteaantallen
voorkomen.

4.4

Kenmerken inhetkadervandeinterneecologische infrastructuur
DeRottigeMeentewordtdoorsnedendoordeP.Stuyvesantweg,de
Lindevalleidooreenspoorlijnentweeautowegen.Genoemdewegen
wordendrukbereden,integenstellingtotdeSchardijk,diehet
Oosterschar kruist.Inlaatstgenoemd gebiedenhetHoutwielis
bovendienweinigopenwateraanwezig.Zoweldeaanwezigheidvan
30

(spoor)wegenalsteweinigopenwatervoordemigratievan
organismen,zowelbinnendereservatenalstussendemoerasgebieden
onderling.
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Figuur 4.2;Amoebe DeDeelen; Figuur 4.3:Amoebe Rottige Meente
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S.

KNELPUNTENANALYSE

5.1

Inleiding
Indithoofdstukwordendeknelpunten indeverschillendegebieden
geanalyseerd.Basishiervoorvormendeinhetvorigehoofdstuk
beschrevengebiedskenmerkenenhetbijlagerapport
"Gebiedsbeschrijvingen",enhetinhoofdstuk3geformuleerde
streefbeeldmetdedaaraantengrondslag liggende (a)biotische
kenmerken.Dezeknelpuntenanalysevormthetuitgangspuntvoorhet
vaststellenvandenoodzakelijkemaatregelenenbeheersrichtlijnen.
Inditkaderdienttewordenopgemerktdateenaantalkenmerken c.q.
biotischeenabiotischeaspectennognietvoorallegebiedenkunnen
wordengekwantificeerd,omdathiervan (meet)gegevensontbreken.Dit
geldtonderanderevoordekwaliteitvandewaterbodem.
Uiteenbeschouwingvandegebiedskenmerkenvandeverschillende
gebiedenvolgtdatdegebiedeneenaantalknelpuntengemeenhebben.
Dezegemeenschappelijkeknelpuntenwordenaangegeven inparagraaf
5.2.Inparagraaf 5.3wordenpergebieddegebiedsspecifieke
knelpuntenbeschreven.Waarmogelijkwordendeknelpuntenkort
kwantitatiefonderbouwd.Voornadereinformatiee.g.geraadpleegde
literatuurenbronnenwordtverwezennaargenoemdbijlagerapport.In
paragraaf 5.4wordendegeconstateerdeknelpuntenpergebied
samengevat.Inparagraaf 5.5wordtingegaanopdeknelpunten inhet
kadervandeecologische infrastructuurtussendegebieden.

5.2

Knelpuntenalgemeen
Denegengebiedenhebbeneenaantalknelpuntengemeen.Uitde
beschrijvingvandegebiedskenmerkenblijktdatindehuidige
situatieingeenvandebeschouwdegebieden (volledig)aande
nagestreefdebiotischekenmerkenvanFrieselaagveenmoerassenwordt
voldaan.Primaireverlandingvindtingeenvandegebiedenmeer
plaatsofslechtsinzeerbeperktemate.Kenmerkendesoortenvoor
laagveenmoerassen,zoalskranswieren,krabbescheer,fonteinkruiden,
deotterendegrotevuurvlinder zijn (grotendeels)verdwenen.Voor
deverlandingvormennietalleenwater-enwaterbodemkwaliteit
belangrijkeknelpunten,maarookdemuskusrat.
Intabel4.3 zijnnaastdegebiedskenmerkenwatbetreft
waterkwaliteitenwaterbodemdestreefbeeldkenmerken (hoofdstuk3)
ingevuld.Bijvergelijkingvandehuidigesituatieindegebieden
metdenormenvolgenshetstreefbeeldblijktdathet
oppervlaktewater inallegebiedenteveelfosfaatenstikstofbevat
endusalsgeëutrofiëerdmoetwordenbeschouwd.Ookdeaardvanhet
waterheeftingeenvandegebiedendekenmerkenvanwater ineen
laagveenmoeras.
Inallegebieden isinmeerofminderematesprakevanwegzijging.
Medehierdoorvindtindemeestegebiedenverdrogingplaats.Omdit
tevoorkomendanweitecompenserenwordtwateringelaten.Uitde
gebiedsbeschrijvingenvolgtdathetinlaatwater inallegevallen
eutroof is,enbijdemeestegebiedennietgrondwaterachtigvanaard
is.Hetinlaatwaterdraagtinsterkematebijaandehuidige
kwaliteitvanhetwaterbinnendegebieden.Tevensisvaneenaantal
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gebiedenbekenddatditinlatenvanwaterzoweltotopladenvande
waterbodemmetnutriëntenalsmetmicroverontreinigingen heeft
geleid.Tenslotte isinallegebiedeneenmeerofminderdikke
sliblaagaanwezig.MetuitzonderingvanDeDeeleniserechtergeen
informatieaanwezigoverdeexactehoeveelheden.Omeenindicatiete
gevenvandehoeveelheid slibisbijdeknelpuntenanalysepergebied
eenhoeveelheidgenoemdopbasisvaneendiktevandesliblaagvan1
m,waarbijaangenomen isdatditvooralhetoppervlaktewatergeldt
datpergebiedaanwezig is.Degehanteerde 1m isiniedergeval
aanweziginDeDeelen,terwijlvolgensschattingvaneenaantal
terreinbeheerdersvananderegebiedenminstens0,5mtot1m inhun
gebied aanwezig is.Haarverwachtingkunnendeopgegeven
hoeveelheden slibalsbovengrenswordenbeschouwd.Deopnamevande
slibdikteinDeDeelenstamtoverigensuit 1986 (Jansene.a., 1986).
Opgemerktkannogwordendatderecreatieindehuidigesituatie
alleenindeOudeVenenalseenduidelijkknelpuntkanworden
beschouwd. Indeoverigegebiedenwordtrecreatievoor zoveral
toegestaannietalsonacceptabel storendbevondenvoorde
verwezenlijkingvandenatuurdoelstellingen.Landbouwisineen
aantalgebiedeneenknelpuntbijhetrealiserenvaneenoptimaal
peil-/waterbeheer.Daarnaastkandoorbemestingenuit-en
afspoelingeenextrabelastingvandenatuurgebiedenmetnutriënten
plaatsvinden.Demate,waarinditindeverschillendegebieden
plaatsvindt,isthansnietexactaantegeven.Gesteldkanechter
wordendatdelandbouw indedirekteomgeving zonieteenduidelijk
knelpuntdantochminstenseenpuntvanzorgis.
5.3

Knelpuntenanalysepergebied
Indezeparagraafwordendespecifiekeknelpuntenvande
verschillendegebiedenbeschreven.

5.3.1

DeDeelen
-wegzijging:
Inhetgebieddomineertdewegzijgingnaardediepeondergrond.Deze
postwordtgemiddeldoverhetreservaatgeschatop0,64mm/d.Binnen
hetgebiedbestaanechtergroteverschillen.Dewegzijgingvanuitde
petgatenaandeoostrandvanhetgebiedbedraagt7 - 1 4 mm/d (IWACO,
1990).
- kwaliteitvanhetinlaatwater:
Devoedingsstoffengehaltesvanhetinlaatwatervoldoennietaande
nagestreefdegehaltes,maar liggenenkelemalenhoger.Dekwaliteit
voldoeteveneensnietvanwegedeaardvanhetwaterinhetnajaar
(natriumchlorideachtig).Deionenratio (tussen0,3 en0,6) ligtin
allegevallenbenedende0,6 volgenshetstreefbeeld.Alsgevolgvan
waterinlaat iserindeloopvanhetjaareenduidelijke
verschuivingvandeaardvanhetwaterbinnendeDeelen
waarneembaar.
- aanwezigheidvaneendikkesliblaag:
Uitmetingen in1986 (Jansene.a.,1986)blijktdat indemeeste
petgateneendikkesliblaagaanwezigis,meteengemiddeldedikte
vancirca 1m.Indehuidigesituatie isdezelaagplaatselijkzo
34

dikdathetwateroppervlakwordtbereikt.Intotaliteitwordtde
hoeveelheid slibgeraamdopcirca2miljoenm3.
-kwaliteitvandewaterbodem:
Dewaterbodem isduidelijkverrijktmet fosfaat.Het fosfaatgehalte
ligtvoorallemonsterpuntenverbovenhetnormtraject zoals
geformuleerd indegedifferentieerdebasiskwaliteit (670-1070
mgP/kg). Incidenteelwordtoverschrijdingvandenormvolgensde
algemenemilieukwaliteit voorzwaremetalen (kwik)geconstateerd.
HetgehalteaanPCB'sisaanzienlijkhogerdan (vooreen
otterbiotoop)wenselijkwordtgeacht,namelijk2tot4maaldenorm
zoalsgeformuleerd inhetstreefbeeld.
-biologischekwaliteitvandepetgaten:
Depetgaten zijnzeerarmaan (ondergedoken)waterplanten.Eris
sprakevaneenrelatiefhoogchlorofylgehalte (zomergemiddelde
50-150mg/m3). Deaanwezigheidvanblauwalgen,waaronder
Oscill&toria,
wijstopeenduidelijkeeutrofiëringeninvloedvan
boezemwater.Daarnaast issprakevaneensterkeverbraseroing (Raat&
deLaat,1990). Debiomassaaanbrasem isgeschatop179-227kg/ha.
-kwaliteitvandeverlanding:
Verlandingtreedtvrijwelnietop.
5.3.2

RottigeMeente
-peilbeheer:
Quawaterhuishoudingbestaaterindehuidigesituatienogeen
relatiemetderestvandeGrooteVeenpolder,waardoorgeenoptimaal
waterbeheervoorhetreservaatkanwordengevoerd.
-wegzijging:
Inhetgebiedvindtwegzijgingplaats.Voorhetbelangrijkstedeel
betrefthetwegzijgingnaardediepeondergrond (gemiddeld 0,61
mm/d). Bijgrotepeilovergangentreedtzijdelingsewegzijgingop.
- kwaliteitwater:
Dekwaliteitvanhetwaterinhetgebied,envanhetinlaatwater
voldoetnietalleennietwatbetreftnutriënten,maarooknietqua
aard.Indeloopvanhetjaariseenduidelijkeverschuiving
waarneembaarvanbicarbonaattypenaarnatriumchloridetype.Ookde
ionenratioislagerdan0,6 (tussen0,3 en0,6).
- aanwezigheidvaneendikkesliblaag:
Volgensopgavevandeterreinbeheerder isindepetgateneen
minstens0,5mdikkesliblaagaanwezig.Opbasisvandeaannamevan
1mslibwordtdetotalehoeveelheid slibgeraamdopcirca 1,5
miljoenm3.
-kwaliteitwaterbodem:
Incidenteelwordtdealgemenemilieukwaliteitnietgehaaldwat
betreft zwaremetalen (kwik)enpesticiden (DDTen lindaan).
Daarnaast ligtdePCBconcentratieeenfactor4â5bovendewaarde
dieuitoogpuntvaneengoed leefmilieuvoordeotterenandere
organismenwenselijkwordtgeacht.
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-kwaliteitverlanding:
Inhetgebied zijnrelatiefweinig jongeverlandingsstadiameer
aanwezig.Ditwordtmedeveroorzaaktdoormuskusratten.
- landbouw:
VandetotaleoppervlaktevandeRottigeMeentebestaatca.50%uit
cultuurgraslanden.Dehelfthiervanisnoginparticulierbezit.Dit
iseenaanzienlijkdeelvanhetreservaat.
- interneecologischeinfrastructuur:
DeP.Stuyvesantweg,diedwarsdoorhetreservaat loopt,endebrug
indezewegoverdeScheeneendeHelomavaartvormeneenobstakelin
hetkadervandeecologische infrastructuur.
5.3.3

BoornberqumerPetten
-wegzijging:
Inditgebiedvindteenrelatiefgrootwaterverliesplaatsdoor
wegzijging.Geziendeondergrondvanpotkleiisditwaterverlies
mogelijkhetgevolgvanzijdelingsewegzijging.Eristhansechter
nogonvoldoende inzichtindewaterbalans.
- kwaliteitwater:
OpgrondvandedoorVanWirdumaangegevenminimale ionenratiovan
0,6voldoetdeaardvanhetwaterinhetgebiedzelf (net)nietaan
degewenstetoestand.Deionenratioligttussen0,5 en0,6.Het
inlaatwatervoldoetwelaangenoemdeeisenheefteenionenratio
tussen0,6 en0,8.Devoedselrijkdomvanhetwaterinhetgebiedis
nog (net)tehoog (gemiddeld indezomer0,08mg/ltotaal-P),
ondanksdeaanwezigheid vaneenhelofytenfilterwaarhetinlaatwater
doorheenwordtgeleid.
-waterbodem:
Plaatselijk (aandezuidkantvanhetgebied,bijdeuitstroomzijde
vanhethelofytenfilter)heeftzichslibopgehoopt.Detotale
hoeveelheidwordtgeraamdop18.000m3.

5.3.4

Lindevallei
-wegzijging:
IndeaandenoordzijdevandeLindegelegengebiedentreedtbijde
overgangnaardepolderszijdelingsewegzijgingop.
-peilbeheer:
Dediversepolders,waaruithetreservaatbestaat,hebbenniet
eenzelfdepeil.Hetpeilbeheerwordtmedebeïnvloed doordepachters
enriettelers inhetgebied.
-kwaliteit inlaatwater:
Situatiesvanwaterinlaat (i.e.hogerewaterstanden indeLindedan
inhetgebied)komenzowelvoorinwinteralszomer.Ditkangepaard
gaanmethogestikstof-enfosfaatconcentraties (ziebijlagerapport
"Gebiedsbeschrijvingen").
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-aanwezigheidvaneendikkesublaag:
Indepetgateniseendikkesliblaagaanwezig.Uitgaandevaneen
gemiddeldediktevan1mwordtdehoeveelheid slibgeraamdop
400.000m\
- biologischekwaliteit:
Indepetgatengroeienvrijwelgeenondergedokenwaterplanten.
- kwaliteitverlanding:
Verlandingtreedtvrijwelnietop.
-openwater:
Inhetgebied isrelatiefweinigopenwatermeeraanwezig:slechts
8%vandetotalereservaatoppervlakte.
- interneecologischeinfrastructuur:
HetnatuurreservaatdeLindevalleiwordtdoorsnedendooreen
spoorlijnentweerelatiefdrukkeautowegen,eenprovincialewegen
desnelwegA32.
- landbouw:
Deinhetnatuurreservaat gelegengraslanden,hooilandenen
boezemlanden zijnvooreengrootdeelverpacht.De
pachtovereenkomstenbetreffenvooreendeelerfpacht.Dezeisinhet
verledenverleend zondervoorwaardentestellenaanhet
landbouwkundiggebruikvanhetbetreffendeperceelofdepercelen.
Ditbetekentdatbemestingvandezepercelenvrijkanplaatsvinden.
5.3.5

OudeVenen
-wegzijging:
Inbepaaldedeelgebiedenvindtbehalveeenbeperkte zijdelingse
wegzijgingookinfiltratienaardediepereondergrondplaats.Naast
infiltrâtiegebiedenkomenechterookkwelsituatiesvoor.
- kwaliteitwater:
Naasteentehoognutriëntengehalte iszowelbinnenhetgebied (de
deelgebieden)alsinhetboezem(«inlaat)waterdeaardvanhetwater
eenknelpunt.Hetboezemwaterverschuift indeloopvanhetjaarqua
aardvaneenmengtypenaarhetnatriumchloridetype,tenkostevan
deregenwatercomponent.Dedeelgebiedenvolgendezetrend,zijhet
inietsmindersterkemate.Inallegevallen ligtdeionenratio
tussen0,4 en0,6 enisduslagerdandeinhetstreefbeeld
aangegevenbenedengrensvan0,6.
- aanwezigheidvaneendikkesliblaag:
Opbasisvaneendiktevan1mwordtdehoeveelheid slibinhet
reservaatgeraamdop1.000.000m3.
-kwaliteitwaterbodem:
Vaneenaantaldeelgebieden isdekwaliteitvandewaterbodem
bekend.Inhetalgemeenisdewaterbodemduidelijkverrijktmet
fosfaat.Defosfaatgehaltenoverschrijdendetoetsingsnormen zoals
geformuleerd indegedifferentieerdebasiskwaliteit.Inhet9Mêdis
bijeenjaarlijksuitgevoerdonderzoekeenmaaleentehoogcadmiumenkwikgehaltegemeten,eninhet40Mêdeentehoogkwik-en
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lindaangehalte.Opbeideplaatsenisbovendiensprakevaneente
hoogPCBgehalte,enwel5-10maaldenorm zoalsaangegeven inhet
streefbeeld.
-biologischekwaliteit:
Dewateren indeOudeVenenbevattennauwelijksondergedoken
waterplanten.Inhetwaterwordenblauwalgenaangetroffen,waaronder
Oscillatoria
agardhii. Vanenkelegebieden isbekenddatersprake
isvaneensterkeverbraseming.Debiomassaaanbrasemwordtgeschat
op100-200kg/ha.
- kwaliteitvandeverlanding:
Verlandingtreedtvrijwelnietop.
-recreatiedruk:
IndeOudeVenenheeftderecreatieeenduidelijkenegatieveinvloed
opdekwaliteitvanhetgebied,o.a.doorrustverstoring,betreding
vanoevers,waardoorverruigingontstaat,dooropwoelingvan
bodemslibmet (motor)bootjes,endoorwaterverontreiniging (lozing
afvalwater,toiletten).
5.3.6

Brandemeer
-wegzijging:
Aandeoostzijdevanhetgebiedtreedtterplaatsevangrote
peilovergangen zijdelingsewegzijgingop.
- kwaliteitwater:
Deaardvanhetinlaatwaterenvanhetwater inhetgebiedis
overheersend vanhetnatriumchloridetypeenvoldoetookqua
ionenrationietaanhetnagestreefdewatertype.
- kwaliteitvandeverlanding:
Verlandingtreedtvrijwelnietop.
- aanwezigheidvaneendikkesliblaag:
Indepetgaten isvolgensopgavevandeterreinbeheerdereen
sublaag aanwezig,meteengemiddeldediktevanminstens0,5m,
vermoedelijkechtereerder 1m.Opgrondvanlaatstgenoemd getal
wordtdetotalehoeveelheid slibinhetreservaatgeraamdop
700.000m3.

5.3.7

Oosterschar
-tegrotepeilfluctaties:
Doorhethuidigwaterhuishoudkundig beheervanhetgebied (d.w.z.
geenwater inlatenvanbuitenhetgebied)issprakevangrote
peilfluctuaties.Hierdoor iseensterkeverdrogingvanhet
Oosterscharopgetreden,metnamelangsderandenvanhetopenwater.
-kwaliteit (potentieel)inlaatwater:
Waterdatalsinlaatwaterbeschikbaar isenookalszodaniggebruikt
werd,voordathet inlatenvanwater in1988bijwijzevanexperiment
werdgestopt,voldoetquaaardenquavoedselrijkdomnietaande
gewenstenormen.
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- aanwezigheidvaneendikkesublaag:
Indepetgatenenvaarteniseendikkesublaag aanwezig,meteen
gemiddeldediktevanca.1m.Intotaliteitwordtdehoeveelheid
slibgeraamdop200.000m3.
-biologischekwaliteit:
InhetOosterscharbevattendepetgatenvrijwelgeenondergedoken
waterplanten.
-kwaliteitverlanding:
Verlandingtreedtnietop.
-openwater:
Erisweinigopenwater inhetgebiedaanwezig (slechts9%vande
reservaatoppervlakte).
- landbouw:
Eenaanzienlijkdeelvanhetreservaatbestaatuit cultuurgrasland
(36%).
5.3.8

Houtwiel
-wegzijging:
InhetwestelijkdeelvanhetHoutwielvindtwegzijgingplaats.In
hetoostelijkdeelvanhetgebiedis 'swinterssprakevaneen
lichtekwelsituatie.
-kwaliteitwater:
Deaardvanhetwaterinhetgebiedkanindewinterworden
gekarakteriseerd alsregenwaterachtig (calciumsulfaattypewater).In
deloopvandezomervindteenverschuivingplaatsnaarmeer
natriumchlorideachtigwater,onder invloedvanhetinlatenvan
water.Dekwaliteitvanditinlaatwater isnietpreciesbekend.
OmdathetechterdeeluitmaaktvandeFrieseboezemkanworden
verwachtdathetvoedselrijk isenvaneenchloridetype.Ditlaatste
isbevestigd dooreenincidentelewateranalysedoorde
Landinrichtingsdienst (F.Janssen,mond.med.)
- aanwezigheidvaneensublaag:
Indepetgatenenvaartenisuitgaandevaneensublaagmet
gemiddeldediktevan1m intotaliteit35.000m3slibaanwezig.
-biologischekwaliteit:
Deaanwezigepetgatenenwatergangenbevattenvrijwelgeen
ondergedokenwaterplanten.
-kwaliteitverlanding:
Verlandingtreedtnietop.
-openwater:
Hetgebiedwordtgekenmerktdoordeaanwezigheidvanmaareenzeer
geringeoppervlakteopenwater:slechts2%vandeoppervlaktevan
hetreservaat.
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5.3.9

Bûtenfiild
Sjppenvennen;
- kwaliteitwater:
Ervindteenontwikkelingplaatsnaarregenwaterafhankelijke
vegetaties (veenroosbegroeiingen),alsgevolgvanretentievan
regenwaterdoorhydrologische isolatievanhetgebieddooreen
toenemendebelemmeringvandewaterafvoeruithetgebied.
-openwater:
Inhetgebied isvrijwelgeenopenwateraanwezig.
Otteroa-Wiersmareservaat
-wegzijging:
Naastbeperktezijdelingsewegzijgingvindtookinfiltratienaarde
diepeondergrondplaats.
- kwaliteitwater:
Behalvehetnutriëntengehaltevanzowelhetwater inhetgebiedals
het inlaatwatervormtookdeaardeenknelpunt.Hetwaterkan
wordengekarakteriseerd alsvaneennatriumchloridetype.De
ionenratioistelaag:ca.0,4.
- aanwezigheidvaneensliblaag:
Indepetgaten iseendikkesliblaagaanwezig,meteendiktevan
minimaal0,5 m (schattingterreinbeheerder).Intotaliteitwordt,
uitgaandevan1m,dehoeveelheid slibgeraamdop150.000m3.
-biologischekwaliteit:
Hetoppervlaktewater inhetgebiedbevatvrijwelgeenhogere
waterplanten,eniniedergevalnietdegewenstesoorten.
-kwaliteitverlanding:
Verlandingtreedtnietop.
-openwater:
InhetBûtenfjild isweinigopenwateraanwezig:slechts10%vanhet
gehelegebied.Wateraanopenwater inhetreservaat ligt,bevindt
zichinhetOttema-Wiersmareservaat.DeSippenvennenbevatten
vrijwelgeenopenwater.
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5.4

Samenvattingknelpuntenbinnendegebieden
Eenoverzichtvandeknelpuntenindeverschillendegebiedenwordt
gepresenteerd intabel5.1.
Tabel5.1;Overzichtvandeknelpuntenpergebied.

Hol.
Kntlpunt:

kwal.

Var- Wtgztjging
landing

Inlaatwatar
Aard p anN

Watar-

Slib

Opan
uatar

Landbouw

kual.
X
1. DaOaalan
2. lottig«Naanta
Patten
loorntotrgumr
1
3.
X
4. Lindavatlai
5. Oud*Vanan
x
6. Irandanaar
X
7. Oottarachar

a
.Houtwlal
9. luttnfj ü d

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
(X)
X
(X)
(X)
(X)
(X)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
XX

Intarna
acol. Racraainfra- tiadruk
ttructuur

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Legenda:
x:
knelpunt
(x): geenkwaliteitsgegevensbeschikbaar,maarvermoedelijkeen
knelpunt
5.5

Knelpunten inhetlichtvandeecologischeinfrastructuurtussende
gebieden
Bijdenatteecologischeinfrastructuurofweldenatteverbindingen
tussendeverschillendenatuurgebiedenkunnenvelerleiknelpunten
wordenonderscheiden.Dezeknelpuntenkunnenalsvolgtworden
gerubriceerd (MinisterievanVerkeerenWaterstaat,1990.
Ecologischestructuur:natteasFriesland-Deltagebied):
verstoring
recreatie
bebouwing
visserij
scheepvaart
doorsnijding
kunstwerken (sluizen,bruggen,stuwen,duikers,viaducten)
(spoor)wegen
bebouwing
afwezigheidvanwater
gebrekaankwaliteit
afwezigheidvanleefgebieden
grootteenstructuurvanhetleefgebied
kwaliteitvanwaterenwaterbodem
oeververdedigingen-begroeiing
Tenaanzienvandelaagveenmoerassenkaninalgemenezinals
probleemwordengeconstateerddatdegebiedenopgroteafstandvan
elkaarliggen,gescheidendoorgrotelandbouwgebieden,drukke
autowegenenlintvormigebebouwingsstroken.Deresterende
verbindingenmeteenminofmeernatuurlijkkarakterbestaanuit
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oeversvangrotevaarwegen,dieechter inhetalgemeenbeschoeid
zijndanweiweinigbegeleidwordendoorrietkragenen
moerasvegetatie.
OpbasisvanhetontwerpPlanEcologischeVerbindingszÔnes
(ProvincieFriesland,1990)kunnenindeaangegevennatte
verbindingentussendegebiedenbinnendeonderscheiden clustersals
belangrijksteknelpuntenmetbetrekkingtotdetechnische
infrastructuurwordenonderscheiden:
*

binnendeclustervandeOudeVenen,DeDeelen,Sneekermeeren
deTerkaplesterpoelen:
bijSneekermeer indeverbindingnaarDeDeelen:brugbij
Heerenzijl;
tussenSneekermeerenOudeVenen (PrinsesMargriet kanaal):
brugbijOudeSchouw;bruggen indeRWN32endespoorlijn;
(passagevanAkkrum);
- tussenDeDeelenendeOudeVenen:passageOldeboorn;

*

binnendeclusterGroteWielen,Ottema-Wiersmacomplex,
Sippenvennen,HoutwielenZwagermieden:
duikertussenDeRijdenBouwepetbijGiekerk.

*

binnendeclusterLindevallei,RottigeMeente,Oosterschar,
BrandemeerenhetTjeukemeer:
debrugbijVierhuisoverdeBroeresloot;
debrugbijEchtenerbrugoverdePierChristiaansloot;

Tussengenoemdeclusterszijndaarnaastnogdevolgendeknelpunten
aanwezig:
tussenhetOudeVenencomplexendenoordelijkstecluster:brug
overLangdeel indeWaldwei;"HogeBrug"overOuddeel indeweg
Leeuwarden-Groningen;brug(gen)overdeMurkbijOudkerk;
tussenhetTjeukemeervanhetzuidelijkstecomplexen
Sneekermeer/Poelen:bijScharsterrijndebrug indeA50ende
brugbijScharsterbrug;OudeWegenFammensrakken:bruggeninde
A50enparallelweg(en);
EennaderonderzoeknaaraanwezigebelemmeringentussendeOude
VenenenhetLauwersmeerviadebeschrevennoordelijkste clustervan
wateren isgaandebijdeStichtingOtterstationNederland.
Eenglobaaloverzichtvangenoemdeaanwezigeknelpunten indenatte
ecologischeverbindingszonesisweergegeven infiguur5.1 (naar:
ontwerpPlanEcologischeverbindingszones,ProvincieFriesland,
1990).
Verderisopmeerdereplaatsensprakevanwatergangenmettehoge
beschoeiingen (Ecologischestructuur:natteasFrieslandDeltagebied,MinisterievanVerkeerenWaterstaat,1990). Inde
directeomgevingvanc.q.tussendemoerasgebiedenbetreftdit:
RottigeMeenteenBrandemeer:Helomavaart;
- DeDeelen:Hooivaart;
OudeVenen:PrinsesMargrietkanaal.
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Figuur 2.2. Nittt ecologische verbtodlagsioaes
tussea de laagveeaaoerasgebiedea
(ontwerp Plaa Ecologische Verbindteg«zones, »90)
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InhetontwerpPlanEcologischeVerbindingszôneswordtmedevanuit
dehistorischnatuurlijkesituatieeenverbindingvandedrie
onderscheidencomplexenvanlaagveenmoerassenviadewestelijkvan
dezegebiedengelegenmerenaangegeven.Zoalsaanhetbeginvandeze
paragraaf isvermeld,kunnennaastfysiekeobstructiesookfactoren
alswater-enwaterbodemkwaliteit,enverstoringonderinvloedvan
menselijkeactiviteiten (recreatie,scheepvaart)eenknelpunt
vormen.Hoewelaanenkele (boezem)mereneenecologischedoelstelling
vanhetmiddelsteniveauistoegekend,kanmedegezienandere
functies (scheepvaart,recreatie,aan-endoorvoervan
IJsselmeerwater)realisatievaneengoedeverbindingsroutewellicht
(te)moeilijkzijn.Inditverbandlijkthetwenselijkookeenmeer
naarhetoostengelegenverbindingsroutetussenhetzuidelijkste
moerascomplexenDeDeelentecreëren,viahetNannewiid,de
EngelenvaartendeHeerensloot.Eendergelijkeoptieisook
aangegevenopdeplankaartbehorendbijhetrapport "Ecologische
structuur:natteasFriesland-Deltagebied".Ditleidttoteenaantal
extraknelpuntenindevormvanbruggenentehogebeschoeiingen.
Hierbijkanwordenopgemerktdatonderzoekgaandeisbijde
StichtingOtterstaionNederland,gerichtop (eenverdere
detailleringvan)knelpuntenindeecologischeinfrastructuurineen
gebiedinMidden-Friesland.Binnenditstudiegebied liggendeOude
Venen,deBoornbergumerPetten,DeDeelen,enhetNannewiid.
Intotaalissprakevancirca15knelpuntenindevormvanbruggen
enduikersinderoute,leidendviademeren.Uitgaandevannogeens
vijfvandergelijkeknelpuntenbijeenaanvullenderoutetussen
RottigeMeente,Brandemeer,Oosterschar,Nannewiid,Akkrum,komthet
totaalaantalvandezeknelpuntenopcirca20.Globaalgeschatis
daarnaastsprakevancirca20kmkanalen/watergangenmettehoge
beschoeiing.
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6.

MAATREGELENENBEHEERSRICHTLIJNEN

6.1

Inleiding
Indithoofdstukzullenmaatregelenwordenvoorgesteldomdein
hoofdstuk5gesignaleerdeknelpuntenindelaagveenmoerasgebiedenop
telossendanweiteverminderen.Inparagraaf6.2.wordtinalgemene
zineenaantalmogelijkemaatregelenaangegevenenkortbesproken.
EenaantalvandezemaatregelenzalindemeesteFriese
laagveenmoerasgebiedenkunnenwordentoegepast,eenaantalslechts
inbepaaldegebiedenofonderbepaaldeomstandigheden.Tenaanzien
vandevoorgesteldemaatregelenligtdenadrukopinrichtings-en
herstelmaatregelen.Ditvloeitvoortuithetgeenbeoogdwordt,
namelijkeenrestauratievanmetnamedeaquatischeecosystemenen
levensgemeenschappen.
Inparagraaf6.3 zullendemaatregelennaderwordentoegespitstop
deafzonderlijkegebieden.Perlaagveenmoerasgebiedwordteersthet
totalemaatregelenpakketbesproken.Daarnawordtaangegevenwelke
maatregelenopdekortetermijn (i.e.ineenperiodevan5jaar)
prioriteithebben.Onderprioriteitwordtinditkaderverstaan,dat
maatregelenzinvol,praktischenkostentechnischhaalbaaren
uitvoerbaar zijn.Demaatregelen,dieopdemiddellangeenlange
termijnvooruitvoeringinaanmerkingkomen,wordeneveneens
aangegeven,evenalshetnaderonderzoekdatnogzoumoeten
plaatsvindenalvorensalofniettotuitvoeringvanbepaalde
maatregelenovertegaan.
Inparagraaf6.4wordtaandachtbesteedaanoverigeinterne
maatregelen,dienietdirectvanuithetoppervlaktewaterredenerend
naarvorenkomen,maarechterwelanderszinssterkaanbevolenworden
enzelfsnoodzakelijkwordengeacht,enpassenindeecologische
doelstellingendievoordezegebiedengelden.
Paragraaf6.5beschrijftdemaatregelendienodigzijnt.b.v.de
verbeteringvandeecologischeinfrastructuurtussende
laagveenmoerassen.
Inparagraaf6.6wordteenindicatiegegevenvandeeffectenopde
gebiedennauitvoeringvanhetmaatregelenpakketvoordekorte
termijnennauitvoeringvanallevoorgesteldemaatregelen.
Tenslottewordtinparagraaf6.7tenbehoevevaneenplanvanaanpak
eenprioriteitstellingtenaanzienvandevolgordevanaanpakvande
verschillendegebiedengepresenteerd.
VoordemaatregelenvoorDeDeelenendeRottigeMeentewordttevens
verwezennaardespecifiekeecologischebeheersprogramma's,dieals
bijlagerapportenaandithoofdrapportzijntoegevoegd.

6.2

Moaeliikemaatregelentoetepassenineenlaagveenmoerasgebied

6.2.1

Beschrijvingvanmogelijkemaatregelen
VoordeoplossingvandeknelpuntenindeFriese
laagveenmoerasgebieden isinalgemenezineenaantalmaatregelenaan
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tegeven.Zewordenschematischgepresenteerd intabel6.1.
Tabel6.1;

Samenvattingvanmogelijkemaatregelen ineen
laagveenmoerasgebied.

I

EXTERNEMAATREGELEN

1.1

Verminderenvanhoeveelheidinlaatwater:
a Vasthoudenneerslag (peilbeheer)
b Verminderenwegzijging
c Peilfluctuatiestoelaten
Verbeterenkwaliteitinlaatwater:
-Verbeterenwatertype:
d Ontharding
e Anderebroninlaatwater
-Verlagenvoedingsstoffengehalte (NenP):
f Defosfatering
g Helofytenfilter
h Verlengde (externe)aanvoerweg

1.2

II

INTERNEMAATREGELEN
i
j
k
1
m
n
o
p
g
r
s

Baggeren
Aanbrengeninternezonering
Creërenvanopenwater
Visstandsbeheer
Inrichtingsmaatregelen:
verdiepen,verondiepen,slootjesgraven,afremmen
windinvloed,kadenverhogen
Maatregelent.b.v.optimalisatievandeinterne
ecologischeinfrastructuur
Verminderenrecreatiedruk
Hydrologische aanpassingen/peilbeheer
Internebufferzones
Internemaatregelenterbeperkingvan
landbouwinvloeden
Muskusrattenbestrijding

Tabel6.1wordtinhetvervolgvandezeparagraafkorttoegelicht.
Externemaatregelen
Alsuitgangspuntvoormaatregelengerichtopdewaterhuishoudingis
gehanteerddateentélaagpeiloftésterkepeilschommelingen
desastreuszijnvoorhetlaagveenmoeras-ecosysteem.Ertreedtdan
sterkeverdrogingenverruigingopinhetgebiedalsgevolgvan
interneeutrofiëringdoormineralisatie:ziealsvoorbeeldhet
Oosterschar,waarsinds1989sterkeverdrogingvanderandenlangs
hetopenwaterisopgetreden.Hetvoorkomenvandergelijke
omstandighedennoodzaakttotwaterinlaat,ookalbetreftdit
gebiedsvreemdwater.Gegevendenoodzaakvanwaterinlaat,dientdeze
ineenlaagveenmoeraszoveelmogelijktewordengeoptimaliseerd.Dit
ismogelijkdoormiddelvanexterngerichtemaatregelen (I,zie
tabel6.1).Datzijnmaatregelendienegatievebeïnvloedingvaneen
laagveenmoerasvanbuitenafzoveelmogelijkwerenenzodoendeeenzo
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goedmogelijkeontwikkelingvaneenlaagveenmoeraswaarborgen.
Optimalisatievandewaterinlaatomvat:
1.1 Maatregelenterverminderingvandehoeveelheid intelaten
water.Verminderingvanwaterinlaatineenlaagveenmoerasisin
principemogelijkopdriemanieren:a.doorhetvasthoudenvan
neerslag;b.doorhetverminderenvandewegzijging;c.door
peilfluctuatiestoetelaten.
a. Langervasthoudenvanneerslag.Hierdoorneemtoverigensde
peilfluctuatieinhetgebiedtoe.Uitvoeringvaneendergelijke
maatregelvereistondermeerverhogingvankadesenstuwenen
aanlegvandammenbinnenenomhetreservaat.Hetvasthoudenvan
neerslagkannietonbeperktgebeuren.Omervoortezorgendat
deribbennietonderwaterkomentestaan,isdehoeveelheid
waterdiekanwordenvastgehoudenaaneenmaximumgebonden.
b. Verminderingvandewegzijging.Maatregelenvoorvermindering
vandeverticalewegzijgingzijnkostentechnischniethaalbaar
enookecologischongewenst.Omdezeredenwordthieralleen
ingegaanopmogelijkemaatregelenterverminderingvande
zijdelingsewegzijging.
Maatregelenterverminderingvandezijdelingsewegzijging
omvattendeaanlegvan (interneofexterne)bufferzones,het
latendichtgroeienvanslootjesdiehet laagveenmoerasgebied
omringenofhetafdichtenvanwegzijgingsgebiedenmetfolie.
Hiernawordteenkortetoelichtinggegevenopverschillende
methodenomdewegzijgingteverminderen.
Bufferzones
Dewerkingentoepasbaarheidvanbufferzonesissterkafhankelijkvandelocaleomstandigheden.Inhetalgemeenwordtmeteen
bufferzoneeengebiedaangeduidmeteenhoogpeil,langsofrond
hetnatuurgebied,metalsdoeldenegatieveeffectenvanuit
omliggendegebiedenmetlageregrondwaterstandentebeperken.
Hetpeilindezebufferzoneswordtmeestalopeenongeveer
gelijkniveaugesteldalsinhetnatuurgebied.Eenhogerpeilin
debufferzoneheeftalsrisicodatkwalitatiefslechterwater
vanuitdebufferzonenaarhetnatuurgebiedkansijpelen.Ook
waterhuishoudkundigsluithetpeilinhetnatuurgebiedmeestal
hetbesteaan,inverbandmetdehoogtenvankadenen
dergelijke.
Doorhetrelatiefhogepeilindebufferzonewordtbewerkstelligd,datdegrondwaterstijghoogten indeondergrondvan
hetnatuurgebiedwordenverhoogdtoteenniveaudatindebuurt
ligtvanhetoppervlaktewaterpeil;hierdoorwordtdeinzijging
vanuithetnatuurgebiedbeperkt.Debenodigdebreedtevande
bufferzonehangtafvandegeohydrologischeopbouwvande
ondergrondendematewaarindegeohydrologischeeffectenzich
viadeondergrondvoortplanten.
Indebeschouwdegebiedenzijnindeondiepereondergrondtot
eendieptevan20tot40mbenedenmaaiveldteonderscheideneen
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afdekkendpakketopgebouwduitslechtdoorlatendeleem-klei-en
veenlagen,afgewisselddoormatigwatervoerendezandtussenlagen,
metonderditafdekkendpakketeenzeerdikwatervoerendpakket
opgebouwduitgrove,grindhoudendezanden.Debeïnvloedingvan
degrondwaterstijghoogteinhetdiepewatervoerendpakketstrekt
zichindegegevensituatieuitovermeerderekilometers;dit
betekentdatdeeventueleinzijgingnaarhetdiepewatervoerend
pakketnietofnauwelijkskanwordenbeïnvloedmetbufferzones
vanenkelehonderdemetersbreedte.Bufferzoneszijnderhalve
uitsluitendwerkzaamindiendewegzijgingvooralplaatsvindtin
zijdelingserichting,viadematigwatervoerendelageninhet
afdekkendpakket (overwegendboveneenniveauvan20m -mv).De
invloedenviadezeondieperematigwatervoerendelagenstrekken
zichoverkortereafstandenuitvanenkeletientallentotenkele
honderdenmeters (afhankelijkvandoorlatendheidvande
betreffende lagen);bufferzoneskunnenhiereenbelangrijke
verminderingvanzijdelingsewegzijgingopleveren.
Eenreductievanca.75%wordtbereiktindiendebufferzoneeen
breedteheeftvanglobaal3maaldekarakteristiekelengte
(lekfactor)vandeondiepewatervoerendezandlagen.Bijeen
verticaleweerstandvandeondiepesublagenindeordegrootte
van25etmeneendoorlaatvermogenvandeondiepezandlagenvan
10m2/etmkomtditneeropeenbufferzonevanca.50m.Vooreen
verderereductievandezijdelingsewegzijgingmoetdebreedte
vandebufferzonenaarverhoudingsterkvergrootworden.In
verbandmethetnaarverhoudingbeperkterendementvan
bufferzoneszalindepraktijkiniedergevaleenzodanigbrede
strookmoetenwordengekozen,datgeengeconcentreerde
wegzijginguitbijvoorbeeldpetgatenoptreedt.Ditkandoorgaans
wordenbereiktdoorbinneneenzonevanca.25mlangsderanden
vanhetgebiedgeenopenwaterofpetgatenterealiseren.
Internebufferzones
Inhetgevaldatdebelangrijkstewegzijgingplaatsvindtviade
ondieperegrondlagenlangsderandenvanhetgebied,kunnen
binnenhetnatuurgebiedbufferzoneswordengecreëerdoverde
gebiedenwaarhetmerendeelvandeinzijgingplaatsvindt.Door
hetcentraledeelvanhetnatuurgebiedmetkadesaftezonderen
vandezezonesmetgroteinzijging,wordthetwaterverliesen
daarmeedenoodzaaktotwaterinlaat inhetcentralegebied
beperkt.Indebufferzonesmoethetpeilinstandworden
gehoudendoorwaterinlaat,waardoorhetwaterinditgebied
relatiefsterkerzalwordenbelastmetinlaatwater.Deze
bufferzoneskunneneventueeltevenswordengebruiktvoor
waterbergingenalsverlengdeaanvoerwegvoorsuppletiewater.
Hetnutvaninternebufferzonesdientdirecttewordenafgewogen
tegenhetnutvanhelofytenfilters,aangezienbeidemethodeneen
belangrijkbeslagop (dezelfde)ruimteleggen.Hetnutvanbeide
methodenkanwellichtwordengecombineerd inhetgevaldathet
helofytenfilterindezonesmetgroteinzijgingkanworden
geprojecteerd.Eenmogelijkheidominternebufferzonesinte
stellenismiddelshetopheffenvanonderbemalingen.Hetnuten
deuitvoerbaarheidhiervanhangenafvandegebiedskenmerkenvan
debetreffendelaagveenmoerassen.
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Waterschermmetputten
Inhetgevaldatsprakeisvanvoornamelijkhorizontale
wegzijginglangsderandenvanhetgebiedenbufferzoneseente
grootbeslagopderuimteleggen,kanalsmaatregeltegen
wegzijgingeengeforceerdeinfiltratieviainfiltratieputten
wordenoverwogen.Hierbijwordenlangsdezijde,indelagen
waardewegzijgingoptreedt,eenreeksputfiltersgeplaatst,die
kunnenwordengevoeduitgefilterdoppervlaktewaterofdirect
uitgrondwater.Indiengebruikgemaaktwordtvangrondwater,dan
isbinnenhetkadervandegrondwaterweteenvergunningvanG.S.
nodig.Aanhetgebruikvangrondwaterwordenechterinhet
algemeenzeerstringenteeisengesteld.Bijvoedinguit
oppervlaktewater,vindtdewateraanvoernaardeputtenplaats
vanuitdrainsineenzandbedonderdewaterlopen.Doorgebruik
temakenvaneenhoogwater-sloot langsdebegrenzingvanhet
natuurgebiedkunnendeputtensomsondereen"natuurlijk"vrij
vervalwordengevoed.Hetsysteembehoeftechterbelangrijk
minderforstewordengedimensioneerdenisdusminderkostbaar,
indiengebruikwordtgemaaktvaneen"geforceerde"wateraanvoer
viaperspompen.
Verticaalwaterkerendschermvanfolieofbentoniet
Voorhetzelfdegevalalshierbovenbeschreven,kanzijdelingse
wegzijgingookwordenvoorkomendoorvolledigeafsluitingvan
allebodemlagenwaaruitwegzijgingplaatsvindt.Hetgebruikvan
foliesofbentonietschermenwordtechterzeerkostbaarnaarmate
deschermendiepermoetenwordengeplaatst.Inhetgevaldatde
wegzijgingvrijweluitsluitendplaatsvindtbovenzeerondiepe
scheidendelagen,ishetgebruikvanschermenmogelijk.Indie
gevallenisechterinbeginseldematevanwegzijgingendusook
hetnutvaneenschermbeperkt.
c. Door (beperkte)peilfluctuatiesineenlaagveenmoerasgebiedtoe
telaten (mitsecologischverantwoord)kandehoeveelheid inte
latenwateraanzienlijkwordenbeperkt.Beperktefluctuaties
geldenmetnamevoordepetgatenenvaarten.Ingrotereplassen
indereservaten,bijvoorbeeld inzandwinplassen,kunnengrotere
fluctuatieswordengetolereerd,waardoornogeenextra
verminderingvandewaterbehoeftekanwordenbereikt.
1.2
Maatregelenterverbeteringvandekwaliteitvanhet
inlaatwater.Dergelijkemaatregelenvallenuiteenindrie
categorieën:
* Verbeteringvanhetwatertype.Ditkanwordengerealiseerddoor:
d. onthardingvanhetinlaatwater
e. keuzevaneenanderebronvaninlaatwater.
Veranderingvaneenchloridetype-waternaareenbicarbonaattype
ismetreëelteachtenzuiveringsmethodennietmogelijk.
* Verlagingvanhetvoedingsstoffengehalte (stikstofenfosfaat)
vanhetinlaatwater.Ditkandoortekiezenvooreenanderebronvan
inlaatwaterofdoorhetzuiverenvaninlaatwater.Dehiervoorin
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eersteinstantiemeeBtreëelgeachtezuiveringsmethodenzijn:
f. chemischedefosfatering
g. helofytenfilters (rietmoerassen)
ofeencombinatievanbeide.
Eenanderemogelijkheidis:
h. verlengingvandeaanvoerwegvanhetinlaatwater,eventueelin
combinatiemeteenanderebronvaninlaatwater (puntd)•
*

Verwijderingofvermindering vanmicroverontreinigingen.

Metgenoemdemaatregelenetotenmethwordentegelijkertijdook
microverontreinigingenverwijderdofteruggehouden.
II Internemaatregelen
Naastdehiervoorbesprokenexternemaatregelenzijnineen
laagveenmoerasgebiedookinternemaatregelennodigomdein
hoofdstuk5gesignaleerdeknelpuntenoptelossendanweite
vermindereneneenmeergewenstetoestandtebereiken.Dezeinterne
maatregelenvullendeexternemaatregelenaan.
Internemaatregelenzijn:
i. Baggeren
Dezemaatregelbiedteenoplossingvooreenaantalknelpunten:
hetknelpuntdoorzichtenhogefosfaatgehalten.Indehuidige
situatiebestaatdesublaaguitfijnedeeltjesdiegemakkelijk
opwervelen.Bovendienkunnendergelijkebodemsindezomereen
aanzienlijkenaleveringvanfosfaatgeven,
hetknelpuntmetPCB'senzwaremetalenverontreinigde
waterbodems.Verwijderingleidttoteengezondleefmilieuvoor
dierlijkeorganismenmetonderanderedeotteralstoppredator.
hetknelpuntzuurstoflozeenmettoxischestoffen (NH3,N02,
H2S)opgeladensliblaag.Verwijderenleidttoteengeschikt
substraatvooronderanderekrabbescheer (Roelofs,1991).Op
zuurstoflozeslibbodemskunnenalleennognymphaeide
waterplanten (waterlelieengeleplomp)groeien.Vooralle
anderewortelendeenondergedokenwaterplantenzijndergelijke
bodemstoxisch.
hetknelpuntbodemstructuur.Verwijderingvandesliblaagleidt
toteengeschiktsubstraatvoorplantenendieren,
hetknelpuntwaterdiepte (bijv.tenbehoevevandeotter).
Deaardvanhetknelpuntcq.knelpuntenisbepalendvoorde
diktevandesliblaagdiedoorbaggerenverwijderddientte
worden.Vanuithetknelpuntdoorzichtkanineerstinstantieeen
verbeteringwordenbereiktdoorhetbovenstegedeeltevande
sliblaag,datissamengestelduitgemakkelijkopwervelbare
deeltjes,teverwijderen.Bijbaggerenvanuiteenoogpuntvan
eutrofiëringsbestrijdingdientdatgedeeltevandesliblaagte
wordenverwijderddatisopgeladenmetfosfaatenkansgeeftop
nalevering.Indienmenbaggertomecologischeredenen(ten
behoevevanhetherstelvanhetgeheleaquatischesysteem)zal
deoptimalesituatieontstaan,indiendegehelesliblaagtotaan
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deveenbodemwordtverwijderd.
Indeknelpuntenanalyse (hoofdstuk5)isaangegevenwatnaar
schattingde (maximum)hoeveelhedenslibzijn,diezichinde
gebiedenhebbenopgehoopt1.Hetgaat,afhankelijkvandegrootte
vandegebieden,omzeergrotehoeveelheden:tien-tot
honderdduizendenm3bagger.Vooreenmaatregelalsbaggeren
komendetotalekostenoptientallenmiljoenenguldens(zie
bijlage 4). Dergelijkebedragenworden,iniedergevalopde
kortetermijn,nietrealistischenniethaalbaargeacht.In
eersteinstantiezaldanooknaaralternatievenmoetenworden
gezocht,omdatdeaanwezigesliblaagtocheengrotebelemmering
vormtvoorhetherstelvandebiotischeenabiotischekwaliteit
vandediversewatertypenindelaagveenmoerasgebieden.
Alternatieven
Eenalternatievemaatregelomdeopwervelingvanslibenigszins
teverminderenendaarmeeeenverbeteringvanhetdoorzichtvan
dewaterlaagtebereiken,isvisstandsbeheer (zieookonder
categorie k). Uitpraktijkproeven (zieondermeerDeBoo,1990;
VanDonk&Gulati,1989;Hosper&Jagtman,1990;Meijere.a.,
1989;VanderVlugte.a.,1990)isgeblekendatdezemaatregel
watbetreftdeverhoudingtussenkostenenecologischrendement
hoogscoort.Hetiseenmaatregeldieopkortetermijnkan
wordenuitgevoerdennaarverwachtingookopkortetermijn
resultatengeeft.
Eenalternatievemethodeomfosfaatnaleveringtegentegaan,is
fixatievanfosfaatdoorinjectievanijzerchlorideindebodem.
Dezemethodeverkeertnogineenexperimenteelstadium.In
afwachtingvanlopendeonderzoeken (Boers&Wijesooriya,1989;
Quaake.a.,1990)enonderzoekendienoggeïnitieerdgaan
worden,vormtdezemethodeopkortetermijngeenalternatief
voorhetbaggerenvanhetmetfosfaatopgeladendeelvande
sliblaag.Afhankelijkvanderesultatenkomtdezemethodeechter
mogelijkwélinaanmerkingvooruitvoeringopdelangere
termijn.
Opgemerktdienttewordendatfosfaatnaleveringopdelange
termijneeneindigprocesis.Detijdsduur,waaropgeenmerkbare
naleveringmeerplaatsvindt,issterkafhankelijkvande
omstandighedenterplaatse,zoalsdefosfaatconcentratieinde
waterlaag,deaardvandefosfaatbindingindesliblaagende
verblijftijdvanhetoppervlaktewater inhetgebied.Hierdoor
kandezetijdsduurnietinaantallenjarenwordenaangegeven.
Eenalternatiefvoorhetverwijderenvandegehelesliblaagtot
aandeveenbodem (hetzogenaamdeecologischbaggeren),vormthet
makenvannieuwopenwater (zieookondercategorie j).Het
gravenvannieuwepetgatenisaanmerkelijkgoedkoperdanhet
baggerenvanbestaandepetgaten (ziebijlage 4). Indiende
nieuwepetgatenmetflauwhellendetaludswordenaangelegden

'Opgemerktdientteworden,dathetgaatomindicatieveschattingen.Hetis
voordemeestegebiedennietbekendwatdediktevandesliblaagis.Nader
onderzoekisdaartoenoodzakelijk.
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meteenvanafhetbeginwordengesuppleerdmetvoorgezuiverd
water,isdekansgrootdatwaterplantenzichsnelzullen
vestigen,alsookdebijbehorendeenkarakteristiekefaunaen
algengemeenschap.Eenanderalternatiefvormtontpolderingvan
aangrenzendeofindereservatenliggendelandbouwgebieden.
Opgemerktdientteworden,datindiendeverwachting isdatde
bovenstebodemlaagindebetreffendelandbouwgebiedenopgeladen
ismetvoedingsstoffen,dezelaagafgegravenmoetwordenen
bijvoorbeeldverwerktinoptewerpenkades.Hiermeewordthet
ontstaanvaneengeëutrofieerdwatersysteem indebetreffende
poldersvoorkomen.
Hetweeropengravenvanveenstromenisookeenmanieromnieuw
openwatertemaken.Inditgevalgaathetechterwelomeen
andertypewatersysteem (opeenkleibodem)daninhetgevalvan
uitgeveendepetgaten.
Opgemerktdienttewordendattenaanzienvanhetknelpunt"met
PCB'senzwaremetalenverontreinigdewaterbodems"geen
alternatiefvoorbaggerenvoorhandenis.
Indienbovenstaandealternatievenvoorbestaandepetgatenen
vaarten (visstandsbeheerenfosfaatfixatiemetijzerchloride)
tochnietvoldoen,bijvoorbeelddoordatdefosfaatnalevering
naardewaterlaagdermateisdatalgengroeieenprobleemblijft,
ofdoordatwaterplantentochnietopdesublaagkunnengroeien,
danzaltochnietaanbaggerenkunnenwordenontkomen.Alsmen
echterherstelvanhetaquatischecosysteemvoorstaatdoor
alleenhetmakenvannieuwopenwater,danzouhetbaggerenals
maatregelindebestaandepetgatenkomentevervallen.Hetgaat
hieromeenkeuze,dieoplangetermijndienttewordengemaakt.
Beïnvloedingvandewegzijging
Baggerwerkzaamhedenkunnendewegzijgingbeïnvloeden.Deze
invloedhoudtnauwverbandmethetaandeeldatdebaggerlaag
heeftindetotaleweerstandtegenwegzijgingenanderzijdsde
matewaaringrondwaterstijghoogten indeondergrondzijn
verlaagddooromliggendepoldergebieden.InDeDeelenblijktin
nieuwepetgatendewegzijgingtweemaalzogroottezijnalsin
oudepetgaten (IWACO,1990).Deweerstandinnieuwepetgaten
wordthiergeschatop50â100etm/m (IWACO,1990).Voorde
anderelaagveenmoerasgebieden zijndergelijkegegevensniet
voorhandenenkandesituatieslechtstheoretischworden
beschouwd.Opbasisvanliteratuurgegevenskanwordenafgeleid
datdeweerstandvanslib-,gliede-enveenlagengemiddeldcirca
10etm/mdiktebedrageneninhetuiterstegevalnietmeerdan
circa100etm/mdiktebedraagt (zieookdegegevensuitDe
Deelen).Dehoogsteweerstandwordtmeestalgemetenopde
overgangvanhetoorspronkelijke(zandige)materiaal.Inhet
gevaldatdirectonderdesublaagweerstandlagenaanwezigzijn,
meteenweerstandgroterdanmeerderehonderdenetmalen,zullen
debaggerwerkzaamhedenweinignadeligeeffectenhebbenopde
inzijging.Inhetanderegevalkanwordenoverwogendelaatste
slibresten (endaarmeedebelangrijksteweerstand)telaten
zitten.Indiendewegzijgingvooralplaatsvindtviadeondiepe
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grondlagenlangsderanden,kanreedseenbelangrijkeffect
wordenverkregendooralleenindiestrookeendunnesublaag
achtertelaten.
j. Hetaanbrengenvaneeninternezonering,waarbijhet
laagveenmoerasgebiedwordtopgedeeld ineenkerngebiedeneen
randgebied.Ditwordtalleenzinvolgeachtingrote
laagveenmoerasgebiedenmetrelatiefveelopenwater,datnumet
elkaarinverbindingstaat.Hetrandgebiedkanfungerenals:
bufferzonetervoorkomingvandezijdelingsewegzijging (zie
maatregelb)
- watervoorraadtenbehoevevandesuppletievanhet
kerngebiedindezomer.
verlengdeaanvoerwegvansuppletiewatervoorhetkerngebied,
waarbijtevenszuiveringplaatsvindt.
k. Hetcreërenvanopenwater.Ditismogelijkopdevolgende
manieren:
doornieuwepetgatentegraven
doorverlandepetgatenen/ofdichtgegroeideslotenweerop
teschonen.
doorhetuitgravenvanoudeveenstromen
dooraanliggendeofindelaagveenmoerasgebieden liggende
diepgelegenpoldersteontpolderen.
Tenbehoevevandebiotischeenabiotischekwaliteit,zouden
nieuwepetgatenmetflauwhellendetaludsmoetenworden
aangelegdenvanafhetbeginmetvoorgezuiverdwatermoeten
wordengesuppleerd.Eeneventuelecombinatiemetmaatregelenvan
categoriemismogelijk:bijvoorbeeldhetcreërenvanopenwater
metverschillendedieptes.
1. Hetuitvoerenvanmaatregelendieingrijpenindevisstand:het
wegvangenvandebodemwoelendebrasemendegrotesnoeken (>50
cm)enhetuitzettenvanjongesnoek.Doordezeingreepinde
visstandzaldeopwervelingnaarverwachtingwordenverminderd,
hetdoorzichtvandewaterlaagtoenemen,enzullendepetgaten
verbeterentenaanzienvanhunbiologischekwaliteit.
m. Inrichtingsmaatregelenterbevorderingvandebiologische
kwaliteitvanpetgaten,vaartenensloten.Hierondervallen
maatregelenalsverdiepen,verondiepen,slootjesgravenen
afremmenvandewindinvloeddooraanplant.
n. Maatregelenteroptimaliseringvandeinterneecologische
infrastructuur.Voorbeeldenhiervanzijnbrugpassages,waarbij
deoeveraanéénzijdedoorloopt,drogeduikersen
onderbrekingenvanoeverbeschoeiingen.Inparagraaf6.5wordt
dieperopdezemaatregeleningegaan.
o. Verminderenvanderecreatiedrukenhetafremmenvande
recreatiedoorzoneringenbinnenreservatenaantebrengen,
rustgebiedentecreërenofookuitbreidingvanrecreatiegebieden
elderstestimuleren.Ookverlengingvanhetrecreatieseizoen
dienttewordentegengegaan.
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p. Hydrologischeaanpassingen/peilbeheer.Hierondervallenonder
anderemaatregelentenbehoevevandeisolatievan
landbouwgebieden,aanpassingenbinnenhetgebiedtenbehoevevan
hetvasthoudenvanwaterenhetopheffenvanonderbemalingen.
q. Internebufferzones:zieb.
r. Internemaatregelenterbeperkingvanlandbouwinvloedenomvatten
hetstellenvanbeheerovereenkomstenenhetverwervenenin
eigenbeheernemenvanlandbouwgronden.
s. Muskusrattenbestrijding.Ditisnoodzakelijk,aangeziende
muskusrattendeontwikkelingvanprimaireverlandingsstadia
kunnenbelemmeren.
6.2.2

Samenvatting
roooeliike
maatregelenineenlaaqveenmoerasqebied
Debeschrevenmaatregelenindevoorgaandeparagraafgrijpeninop
diverseabiotischeenbiotischekenmerken.Veleabiotischekenmerken
wordendoorhettreffenvandemaatregelendirectbeïnvloed,terwijl
demeestebiotischekenmerkenindirectgestuurdwordenvia
beïnvloedingvandeabiotischetoestand.Tabel6.2presenteerteen
matrix,waarinvooreenaantal,directstuurbarevariabelenwordt
aangegevenofdevoorgesteldemaatregeleneropingrijpen.Onder
stuurbaarwordthierverstaandatdebetreffendevariabeledoorhet
nemenvanpassendemaatregelengoedkanwordenbeïnvloed.Tabel6.2
bevatdanookslechtsabiotischeparameters.Diestuurbare,
abiotischevariabelenzijnopgenomen,dieookdeeluitmakenvanhet
hetabiotischstreefbeeld (ziedeparagrafen3.2.1en3.3.2).In
plaatsvanhetchlorofyl-agehalteenhetdoorzichtisechterhet
zwevendstofgehaltealsparameteropgenomen.Hetzwevendstofgehalte
kanviamaatregelennamelijkdirectwordenbeïnvloed.Het
chlorofyl-agehaltekanslechtsindirectwordenbeïnvloedvia
sturingvanhetfosfaat-enstikstofgehalteenviabeïnvloedingvan
hetdoorzicht (licht).Hetdoorzichtwordenmedebepaalddoorde
hoeveelheidaanwezigezwevendestofenisookslechtsindirectte
sturen.Metdeaardvandewaterbodemwordtintabel6.2 zowel
geduidopdekwaliteit,alsopdestructuurenfysische
samenstellingvanhetsediment.
Deabiotischekenmerkenintabel6.2 zijneveneensknelpuntenof
afgeleidenvandeknelpunten,zoalsdezebeschrevenzijnin
hoofdstuk5.
Meteenkruisjeisintabel6.2 alléénaangeduiddatersprakeis
vaneenbeïnvloeding.Hoeweldemeestebeïnvloedingenpositiefzijn,
zijnerookbijdienegatiefzijn.Doorhetvasthoudenvanneerslag
wordtbijvoorbeelddeionenratiojuistinnegatievezinbeïnvloed:
ertreedteenverschuivingopnaareenmeersulfaattypewater.De
matevanbeïnvloeding isnietweergegeven.Datwilzeggendatde
kruisjesvanverschillendgewichtkunnenzijn.Bijvoorbeelddemate
vanfosfaatreductiealsgevolgvandediversemaatregelen isniet
gekwantificeerd.Tenslottedienttewordenopgemerktdatderelaties
intabel6.2 nietlimitatiefzijnaangegeven.
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Tabel6.2:

Relatietussenmaatregelenendevariabelendiedoor
dergelijkemaatregelenwordengestuurd.

Stuurbarevariabelen:
peil
Maatregelen:
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
1
m
n
o
P
q
r

X
X
X

IR

t-p

X
X
X
X
X

X

zw.
stof
bodem

t-N

micro aard
ver. water

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

8

Maatregelen:
a Vasthoudenneerslag
b Verminderenwegzijging
c Peifluctuatiestoelaten
d Ontharding
e Anderebronvaninlaatwater
f Defosfatering
g Helofytenfilter
h Verlengde (externe)aanvoerweg
i Baggeren
j Aanbrengenvaneeninternezonering
k Creërenvanopenwater
1 Visstandsbeheer
m Inrichtingsmaatregelen
n Maatregelent.b.v.optimalisatievandeinterneecologische
infrastructuur
o Verlagenrecreatiedruk
p Hydrologische aanpassingen/peilbeheer
g Internebufferzones
r Maatregelenterbeperkingvanlandbouwinvloeden
s Muskusrattenbestrijding
IR
t-P
t-N
zw.stof
microver.
%water

%
water

ionenratio
totaalfosfaat
totaalstikstof
zwevendestof
microverontreinigingen
hetpercentageopenwatervanhettotale
gebiedsoppervlak
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X
X

X

6.3

Maatregelennaderbeschouwdpergebied

6.3.1

Inleiding
Inparagraaf6.2 zijninalgemenezindemogelijkemaatregelenvoor
deFrieselaagveenmoerasgebiedenbeschreven.Deonderhavige
paragraafbeschrijfteenspecifiekmaatregelenpakketper
laagveenmoeraagebied.Alsbasiszijnhiervoorgebruikt:
delokaleomstandigheden (voorzoveronderzochtenbekend);
deknelpuntenindediversegebiedenzoalsweergegevenin
hoofdstuk5;
devoorgenomenofreedsinuitvoeringzijndebeheersmaatregelen.
Naeenbesprekingvanhettotalemaatregelenpakket inelkgebied,
wordtaangegevenwelkemaatregelenopdekortetermijn (ineen
periodevan5jaar)prioriteitkrijgen.Dezeprioriteitwordtaande
betreffendemaatregelentoegekendopgrondvanhetzinvolzijnvan
dezemaatregeleninhetbetreffendereservaat,deuitvoerbaarheid
binneneenperiodevan5jaarendekosten.Eveneenswordt
aangegevenwelkemaatregelenopdemiddellangeenlangetermijnvoor
uitvoeringinaanmerkingkomenenhetonderzoekdatnoginde
betreffendegebiedendienttegebeuren.

6.3.2

Maatregelenpergebied

6.3.2.1

DEDEELEN
Besprekingtotalemaatregelenpakket
Externemaatregelen
Verminderenvandehoeveelheid intelatenwaterisinprincipe
mogelijkdoorovertolligeneerslaglangervasttehouden.OminDe
Deeleneenpeilverhoginginhetgehelereservaattekunnen
bewerkstelligen zoudendedijkendestuwaandeoostrandvanhet
reservaatverhoogddienenteworden.Inhoeverrehetpeilkanworden
opgezetisnunietbekendendientnadertewordenonderzocht.Een
peilstijgingvan5cmheefteeninlaatverminderingtotgevolgvan
ca.10%.
Deverwijderingvanslibheefteffectopdewegzijging.Dezeisin
eennieuwpetgattweemaalzogrootalsineenoudpetgat (IWÄCO,
1990).Wilmenvergrotingvandewegzijgingtegengaan,dankan
overwogenwordenomdelaatsteslibresten(endaarmeede
belangrijksteweerstand)telatenzitten.Vanuithetoogpuntvan
interneeutrofiëring iseendergelijkemaatregelechternietaante
bevelen.
VerbeterenvandekwaliteitvanhetinlaatwaterisbijDeDeelenin
principemogelijkdooreenanderebronvaninlaatwatertekiezen,
namelijkkwelwateruitdezuidelijkvanDeDeelengelegen
zandwinput.Hetvoedingsstoffengehaltevanditwaterisaanmerkelijk
lagerdandatvanhetboezemwater.Deaardvanditkwelwaterkan
getypeerdwordenalshardenhetgehelejaardoorvanhet
bicarbonaattype.Dechloridegehalten liggenindezelfdeordevan
grootteofzijnietshogerdandegehalteninhetboezemwater.Het
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sulfaatgehalteisaanmerkelijklager.Naarschattingkande
zandwinputvoorzieninca.25%vandewaterbehoeftevanDeOeelen.
Ditblijktuitderesultatenvaneenpompproef,dieterplaatseis
uitgevoerd (Janssen,1991). Doordatmogelijkdezandwinputals
gevolgvanvoortgaandezandwinninginoppervlaktezaltoenemen,kan
dehoeveelheidwaterdiedezandwinputkanaanleverennogtoenemen.
Doordekadesomdezandwinputmet20cmteverhogenkaninde
wintermeerwaterwordenvastgehouden,hetgeenookkanleidentot
eenvergrotingvandeaanDeDeelenteleverenhoeveelheidwater.
Naarverwachtingzalnauitbreidingvandezandputen/ofophoging
vankadesdetotalehoeveelheidwaternognietvoldoendezijnomhet
helereservaattesuppleren.DatbetekentdatinDeDeelennaast
suppletievanuitdezandwinputnogaltijdinlaatvanboezemwaterzal
moetenplaatsvinden.Eenanderemogelijkheid zoukunnenzijnhet
geheelofvooreengroterdeeloverstappenopinlaatvangrondwater
uitdedieperelagen.Uitmeetgegevensvanhetgrondwatermeetnetvan
hetRIVMblijktechterdathet (diepere)grondwaterzeervoedselrijk
is.Genoemdeoptievormtmedehieromdanookgeenoplossing.
Noodzakelijkerwijszalhetboezemwatermoetenwordengezuiverd.Een
helofytenfilterwordthiervoorinDeDeelenhetmeestgeschikt
geacht.Eendergelijkfilterkanbinnenhetreservaatworden
gerealiseerd.InlaatvanwatervanuitdeHooivaartinhet
helofytenfilterkanondervrijvervalplaatsvinden.
Internemaatregelen
Aanvullendopenterondersteuningvandeexternemaatregelendie
gerichtzijnophetverbeterenvandewaterkwaliteit,is
visstandsbeheereenveelbelovendemaatregel.Ditomvathet
verwijderenvandebodemwoelendebrasemenhetuitzettenvanjonge
snoek.Omdatinhetreservaatnietdegehelesliblaagzalworden
verwijderd (ziehierna), isjuistdezemaatregelgeschiktomeen
verbeteringvanhetdoorzichttekrijgen,hetgeeneenpositieve
invloedzalhebbenopdebiologischekwaliteitvandepetgaten.
Zoalsblijktuitparagraaf4.2 (gebiedskenmerken)vormtDeDeelen
landschappelijkeensterkopengebied,waarinbroekbosontbreekt.
Ditbetekentdatdewindvrijspelheeftenindepetgatenopwoeling
vanhetlossebodemslibveroorzaakt.Eenverminderdewindwerking
middelsaanplantvanstruwelenaandezuid-enwestzijdevan
petgatenofpetgatencomplexenzalzekerookbijdragenaanhet
realiserenvaneenhelderewaterlaag.
Zoalsreedsvermeld inparagraaf6.2onderh (baggeren)zijnde
kostenvaneendergelijkemaatregelvoordegeheleDeelendermate
hoog,datditalsonrealistischmoetwordenbeschouwd.Verwijdering
vandesliblaagineengedeeltevanDeDeelenisechteroplangere
termijneenmogelijkheid.Doorniettebaggeren,maarwelhet
inlaatwatertezuiveren,isdekansreëeldatfosfaatnaleveringzal
blijvendanweizalgaanoptreden.Tervoorkominghiervankanop
termijnovergegaanwordenopfosfaatfixatieroetijzerchloride.
Hetgravenvanpetgateniseeninternebeheersmaatregeldieinhet
gebiedalwordttoegepastomjongeverlandingsstadiaterugte
krijgen.Vooralsnogblijkenderesultatenhiervantegentevallen.
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Geadviseerdwordtomindepetgatenflauwhellendetaludsaante
leggen.Dekansopvestigingvanwaterplantenwordthierdoor
vergrootendaarmeeookhetinitiërenvanverlandingsprocessen.
Maatregelenpakketvoordekortetermijn
Voordekortetermijn (periodevan5jaar)hebbenterverbetering
vandekwaliteitvandegeheleDeelendevolgendemaatregelen
prioriteit:
1.deaanlegvaneenhelofytenfilter
2.inlaatvanuitdezandwinput
3.hetuitvoerenvanvisstandsbeheer
ad1.Eenhelofytenfilterwordtgezienalsdemeestgeschikte
methodeomhetinlaatwatertezuiveren.Denutriëntengehaltenworden
sterkgereduceerd,terwijldoorbezinkingvanslibenandere
deeltjeshetwaterhelderwordt.Hetruimtebeslagvaneendergelijk
filter (22ha)iszodanig,dathetbinnenhetreservaatsgebiedkan
wordenaangelegd.Bijdeberekeningvandeoppervlaktevanhet
filterisaangenomendatéénkwartvanDeDeelenmetwatervoorzien
zalwordenvanuitdezandwinput,endriekwartmetvoorgezuiverd
boezemwateruitdeHooivaart.Demeestgeschiktelokatiebetreft
enigepercelenlandbouwgrond,dieinhetkadervanhetterplaatse
uitgevoerderuilverkavelingsplanaanStaatbosbeheer zijntoebedeeld.
Indiengekozenwordtvoordezelokatie,isaankoopvangrondenniet
nodig.Realisatievaneenhelofytenfilterwordtbinnen5jaar
mogelijkgeacht.
ad2.Alsalternatiefvoordeinlaatvangezuiverdboezemwater
vanuitdeHooivaartkanwatervanuitdezandwinputwordeningelaten.
Ditwaterisecologischmeergeschiktenhoeftnietteworden
voorgezuiverd.Dezandwinputkanvoorzieninongeveer25%vande
waterbehoeftevanDeDeelen,zodatéénkwartvanhetreservaatop
kortetermijnhiermeekanwordengesuppleerd.
ad3.Visstandsbeheerwordtgezienalseenbelangrijkeenzinvolle
maatregelteraanvullingenondersteuningvandereductievande
externebelastingvanhetgebiedmetnutriënten.Uitpraktijkproeven
isgeblekendatdezemaatregelwatbetreftdeverhoudingtussen
kostenenecologischrendementopkortetermijnhoogscoort.De
maatregelkansnel (ineenperiodevan2jaar)wordenuitgevoerd.De
Deelenissterkverbrasemd (Raat&DeLaak,1990).Doorverwijdering
vandezeviswordtverwachtdatdeopwervelingindepetgaten
aanzienlijkzalverminderen,hetdoorzichttoeneemtendekansop
fosfaatnaleveringafneemt.Echter,omdeopwervelinginDeDeelen
zoveelmogelijktebeperkenzalhetooknoodzakelijkzijnomde
windwerkingzoveelmogelijkteminimaliseren.Ditkandoorstruwelen
enbosschagesaanteplanten.Visstandsbeheeromvattevenshet
uitzettenvanjongesnoekjes.Dezehebbenschuilgelegenheid nodigin
devormvanwaterplanten.Deterugkeervanondergedokenwaterplanten
isechtereenonzekerefactor,medeafhankelijkvandetermijn
waaropdewaterlaagweerhelderwordt.Geadviseerdwordtdanookom
iniedergevalschuilgelegenheidtecreërenmiddelshetsubmers
aanbrengenvanrijshout.
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Hetgravenvanpetgateniseeninternebeheersmaatregeldieinhet
gebiedalwordttoegepasteniniedergevalopdekorteen
middellangetermijnzalwordenvoortgezet.
Voordekostenvanvoornoemdemaatregelenwordtverwezennaar
bijlage4 (tabelB4.3).VoordekortetermijnzijndekosteninDe
Deelengeraamdopf1,0totf1,5miljoen.
InhetspecifiekecologischbeheersprogrammavoorDeDeelenzijn
genoemdemaatregelenvoordekortetermijnnaderuitgewerktinde
vormvaneenproefproject (ziebetreffendbijlagerapport).Een
projectvoorsteldienaangaandezalwordeningediendvooreen
subsidiebijdrageinhetkadervanderijkssubsidie-regeling
regionaalintegraalwaterbeheer.Inditvoorstelwordenalseerste
fasevoordekortetermijntweedeelgebiedengeïsoleerdvanderest
vandeeigenlijkeDeelen.Hetenedeelgebiedwordtvoorzienvan
wateruitdezandwinput,hetanderedeelgebiedwordtgevoedmet
watervanuitdeHooivaart,datvoorgezuiverdwordtdooreen
helofytenfiltervanbeperkteomvang (brutoca.6ha). Inbeide
gebiedenwordtvisstandsbeheeruitgevoerd.Doelvanfase1is
hierbijinzichtteverkrijgenin:
dereactiesvanhetwatersysteemopeenreductievandeexterne
belastingendenoodzaakvanverdergaandemaatregelen,zowelin
DeDeelenalsookinanderevergelijkbarelaagveenmoerassen;
dereactiesvanDeDeelenopdetoevoervanecologisch
geschikterwater;
- hetfunctionerenvanhethelofytenfilterteneindetekomentot
eenoptimaledimensionering,inrichtingenbeheervanhetvoor
degeheleDeelenbenodigdefilter.
Deeffectenvandemaatregelenopdewaterkwaliteitendebiota
zullengedurendevijfjaarnaaanvangvanhetproefprojectworden
gevolgd.
Maatregelenpakketvoordemiddellangeenlangetermijn
Maatregelendieopdemiddellangeenlangetermijnvooruitvoering
inaanmerkingkomenzijn:
- Hetophogenvankades
Fosfaatfixatiemetijzerchloride
Baggeren
- Creërenvanpetgatendoorvervening
Naderonderzoek
InDeDeelenisnognaderonderzoeknodigtenaanzienvan:
dematewaarininDeDeelenhetpeilkanwordenopgezet.
6.3.2.2

DEROTTIGEMEENTE
Besprekingtotalemaatregelenpakket
IndeRottigeMeentezalinhetkadervandelandinrichtingvande
invoorbereidingzijnderuilverkaveling "Echtener-enGroote
Veenpolder"eenaantalbeheersmaatregelenwordenuitgevoerd:
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ExterneMaatregelen
TussenhetreservaatenderestvandeGrooteVeenpolderzaleen
volledigepeilscheidingwordengerealiseerd.
Voorzuiveringvanhetinlaatwaterzullentweehelofytenfilters
wordenaangelegdeningericht,namelijkéénbijdehoofdinlaat
vanuitdeHelornavaartenéénvoorzuiveringvanhetinlaatwaterten
behoevevandeLindestrookenindetoekomstookdezuidelijke
ondergronden.BijdeLindefunctioneertindehuidigesituatieal
eenrietpolderalshelofytenfiltervoorhetreservaat.Ditzal
echterwordenvervangendoorhetnieuwaanteleggenfilterinde
Lindestrook.Ditnieuwaanteleggenfiltervaltnietbinnende
maatregelendievoorzienzijninhetruilverkavelingsplan,het
filterbijdeHelornavaartechterwel.
HethelofytenfilterbijdeHelornavaartzalbrutoca.25hagroot
worden.Devraagisofmetditfiltervoldoendewaterkanworden
gezuiverd,zekergezienhetfeitdatdewegzijgingendeverdamping,
endaarmeedeinlaatbehoefte,zullentoenemenalsgevolgvande
toenamevandeoppervlakteaanopenwaterdoorinundatievande
ondergronden.Ineersteinstantiekangeprobeerdwordenomde
hydraulischebelastingvanhethelofytenfilteroptevoeren.Mocht
hetfilternietvoldoenbijhogerebelastingofmochtdecapaciteit
dannogsteedstegeringzijn,danzaluitbreidingvanhet
helofytenfilternoodzakelijkzijn.Indiendenoodzakelijkeruimte
hiervoorontbreektkaneenaanvullendedefosfateringsinstallatie
uitkomstbieden.
Internemaatregelen
Eeninternezoneringwordtinhetgebiedaangebracht:eenkerngebied
meteenstreefpeilvan1,0m-NAPeneenrandgebiedmeteen
streefpeilvan1,20m-NAP (uitgezonderddestrookgraslandenlangs
deLindemeteenstreefpeilvan1,10m-NAP).Deinlaatbehoeftein
hetreservaatkanwordenbeperktdoorindegeïnundeerde
reservaatsdelenbeperktepeilfluctatiestoetestaan.
Deondergronden inhetreservaatwordengeïnundeerd,waarbijbijde
inrichtingonderandereaandachtzalwordenbesteedaande
waterdiepte,medetenbehoevevandeotter.Hierdoorzalde
oppervlakteopenwaterinhetgebied,dienuca.150habedraagt,
tweemaalzogrootworden.Recentisreeds4haaanondergrondenin
hetreservaatgeïnundeerd.
Omdatdewegzijgingvoornamelijkplaatsvindtnaardediepte,heeft
hetinstellenvanbufferzonesweinigeffectopdewegzijging.
Alsminimalemaatregeldientdehoeveelheidoppervlaktewater inde
overgangszônesmetsterkepeilverschillen (langshetgebied)te
wordenbeperkt,dooroppervlaktewater ineenstrookvancirca25m
teminimaliseren.Voordeonderbouwingvandegeadviseerdebreedte
vandezestrookwordtverwezennaarparagraaf6.2,categoriebvan
demaatregelen.
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Hetcreërenvannieuwopenwaterzal,behalvedoorhetinunderenvan
ondergronden,ookgebeurendoorhetvervenenvanbovengrondenenhet
openhalenvandichtgegroeidepetgatenrespectievelijkhet
vergraven/verbredenvanbestaandesloten.
Tenbehoevevandeecologischeinfrastructuur isinhet
voorontwerpplanRuilverkavelingEchtenerenGrooteVeenpolderde
aanlegopgenomenvanvierdrogeduikersonderdeP.Stuyvesantweg
door,enwelopplaatsendievroegeralsoversteekpuntdoordeotter
werdengebruikt.InditkaderheeftdeProvincieinoverwegingom
brugpassagesaantebrengenonderdebrugoverdeScheeneende
OldetrijnesterbrugoverdeHelomavaart.
Naastdemaatregelen,dieuitgevoerdwordenofzullengaanwordenin
hetkadervandeRuilverkavelingEchtenerenGrooteVeenpolder,komt
ookvisstandsbeheeralsmaatregelinaanmerking.Omdatinhet
reservaatdesliblaagzekervooralsnognietzalwordenverwijderd,
kandoorhetwegvangenvandebodemwoelendeviseenverbeteringvan
hetdoorzichtwordenbewerkstelligd,hetgeeneenpositieveinvloed
zalhebbenopdebiologischekwaliteitvandepetgaten.Tenaanzien
vanderecentesamenstellingvandevisfaunaindeRottigeMeenteis
echternietsbekend.Allereerst zaldanookeenvisstandsopname
moetenwordengemaaktomdematevanverbrasemingvasttestellen.
Pasdankanbeoordeeldwordenofvisstandsbeheer inhetreservaat
noodzakelijkis.
Kostentechnischgezienwordtverwijderingvandesliblaaguitde
petgatenalsniethaalbaarbeschouwd.
Maatregelenpakketvoordekortetermijn
Voordekortetermijn (periodevan5jaar)hebbenterverbetering
vandekwaliteitvandeRottigeMeentedevolgendemaatregelen
prioriteit:
1. deaanlegvantweehelofytenfilters;
2. hetuitvoerenvaneenvisstandsopnameeneventueel
visstandsbeheer;
3. inundatievandeondergronden;
4. hetgravenvannieuwepetgaten;
5. deaanlegvaneenbrugpassageonderdebrugoverdeScheeneen
deHelomavaart;
6. deaanlegvanvierdrogeduikersonderdeP.Stuijvesantwegten
behoevevandeecologischeinfrastructuur.
ad1.Ditbetreftdeaanlegvaneennieuwhelofytenfiltervoor
zuiveringvaninlaatwaterafkomstiguitdeHelomavaarteneennieuw
helofytenfilterbijdeLinde.Opgrondvandehuidigeinlaatbehoefte
vanhetreservaatzouintotaaleenhelofytenfilternodigzijnmet
eennettooppervlaktevan23ha.Debeschikbarenettooppervlakvoor
eenhelofytenfilterinhetgebiedisca.22ha,dusvoldoendeomhet
gebiedindehuidigesituatievanwatertevoorzien.Hainundatie
vandeondergrondeninhetreservaat,waardoorhetoppervlakaan
openwaterzalverdubbelen,zaleenhelofytenfiltermeteen
dergelijkoppervlakechternietkunnenvoorzienindetotale
waterbehoeftevanhetreservaat.Ineersteinstantiekangeprobeerd
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wordenomtekijkeninhoeverredehydraulischebelastingvanhet
nieuwehelofytenfilterkanwordenopgevoerd.Mochthetfilterniet
voldoenbijhogerebelastingofmochtdecapaciteitdannogsteeds
tegeringzijn,danzaluitbreidingvanhethelofytenfilter
noodzakelijkzijn.Indiendenoodzakelijkeruimtehiervoorontbreekt
kaneenaanvullendedefosfateringsinstallatieuitkomstbieden.
ad2.Visstandsbeheerwordtgezienalseenbelangrijkeenzinvolle
maatregelteraanvullingenondersteuningvanzuiveringvanhet
inlaatwater.Oebiomassaaanbodemwoelendevis (brasem),dieinde
RottigeMeenteaanwezigis,isechternietbekend.Omtebeoordelen
oftotvisstandsbeheerdienttewordenovergegaan,dienteersteen
bestandsopnametewordengemaakt.
Indienvisstandsbeheernoodzakelijkblijkttezijn,dandientdeze
zichineersteinstantieterichtenopdepetgateninhetgebied.De
smallerevaartenaanderandvanhetreservaatzijnveelrijkeraan
waterplantendandepetgaten.Indezesmallerevaartenzouineerste
instantienietshoeventegebeuren.Inenkelepetgatenbevindenzich
bronmosvelden.Verwachtwordtdatdezeveldenendewaterplantenin
desmallerevaartenvoldoendeschuilgelegenheidbiedenvoordeuit
tezettenjongesnoek,zodattenbehoevevanschuilgelegenheidgeen
extravoorzieningenhoeventewordenaangebracht.
ad3.Denieuwepetgatenwordenalmetflauwhellendetaluds
aangelegd.Dekansopvestigingvanwaterplantenwordthiermeesterk
vergroot,waardoorookdeverlandingweeropgangkankomen.
Baggerenvanallepetgatenwordtkostentechnischonrealistisch
geacht.Hetlatenliggenvandesliblaagbetekentechterdatereen
reëlekansbestaatopnaleveringvanfosfaatvanuitdewaterbodem
naarhetgezuiverdeoppervlaktewater.Hierdoorkanalgengroei
optredenenhetontstaanvaneenhelderewaterlaagverhinderen.Ter
voorkomingvanfosfaatnaleveringkanoplangeretermijngedacht
wordenaanfosfaatfixatiemetijzerchloride.
Voordekostenvanvoornoemdemaatregelenwordtverwezennaar
bijlage4 (tabelB4.3).Voordekortetermijnzijndekosteninde
RottigeMeentegeraamdopf1,6totf2,2miljoen.Daarbijiservan
uitgegaandatbinnen5jaareenkwartvandeondergrondenzalworden
geïnundeerdendatvisstandsbeheer inderdaadopkortetermijn
noodzakelijkis.
Vooruitvoeringvandemaatregelen,visstandsbeheerendeaanlegvan
hethelofytenfilterbijdeLindeuitgezonderd,isinhetkadervan
deruilverkaveling "Echtener-enGrooteVeenpolder"eenbedrag
gereserveerdvanmax.f815.000,-.Dezekostenkomenvolledigten
lastevanhetRijk.
InhetspecifiekecologischbeheersprogrammavoordeRottigeMeente
(ziehetbetreffendebijlagerapport)zijndetenemenmaatregelenin
ditgebiedbeschouwdopmogelijkhedenvooruitvoeringinhetkader
vanderijkssubsidie-regeling regionaalintegraalwaterbeheer.Gelet
opdegesteldevoorwaarden (deregelinggeldtnietvoorprojecten
diebinnenredelijketermijnalsonderdeelvaneen
landinrichtingsproject kunnenwordengerealiseerd),endesterke
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afhankelijkheidvandemeestemaatregelenvan (hetverloopvan)de
uitvoeringvandelandinrichting,isgeconcludeerddatopkorte
termijnslechtsdevolgendemaatregeleninaanmerkingkomenals
eventueelproefproject:
1. devierdrogeduikersonderdoordeP.Stuyvesantweg;
2. debrugpassagesvoordebrugoverdeScheeneendeHelomavaart
(Oldetrijnesterbrug);
3. fauna-uittreedplaatsenaandenoordzijdevandeHelomavaart;
4. visstandsopname,eventueelgevolgddoorvisstandsbeheer.
Maatregel3vormteenaanvullingopdereedseerdergenoemde
maatregelenvoordekortetermijn.Dezemaatregelpastbinnende
verbeteringvandeecologischeinfrastructuurtussendeRottige
Meenteenomliggendewaterrijkegebieden.Dekostenvoordeze
maatregelwordengeraamdopf91.000,-.Eennadereinvullingvanhet
proefprojectmetbetrokkeninstantieszalmoetenwordenplaatsvinden
alvorensindieningvoorsubsidiekanplaatsvinden.Hierbijwordt
vooreenonderbouwingvandenoodzaakvanvisstandsbeheereen
visstandsopnamevoorafnodiggeacht.
Maatregelenpakketvoordemiddellangeenlangetenniin
Maatregelendieopdemiddellangeenlangetermijnvooruitvoering
inaanmerkingkomenzijn:
Fosfaatfixatiemetijzerchloride;
Chemischedefosfatering;
Baggeren.
Naderonderzoek
IndeRottigeMeenteisnognaderonderzoeknodigtenaanzienvan:
denoodzakelijkheidvanvisstandsbeheer.Allereerstzaleen
visstandsopnamemoetenwordengemaakt;
decapaciteitvanhetnieuwaanteleggenhelofytenfilterenhet
functionerenvanditfilterondereenhogerehydraulische
belasting.
6.3.2.3

BOORNBERGUMERPETTEN
Besprekingtotalemaatregelenpakket
Externemaatregelen
Waterinlaatgebeurtalviavoorzuivering ineenhelofytenfilter:een
rietmoerasmeteenoppervlakvanca.1,5ha.
Hetwaterverliesinhetreservaatisextreemhoog.Ditbetekentdat
jaarlijkseenaanzienlijkehoeveelheidwaterdientteworden
ingelaten.Eriseenaantalredenenaantegevenwaaromhetzinvol
zouzijnomdezehoeveelheidtebeperken.Redenenzijnonderandere
minimaliseringvantoevoervanmicroverontreinigingenen
minimaliseringvandebelastingvanhethelofytenfilterenoplading
vanhetsedimentinditfilter.Watbetrefthethelofytenfilterzal
ditmerkbaarzijnindeonderhoudwerkzaamheden (onderanderede
frequentievanverwijderingvandeverontreinigdesublaaguithet
rietmoeras).
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Waterverliesinhetreservaattreedtwaarschijnlijkopdoorzowel
zijdelingsewegzijgingalsverticalewaterverliezendoorde
keileemlaagnaardeondergrond.Uitderesultatenvanaanvullend
onderzoek (winter1990-voorjaar1991)zalmoetenblijkeninwelke
verhoudingdezeverliezenoptreden.Hetgebied leentzichinverband
metruimtegebreknietvoorhetinstellenvan (interne)bufferzones
tenbehoevevanhetverminderenvandezijdelingsewegzijging.
Eventueelkanwordenoverwogenlangsdezijdenvanhetgebiedeen
waterschermmetputtentotjuistbovendepotkleiterealiseren(zie
boven).Detoepassingvanverticaleschermenisinditgevalslechts
effectiefindiendezetotindepotkleilaag (minimaal20mdiep)
wordengeplaatst.
Internemaatregelen
Ommogelijkefosfaatnalevering indetoekomstvoortezijn,ishet
zinvolhetslibdatzichaandezuidzijdevandeplasheeft
opgehooptteverwijderen.
Maatregelenpakketvoordekortetermijn
Zoalsblijktuithetvoorgaandevindtnogonderzoekplaatsnaarde
waterverliezeninhetreservaat.Eendefinitievekeuzevoordeal
danniettenemenmaatregelenkanpasplaatsvindennadatde
uitkomstenvanditonderzoekbekendzijn.Eenmaatregelalseen
puttenschermwordtvoordekortetermijndanookniethaalbaar
geacht.
Alsmaatregelvoordekortetermijnwordtvoorgesteldhetslib,dat
zichaandezuidzijdevandeplasheeftopgehoopt,teverwijderen.
Ditslibbevatrelatieflagestikstof-enfosfaatconcentratiesenis
naarallewaarschijnlijkheid nietverontreinigdmetzwaremetalenen
organischemicroverontreinigingen.Hetzalwaarschijnlijkgaanom
slibmetkwaliteitKlasseI.Ditslibkangestortwordenineen
definitiefdepot,gevolgddoorherinrichtingenhergebruikvande
lokatie.Dekostenvoorhetbaggerenwordengeraamdopf360.000
(zietabelB4.3inbijlage4).
Maatregelenpakketvoordemiddellangeenlangetermijn
Maatregelendieopdemiddellangeenlangetermijnvooruitvoering
inaanmerkingkomenzijn:
Waterschermmetputten.
Naderonderzoek
IndeBoornbergumerPettenwordtnognaderhydrologischonderzoek
verrichtnaardeoorzakenvandewaterverliezeninhetgebied.
Indienuithetonderzoekblijktdatdezijdelingswegzijginggroot
is,dientdeaanlegvaneenwaterschermmetputtenalsmaatregelnog
nadertewordenbestudeerd.VooraldekostenVB. debatenende
technischehaalbaarheidmoetendanwordenbekekenenafgewogen.
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6.3.2.4

DELINDEVRLLEI
Besprekingtotalemaatregelenpakket
Externemaatregelen
Zoalsreedsgeformuleerd indeknelpuntenanalyse (hoofdstuk5)
vormenhethuidigepeilbeheerinhetnatuurreservaatDeLindevallei
endeoptredendehogestikstof-enfosfaatconcentraties inhetwater
vandeLindebelangrijkeknelpuntenmetbetrekkingtotde
waterkwaliteitendebiologischekwaliteitvandepetgatenensloten
inhetgebied.Eenregulatievanhetpeilbeheerinhetgebied iseen
eerstevereisteomeenoptimaalwaterbeheertekunnenvoeren.
Daarbijzullengroterepeilgebiedenmoetenwordeningestelddoor
poldersmetelkaarteverbinden.Groterepeilgebiedenmakenhet
mogelijkhetLindewatercentraalvoortezuiverenineen
helofytenfilter.InstroomvanLindewatervindtdangecontroleerd
plaatsenkanzoveelmogelijkwordenbeperkt.Deduikersmet
terugslagkleppen,dienudeverbindingvormentussendediverse
poldersendeLinde,dieneninallegevallendichtteblijven,'s
Zomerskanviahethelofytenfiltervoorgezuiverdwaterworden
ingelaten,'sWinterszalhetneerslagoverschotvoldoendemoeten
zijnomeenhoogpeilinhetreservaattehandhaven.Maatregelen
gerichtophetzoveelmogelijkvasthoudenvanwaterinhetreservaat
zijnreedsgenomen.Deomkadingvanhetreservaatkanechternog
wordenverbeterd,bijvoorbeeldaandenoord-westzijde,waarhet
gebiedgrenstaanlagergelegenpolders.Ookzoudooreen
puttenschermhetwaterverliesaandenoordzijdevanhetreservaat
kunnenwordenverminderd.
Terverbeteringvanhetwatertypezijngeeningrepennoodzakelijk.
HetLindewaterisvanhetbicarbonaat-typeennietextreemhard.Het
waterisdaarmeegeschiktalsvoedingvoorhetgebied.
DeHelomapolderzalvanuiteenanderebrongesuppleerdgaanworden,
namelijkvanuitdeLindepolder.Ditkwelwaterisvoedselarmerdan
hetLindewaterenharder.Aanvullendezuiveringisniet
noodzakelijk.Opgrondvaneeneersteschattingvandewaterbehoefte
vandeHelomapolderendehoeveelheidbeschikbaarwatervanuitde
Lindepolder,zouookeen (gedeeltevan)deaangrenzende
Bleekerspoldergesuppleerdkunnenwordenmetwateruitde
Lindepolder.
IndehuidigesituatiewordtdeGorterspoldervooréênderdegevoed
metwatervanuitdeLindeenvoortweederdemetwatervanuitde
aangrenzendeennoginexploitatiezijndezandwinput.Naderdientte
wordenonderzocht,ofdehoeveelheidwateruitdezeputvoldoendeis
omeengroterdeelvanhetLindevalleireservaattesuppleren.Ditis
eenreëlemogelijkheid,aangezienhetdebedoelingisdezandwinput,
dienunogparticulierbezitis,tezijnertijdbijhetreservaatte
trekken.
Hetpercentageopenwater,datindeLindevalleialsgevolgvaneen
sterkeverlandingensuccessierichtingmoerasbossterkis
afgenomen,kanweerwordenvergrootdoorlaaggelegengebiedente
ontpoldereneninterichten.Ditkanzowelextern,inpoldersdie
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aansluitenaanhetreservaat,alsookintern,inlandbouwpoldersdie
inhetreservaatgelegenzijn.
Internemaatregelen
Baggerenvaneengrootaantalpetgatenisuitfinanciële
overwegingenniethaalbaar.Baggerenvanhetpetgatinde
Helomapolder,datookalsbemonsteringspuntinhetonderzoekvande
Provincieiemeegenomen (monsterpunt132)zouechterzekerzinvol
zijnenkostentechnischookmogelijk.Depotentiesvanditpetgat
zijngroot.Totenmet1984groeidehiernogkrabbescheeren
kikkerbeet.Bovendienzalditpetgatgesuppleerdgaanwordenmet
kwelwatervanuitdeLindepolder,hetgeeninvergelijkingmet
Lindewatereengunstigeresituatieiswatbetreftdetoevoervan
fosfaatenstikstof.Verwijderingvanhetslibuithetpetgat
vergrootdekansopregeneratievankrabbescheerbegroeiingen.
Indepoldersdiemetgrondwaterwordengevoed,ofgevoedgaan
worden (respectievelijkGorterspolderenHelomapolder)zouals
internemaatregelookvisstandsbeheerinaanmerkingkomen.Doorhet
wegvangenvandebodemwoelendebrasemwordtdeopwervelingvanhet
bodemslibsterkverminderdenkaneenverbeteringvanhetdoorzicht
vandewaterlaagwordenverkregen.Helderwaterisessentieelvoor
hetweeropgangkomenvandegroeivanwaterplanten.Tenaanzien
vandesamenstellingenopbouwvandevisfaunainhetgebiedzijn
echtergeenrecentegegevensbeschikbaar.Allereerst isdanookhet
makenvaneenvisstandsopnamenoodzakelijk,omdematevan
verbrasemingvandebetreffendepetgatenvasttestellenenopgrond
daarvandenoodzakelijkheidvandemaatregeltebeoordelen.
AanlegvaneenbrugpassageonderdeprovincialewegN32enonderde
spoorlijnisnoodzakelijktenbehoevevandeecologische
verbindingszônes.Onderdenieuwesnelweg (A32)isreedsineen
passagevoorzien.Inrichtingvandezepassagedientechternogte
gebeuren.
Maatregelenpakketvoordekortetermijn
Voordekortetermijn (periodevan5jaar)hebbenindeLindevallei
devolgendemaatregelenprioriteit:
1. Hetregulerenvanhetpeilbeheerenhetinstellenvangrotere
peilgebieden;
2. Visstandsbeheer indeGorterspolderenindeHelomapolder;
3. Deaanlegvantweebrugpassages,onderdespoorlijnenonderde
provincialewegN32,endeinrichtingvandepassageonderde
nieuwesnelweg (A32).
SuppletievandeHelomapoldervanuitdeLindepolderisindit
maatregelenpakketvoordekortetermijnnietopgenomen,aangezien
ditsindsmaart1991eenfeitis.
ad1.Zoalsreedsisuiteengezet,zijneenregulatievanhet
peilbeheerenhetinstellenvangroterepeilgebiedeninhetgebied
eerstevereistenomeenoptimaalwaterbeheertekunnenvoeren.Deze
maatregelenzijnhetmeestbelangrijkopdekortetermijn.De
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volgendestapisdanomopdelangeretermijn (nadeperiodevan5
jaar)zomogelijkeencentralevoorzuiveringterealisereninde
vormvaneenhelofytenfilter.
ad2.Opkortetermijnzaltenbehoevevanwaterinlaatnoggeen
zuiveringvanLindewaterplaatsvinden.AlleendeHelomapolderzal
voedselarmergrondwatergaanontvangen.Daarnaastwordtde
Gorterspolderalvoortweederdegevoedmetgrondwater.Een
verwijderingvandesublaaguitdepetgatenindezepolderszalop
kortetermijnwaarschijnlijknognietgebeuren.Omopwervelingvan
hetbodemslibzoveelmogelijkteminimaliserenenhetdoorzichtvan
dewaterlaagteverbeteren,komtvisstandsbeheerinaanmerking.Of
ditindebetreffendepolderseenzinvolleactieis,hangtafvande
matevanverbraseming.Ditzaleerstmoetenwordenvastgestelddoor
hetmakenvaneenvisstandsopname.
ad3.Detweebrugpassages (onderdespoorlijnenonderRijksweg32)
kunnenopkortetermijngerealiseerdworden.
Voordekostenvanvoornoemdemaatregelenwordtverwezennaar
bijlage4 (tabelB4.3).Voordekortetermijnzijndekosteninde
Lindevalleigeraamdopf85.000,-.Hierbijisaangenomendat
visstandsbeheer indeHelomapolderendeGorterspolderwordt
uitgevoerd.
MaatregelenpakketvoordeMiddellangeenlangetermijn
Maatregelendieopdemiddellangeenlangetermijnvooruitvoering
inaanmerkingkomenzijn:
Aanlegvaneenhelofytenfilter;
Puttenscherm;
Creërenvanopenwaterdoorontpolderen;
Baggeren.
Haderonderzoek
IndeLindevalleiisnognaderonderzoeknodignaar:
- deeffectenentechnischehaalbaarheidvaneenputtenschermaan
denoordzijdevanhetreservaat;
denoodzakelijkheidvanvisstandsbeheerindeHelomapolderende
Gorterspolder.Allereerstzaleenvisstandsopnamemoetenworden
gemaaktomdematevanverbrasemingvandepetgateninbeide
poldersvasttestellen.
6.3.2.5

DEOUDEVENEN
Maatregelendiereeds»ijnuitgevoerd,ofinuitvoering»ijn»
Eengrootaantalmaatregelenisreedsuitgevoerdofisnuin
uitvoering.Demaatregelenzijngerichtopverbeteringvande
kwaliteitvanhetoppervlaktewater (middelshetwerenvan
nutriëntenrijkensysteemvreemdboezemwater)envandewaterbodem
(middelsbaggeren).IndeOudeVenenzijninrichtingsmaatregelen
uitgevoerdtenbehoevevanhetscheppenvangunstigeconditiesvoor
deotterenookvisstandsbeheervindtplaats.Hettotaalaan
maatregelenzalhierkortwordensamengevat.
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VoordeOudeVenenis-incombinatiemetdeBird-recenteen
aanvraagvooreenherinrichting ingediend,diebehalvehetbestaande
reservaatookaangrenzendelandbouwgrondenomvat.Meteengericht
waterhuishoudkundigbeheerwordto.a.herstelvandekwelsituaties
beoogdinhetoostelijkgebiedsdeel.
Externemaatregelen
Hydrologischeisolatietenopzichtevanhetboezemwateris
uitgevoerd indevolgendedeelgebieden:Princehof,Izakswiid,De
Koai,TuskenSleatten,Hoannekrite,40Mêden9Mêd.Deisolatieis
uitgevoerddoordeaanlegvandammen (ineenaantalgevallenvan
keileem)enverhogingvankades.HetpeilinhetdeelgebiedDeKoai
blijktnahydrologischeisolatiedezezomer (1990)20cmlagerte
zijndanhetboezempeil.'eWintersisditpeil15cmhoger.Gezien
deinbeddingvandeOudeVeneninhetboezemgebiedzullen
peilfluctuatiesookinanderegeïsoleerdedeelgebiedennaar
verwachtinggeringzijn.Zoheefthetgebied9Mêd,datvanaf1984
afgeslotenis,eenzeerconstantwaterpeil.
Hetknelpuntvandewaterrecreatiekanslechtsgedeeltelijkworden
opgelost.ItFryskeGeahanteertalseenvanhaardoelstellingen
(ziehetbeheersplanvoordeOudeVenen): "hetbiedenvan
mogelijkhedenvoorwaterrecreatieindiegebiedenvandeOudeVenen,
welkereedsalsvanoudszodanigingebruikzijn."Opditmomentzijn
eenaantalveenplassenenvaartenvrijbevaarbaar,terwijlde
hydrologischgeïsoleerdepetgatengebieden zijnafgesloten.Doorhet
sturenvanhetrecreatiefmedegebruikvangebiedenkanmisschiennog
eenverdereoptimalisatieplaatsvinden.Daarnaastismogelijkde
invloedvandewaterrecreatieopdewaterkwaliteitnoginbeperkte
mateteverbeterendoorinjachthavensvoorzieningentetreffenvoor
deopvangvanafvalstoffenvanplezierjachten.Verdereuitbreiding
vanrecreatieentoerismeinhetgebiedisiniedergevalniet
gewenst.
Internemaatregelen
Het40Mêdgebiedisindewintervan1990/1991gebaggerd.Eenlaag
meteendiktevan0,5mtotplaatselijk1misverwijderd.Resten
vanwaterlelieengeleplompzijnweggehaald.Daarnaastissnoek
groterdan50cm,blankvoorngroterdan10cmenallebrasem
verwijderdenzijninhetvoorjaarvan1991jongesnoekjesuitgezet.
Inafwachtingvanhetopgangkomenvandegroeivanwaterplanten
zalineersteinstantievoorschuilplaatsgezorgdmoetenwordenvoor
jongevisenvoordeopgroeivanbroed.Hiertoezijnbomenopde
stripenomgezaagd.Deinhetwaterhangendekruinenkunnenopdeze
manierdienenalsbeschuttingenschuilplaats.
InhetdeelgebiedTuskenSleattenzijntenaanzienvanhetvisbeheer
dezelfdemaatregelenuitgevoerdalsinhet40Mêd,echtermet
uitzonderingvanhetomzagenvanbomenopdestripen.Daarnaastzal
hierineengedeeltevanHeadamsKampeneenpaaiplaatsvoorvissen
wordeningericht.Eenpaaiplaatsvoorvissenisreedsaangelegdin
DeKoai.
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InhetdeelgebiedPrincehofisalsmaatregelalleenhydrologische
isolatieuitgevoerd.Eventueelzalin1991/1992nogactiefvisbeheer
plaatsvinden.InhetIzakswiidienaasthydrologischeisolatie
visbeheeruitgevoerdindewintervan1990/1991.
Inhetkadervanhetotterplanzijneenaantal
inrichtingsmaatregelenuitgevoerdmetalsdoelgunstigecondities
voordeottertescheppen.Hetotterplanvoorzietookinhetcreëren
vanrustgebiedendoorpetgatengebiedenteisolerenvandeFriese
boezem.Ditisreedsbesprokenbijdeexternemaatregelen.Inhet
otterplanzijndevolgendedeelgebiedenbetrokken:DeKoai,Cuba,'t
BilenAchtjinMêd.Dezedeelgebiedenzijninditkaderéén
hydrologischeeenheidgeworden.InDeKoaizijndevolgende
inrichtingsmaatregelenuitgevoerd:
erzijnwaterpartijengecreëerdmetvariabelebreedteendiepte.
Dedieptevarieertvan20cmtot3,5m.Devrijgekomengrondis
gebruiktvoordeaanlegvaneilandenenkades;
erzijnzowelgeleidelijkealssteileoevertaludsgemaakt.
Inhetdeelgebied 'tBilzijnenkelekilometersoeverzonegecreëerd.
HetgebiedWolwarrenendeJanDurkspolderzijnhydrologischéén
eenheidgeworden.IndeHolwarrenzijninhetgraslandgedeeltealle
slotenzoveelmogelijkdichtgeschoven,teneindemeerwatervastte
houden.DeJanDurkspolderwaseenhooilandpolder.Dezuidelijkeen
oostelijkekadenzijnverstevigd,waarnadebemalingisstopgezeten
depolderonderwateriskomentestaan (peil1,15m-NAP).
MetbetrekkingtotdepolderbijdeEarnesleatbestaaterhetplan
hierdebemalingstoptezetteneneenhogerenconstantpeilinte
stellen.Deoostelijkhiervangelegenzandwinputzoutezijnertijd
kunnenaansluitenophetnatuurgebied,waarbijhetkwelwateruitde
putvoorsuppletiezoukunnenwordengebruikt.
Doorontpolderingvanlaagggelegenpoldersofhetuitgravenvan
veenstromenkaninhetgebiednieuwopenwaterwordengecreëerdten
behoevevanderegeneratievanwaterplantenvegetatiesendedaarbij
behorendefaunaenhetinitiërenvandeverlanding.
Maatregelenpakketvoordekortetermijn
Inafwachtingvanderesultatenvande,deelsinhetkadervaneen
proefproject,uitgevoerdeeninuitvoeringzijndemaatregeleninde
OudeVenen,wordenvoordekortetermijngeennieuwemaatregelen
voorgesteld.
Tenaanzienvandeeersteresultatenvanbeheersmaatregelenkanhet
volgendewordenvermeld.Dehydrologischeisolatievanhet
deelgebied9Mêdwerktgunstiguit.Dealgengemeenschapreageert
snel:goudwierennementoeendedraadvormigeblauwalgOscillatoria
agardhii verdwijnt.Echter,waterkwaliteitsverbeteringen kunnentot
nutoenietvooralleparameterswordengeconstateerd.Hetwater
blijfthogeP-enN-gehaltenbevatten,vermoedelijkookalsgevolg
vannaleveringvanuitdesliblaag.Verwijderingvandesublaag
gebeurtvooralsnoginéénpetgatencomplex,namelijkin40Mêd.
Indieninhydrologischgeïsoleerdepetgatenfosfaatnaleveringen
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algengroeieenbiologischeverbeteringvandepetgatenblijven
belemmeren,danzouookindezepetgatentotverwijderingvande
sliblaagmoetenwordenovergegaan.Vanuiteenoogpuntvan
fosfaatnaleveringvormtfosfaatfixatiemetijzerchlorideeen
alternatiefvoorbaggeren.Evenalsbaggerenzouditeenmaatregel
zijndieoplangeretermijnzoukunnenwordenuitgevoerd.
Maatregelenpakketvoordemiddellang«enlangetermijn
Maatregelendieopdemiddellangeenlangetermijnvooruitvoering
inaanmerkingkomenzijn:
Hetmakenvanopenwaterdoorontpolderingen/ofhetuitgraven
vanveenstromen;
Fixatievanfosfaatmetijzerchloride;
- Baggeren.
6.3.2.6

BRANDEMEER
BesprekingtotaleMaatregelenpakket
Externemaatregelen
Aandezuidzijdevanhetreservaatbevindtzicheenrietpoldervan
ca.8ha,diesinds1982ingebruikisalshelofytenfilter.De
rietpolderbestaatuitdrieverlande,metrietbegroeidepetgaten.
Tenbehoevevanhetgoedfunctionerenvandezerietpolderals
helofytenfilterzalnogeenaantalverbeteringsmaatregelen
noodzakelijkzijn (Werkgroephelofytenfilterslandinrichtingsdienst,
1990):
Deomkadingzalverbeterdmoetenworden;
Afhankelijkvanderesultatenvanhetfunctionerenvanhet
filterzounogeenherinrichtingoverwogenkunnenworden,
bijvoorbeeld isolatievanpetgatenofeenanderevormvan
compartimentering.
Indehuidigesituatieishetpeilinderietpolder 'swinters
1,50m-NAPen 'szomers1,30m-NAP.Hetwaterstaatdanophet
maaiveld.
IndehuidigesituatiewordthetwatervanuitdeTjongerviaeen
verlengdeaanvoerwegnaarhethelofytenfiltergeleid.Dezeverlengde
aanvoerweggaatviasloten,gelegenaanderandvanhetzuidelijke
reservaatsdeel.
EenanderwatertypedanTjongerwater (boezemwater)isniet
voorhanden.Ookdeaanwezigezandwinputtenoostenvanhetreservaat
biedtgeenreëlemogelijkheidvoorwaterinlaat.
Verminderenweqzijqing
Inhetreservaatisdediepewegzijgingnaarverwachtinggering,in
verbandmetdeaanwezigheidvaneenkeileemlaagindeondergrond.
Ditbetekentdathetgrootstedeelvandewegzijgingplaatsvindtvia
zijdelingseafstroming.Doorinhetgebiedeenrandzôneinte
stellenmeteenhogerpeil,kandezezijdelingseafstromingworden
beperkt.Demogelijkheidvanpeilverhogingdientechternognaderte
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wordenonderzocht.Dewegaandeoostzijdevanhetreservaat(de
OudeMaden)isaangelegdopopgespotenzand.Eenpeilverhoging inde
randzônevanhetreservaatzoukunnenleidentoteengrote
wegspoelingvanhetzandonderdeweg.
Hetrealiserenvanbufferwatergangenmeteenhogerpeilstuit
eveneensopmoeilijkhedendieinverbandstaanmetdecomplexe
verwevingvanlandbouwgrondenenpetgateninhetgebied.Dekans
bestaatopinundatievandezelandbouwgronden,hetgeendoorkades
zalmoetenwordenvoorkomen.
Indenabijetoekomstzalineersteinstantieinhetzuidelijke
reservaatsdeel30haaanlandbouwgrondenwordenverveend (zieook
onder"internemaatregelen").Nahetrealiserenvandezeoppervlakte
aanopenwaterzaleenbeterpeilbeheerkunnenwordengevoerd,met
liefstéénpeilvoor,iniedergeval,hetzuidelijkereservaatsdeel.
Daaraangekoppeldzoudendanrandzônesmeteenhogerpeildanhet
peilinhetreservaatzelfkunnenwordengerealiseerd,echteralleen
nadatonderzoekhieraanisuitgevoerd (zieookopmerkinghierboven).
Eenanderemogelijkheidomzijdelingswaterverliestegentegaanis
deaanlegvanschermen.Terplaatsevandewegaandeoostzijdevan
hetzuidelijkereservaatsdeelbevindtzichhetkeileemslechtsop2
mdiepte.Aanlegvanschermenzouhierdanookeenmogelijkheid
kunnenzijn.Echter,alvorenshiertoeovertegaandientnader
onderzoektewordenverrichtnaardekosten/batenverhoudingvan
dezemaatregelendetechnischehaalbaarheid.
Concluderendkangesteldwordendatmaatregelenomdezijdelingse
wegzijgingteminimaliseren,slechtsopmiddellangeoflangetermijn
kunnenwordenuitgevoerd.
Internemaatregelen
Bijhetverminderenvandezijdelingsewegzijgingisalhet
instellenvaneenrandzônetersprakegekomen.
Indetoekomstzal30haaanbovengrondeninhetzuidelijke
reservaatsdeelwordenverveend (Altenburg&Wymenga,1991).Het
makenvandezenieuwepegatengebeurtomdeoppervlakteaanopen
watertevergrotenendemoerasontwikkelingtestimuleren.
Indehuidigesituatieblijkthetvoorkomenvankrabbescheer inhet
gebiedgekoppeldtezijnaansloten,diegelegenzijnopeen
keileemopduikingendieinhetkadervandsruilverkavelingca.7
jaargeledengeschoondzijnofdieonderdeschouwplichtvallen.De
schouwslotenwordenjaarlijksgeschoond,zodattenbehoevevanhet
instandhoudenvankrabbescheerbegroeiingen geenextramaatregelen
hoeventewordengenomen.
Visstandsbeheer iseenzinvolleinternemaatregel,aanvullendopde
zuiveringvanhetinlaatwater.Doorhetwegvangenvanbrasemkan
sneleenvergrotingvanhetdoorzichtverkregenworden.Daarmee
wordtbijgedragenaandeverbeteringvandebiologischekwaliteit
vandepetgaten.DematevanverbrasemingvanhetBrandemeer
reservaatisechternietbekend.Eenvisstandsopnamezaldanook
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eerstnoodzakelijkzijnomdittekunnenvaststellen.
Mochtfosfaatnaleveringvanuitdesliblaagalgenbloeien
vertroebelingvanhetwaterveroorzaken,dankanoptermijnworden
overgegaanopfosfaatfixatiemetijzerchloride.
Maatregelenpakketvoordekorteteraiia
Voordekortetermijn (periodevan5jaar)hebbeninhetBrandemeer
devolgendemaatregelenprioriteit:
1. Visstandsbeheer;
2. Creërenvanopenwaterdoorverveningvanlandbouwgronden;
3. Peilbeheer.
ad1.AangeziengegevensoverderecentevisstandinhetBrandemeer
ontbreken,zaleersteenvisstandsopnamemoetenwordengemaakt,om
opbasishiervantekunnenschatten,omwelkehoeveelhedenbrasem
hetgaat.Opbasishiervankandanwordenbeoordeeldof
visstandsbeheer inderdaadinhetreservaateennoodzakelijke
maatregelis.Indienvisstandsbeheerwordtuitgevoerd,zullennaar
verwachtingdeinhetgebiedaanwezigewaterplantenvoldoendezijn
omineersteinstantieschuilmogelijkhedentebiedenaandeuitte
zettenjongesnoekjes.
ad2.Bijdekostenbegrotingisaangenomendatopkortetermijnvan
degeplande30ha,5haaanpetgatengemaaktzalwordendoor
verveningvanbovengronden.Hetmakenvannieuwepetgateniseen
goedemaatregelomwaterplantengroeienhetontstaanvanjonge
verlandingsstadiainhetreservaattebevorderen.Ditzalzekerzo
zijninhetBrandemeer,waardoorhethelofytenfiltervoorgezuiverd
watervoorhandenisendenieuwepetgatendusdirectmetschoon
waterkunnenwordengevoed.Inditkadervormtdezemaatregeldan
ookeengoedalternatiefvoorbaggeren.
ad3.Zoalsreedsisaangegeven,iseengoedpeilbeheervoorhet
gehelereservaatmogelijknaverveningvandelandbouwgronden.
Parallelaandeverveningvanreedsenigehalandbouwgrondopkorte
termijn,kunnenalenigemaatregelenwordenuitgevoerdomtoteen
beterpeilbeheertekomen.
Opmerkingtenaanzienvanhethelofytenfilter:
Hethuidigehelofytenfilterheefteenoppervlaktevan8ha.Opgrond
vandewaterbehoeftevanhetgebied,waarbijrekeningisgehouden
metdetoenamevanopenwaterdoorverveningvanlandbouwgrondenop
kortetermijn (aangenomenisdatdit5hazalzijn)zouvoorde
watervoorzieningvanhetreservaateenhelofytenfilternodigzijn
van11ha (netto).Nadatallegeplandelandbouwgrondenzijnverveend
(intotaal30ha), zou15haaanhelofytenfilternodigzijn.
Geadviseerdwordtomopkortetermijnnogniettotuitbreidingvan
hethelofytenfilterovertegaan,maarallereerstdeevaluatievan
hethuidigefunctionerenvanhethelofytenfilteraftewachten.Deze
evaluatievindtopditmomentplaatsineenprojectvandeProvincie
Friesland,StaatsbosbeheerendeLandinrichtingsdienst.Ookde
voorgesteldeverbeteringsmaatregeleninhethelofytenfilter(zie
totalemaatregelenpakket)zoudenbeternadezeevaluatiekunnen
72

wordenuitgevoerd,eventueelnaaanpassingopgrondvande
resultatenvanhetonderzoeknaarhetfunctionerenvanhetfilter.
Voordekostenvanvoornoemdemaatregelenwordtverwezennaar
bijlage4 (tabelB4.3).Voordekortetermijnzijndekosteninhet
Brandemeergeraamdopf185.000,-.Hierbijiservanuitgegaandat
visstandsbeheer inhetBrandemeernoodzakelijkzalzijn.
Maatregelenpakketvoordeaiddellangaenlangetermi'jn
Maatregelendieopdemiddellangeenlangetermijnvooruitvoering
inaanmerkingkomenzijn:
Bufferzones;
Puttenscherm;
Fosfaatfixatiemetijzerchloride;
Baggeren;
Uitbreidingen/ofherinrichtinghelofytenfilter.
Kaderonderzoek
InhetBrandemeerreservaatisnognaderonderzoeknodigtenaanzien
van:
denoodzakelijkheidvanvisstandsbeheer.Allereerstzaleen
visstandsopnamemoetenwordengemaakt;
hetopstellenvaneenwaterbalans;
deaanlegvanschermenomzijdelingswaterverliestegentegaan.
Hetgaatomeenkosten/batenanalysevoorhetBrandemeerten
aanzienvandezemaatregelenonderzoeknaardetechnische
aspectenvandeaanlegvandezeschermen;
demogelijkheideenpeilverhoging intestelleninderandzône
eg.randslotenvanhetreservaat.Hetbetreftmetnamedekans
opwegspoelenvanzand,waaropdewegaandeoostzijdevanhet
reservaat (deOudeMaden)isaangelegd.
6.3.2.7

OOSTERSCHAR
Besprekingtotalemaatregelenpakket
isxternemaatreoeien
Sindsin1988deinlaatvanboezemwaterisgestopt,zijninhet
gebiedpeilfluctuatiesopgetredenvan0,5min1989tot0,6min
1990. Dezepeilfluctuatieszijnvoorhetgebiedtegroot,waardoor
eensterkeverdrogingisopgetreden.Geadviseerdwordtombeperkte
waterstandsfluctuatiesinhetgebiedtoetestaan,datwilzeggen
fluctuatiesvanmaximaal0,3m (Janssen&Garritsen,1991).Hetpeil
dientnietdieperuittezakkendan1,25m-NAP.Benedenditpeil
vallenveelslotenenduikersdroog.Indienwatersuppletie
noodzakelijkis,dandientgezuiverdwatertewordeningelaten.De
meestvoordehandliggendemogelijkheidvoordezuiveringvan
inlaatwaterisinhetgevalvanhetOosterschareenhelofytenfilter.
lendergelijkfilterzoualdannietgecombineerdmetde
maatregelen,zoalsdiebeoogdwordenbijhetNannewiid,kunnen
wordenaangelegd.Koppelingaandemaatregelentenbehoevevanhet
Nannewiidbetekentdatookvaneen anderelokatieinlaatwaterzal
wordenbetrokken,namelijkwatervanuitdeTjonger,datminder
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voedselrijkisdanhetboezemwaternabijHeerenveen,maareenzelfde
karakterheeft.
Alsalternatiefvooreenhelofytenfilterkanookgedachtwordenaan
eenverlengdeaanvoerweg.
Internemaatregelen
Baggerenvandepetgateninhetgebiediskostentechnisch,zekerop
dekortetermijn,niethaalbaar.
Hetgebiedkenmerktzichdooreenrelatief laagpercentageaanopen
water.Omdittevergrotenengroeivanondergedokenwaterplantenen
hetontstaanvanjongeverlandingsstadiainhetgebiedte
stimuleren,zounieuwopenwatermoetenwordengegraven.Ditkan
doorhetgravenvannieuwepetgaten.Omdebiologischekwaliteitvan
dezepetgatenzogrootmogelijktemaken,ishetaantebevelende
petgatenaanteleggenmetflauwhellendetaludsenmeteenvanafhet
begintesupplerenmetvoorgezuiverdwater.Eenanderemogelijkheid
omopenwatertemakenishetweeruitgravenvandeoudeveenstromen
inhetgebied.Vooralsnogwordtvoorgesteldom10haaanopenwater,
hetzijpetgatenhetzijuitgravingenvanveenstromen,inhetgebied
tecreëren.
Eenlaatste,alternatievemogelijkheidomopenwatertecreërenis
middelshetontpolderenvandirectaanhetnatuurreservaatgrenzende
landbouwgebieden.
Maatregelenpakketvoor amkortetemiln
Voordekortetermijn (periodevan5jaar)hebbeninhetOosterschar
devolgendemaatregelenprioriteit:
1. Deaanlegvaneenhelofytenfilter;
2. Hetgravenvannieuwepetgatencq.hetuitgravenvanoude
veenstromen.
ad1.Voordeaanlegvaneenhelofytenfilterzijnbinnenhet
reservaatmogelijkhedenaanwezig.Berekendisdateenoppervlak
nodigisvan5ha (ziebijlage4).
ad2.Aangenomenisdatindeeersteperiodevan5jaar5haaan
petgatenen/ofveenstromengegravenreap,uitgegravenzalworden.
Maatregelenpakketvoordeaiddellaaqaenlangeterniln
Maatregelendieopdemiddellangeenlangetermijnvooruitvoering
inaanmerkingkomenzijn:
ontpoldereneninrichtenvanenkelediepe,aangrenzende
landbouwpolders (vooralgelegenaandezuidwestzijdevanhet
reservaat);
— baggeren;
fosfaatfixatiemetijzerchloride.
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6.3.2.8

HOUTWIEL
Besprekingtotal»maatregelenpakket
MomenteelwordtdoorNMFeennatuurontwikkelingsplanuitgewerktvoor
ditgebied.Hetplanisnognietconcreetingevuld,maargedacht
wordtaan:zolangmogelijkwatervasthoudenindewinterdoorde
bestaandekleinewatergangentelatendichtgroeien.Naarverwachting
isdezemaatregelnietvoldoendeominlaatvanwatervolledig
overbodigtemaken.Alserwordtingelatenzalditwatermoeten
wordengezuiverd.Nogonzekerisofditzalplaatsvindenineen
helofytenfilterofdatdehuidigeverlengdeaanvoerwegzalworden
gehandhaafd.Inhetgebiedzelfzullenenkelehaopenwaterworden
gerealiseerd inhetwestelijkgedeeltevanhetgebied,opdie
plaatsenwaarkeileemontbreektzodatuitwisselingmethet
grondwaterinprincipemogelijkis.

Demaatregelenzijnnognietconcreetaantegeven.Alsechterde
huidigeaanvoermethodegehandhaafdblijft,kanmogelijkdeweg
waarlangshetsuppletiewaterwordtaangevoerdnogverbeterdworden,
zowelinhetreservaatzelfalsdaarbuiten.Inhetreservaatzelf
kanvoorzuiveringnogwordengestimuleerddoorwaterplantengroeite
bevorderenofwaterviaeenrietbegroeiingteleiden.Eendergelijke
rietvegetatiezougoedindeslootjesinhetgebiedkunnenworden
aangelegd.Ingevalvaneenhelofytenfilterzoubijbenadering
moetenwordengedachtaan1,5ha.
Internemaatregelen
Hetgravenvannieuwepetgateninhetgebiedisalsinterne
maatregelbelangrijkomdevolgenderedenen:
deoppervlakteaanopenwaterinhetgebiedtevergroten.Dit
oppervlakisindehuidigesituatiezeergering.
conditiestescheppenwaarinondergedokenwaterplantengoed
kunnengedijenenjongeverlandingsstadiakunnenontstaan.
Hiertoedienendepetgatenmetflauwhellendetaludsteworden
aangelegdenvanafhetbeginmetvoorgezuiverdwaterteworden
gesuppleerd.
Maatregelenpakketvoordekortete
nulla
Voordekortetermijn (periodevan5jaar)hebbeninhetHoutwielde
volgendemaatregelenprioriteit:
1. Deaanlegvaneenhelofytenfilterinhetgebied;
2. Hetgravenvannieuwepetgaten.
ad1.Debenodigdenettooppervlakteinhetgebiedis1,5ha.
ad2.Uitgegaanisvanhetcreërenvan5ha.aanpetgateninde
kortetemijnperiodevan5jaar.
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Maatregelenpakketvoordemiddellangeenlangetermijn
Maatregelendieopdemiddellangeenlangetermijnvooruitvoering
inaanmerkingkomenzijn:
baggeren;
fosfaatfixatiemetijzerchloride.
6.3.2.9

BÛTENFJILD
Besprekingtotalemaatregelenpakket
Sippenvennen
IndeSippenvennenwordengeenmaatregelenvoorgesteld.Inhet
reservaatisnauwelijksopenwateraanwezig.Erwordteen
ontwikkelingnaarhoogveenachtigebegroeiingennagestreefd (Sjoukes,
1989).
Ottema-Wiersmareservaat
Externemaatregelen
Geziendegrotewegzijgingviadediepeondergrondnaardeomgeving
hebbenbufferzonesgeenzin.Hetheeftdusookgeenzinsloten
rondomhetgebiedtelatendichtgroeienopdatwaterinhetgebied
beterwordtvastgehouden (ziehuidigebeheersplan (Sjoukes,1989)).
Tenaanzienvanhetknelpuntvandevoedingsstoffenrijkdomvanhet
inlaatwaterbestaaterindetoekomstdemogelijkheidomoverte
gaanopdeinlaatvanvoorgezuiverdwater.Hetbetreftinlaatvan
waterinhetOttema-Wiersmareservaatviahetgebiedvande
"Bouwepet":eenstrooklandgelegentussendenatuurgebieden
Ottema-Wiersmareservaat/SippenvennenendeGrooteWielen.Dit
gebied,meteenoppervlakvan80ha,heeftbinnendeuitvoeringvan
deruilverkaveling "Tietjerksteradeel"inhetlandinrichtingsplande
bestemming "natuurontwikkelingenecologischeverbindingszonetussen
genoemdenatuurgebieden"gekregen.Omhetgebiedzaleenkadeworden
aangelegd.Debedoelingisdatereenmoerasgebied zalontstaan.De
vegetatielaatmenspontaanontwikkelen.DeBouwepetbiedtde
mogelijkheidomwatervanuitdeGrooteWielenenookuithetgebied
vandeBouwepetzelfintelateninhetOttema-Wiersmareservaat.
GezienhetbeoogdepeilindeBouwepet (0,7/0,8m-NAP)zalwater
ondervrijvervalinhetOttema-Wiersmareservaatkunnenworden
ingelaten.Doordelangeaanvoerwegendespontaanontwikkelde
begroeiingwordteenkwaliteitsverbeteringbereikt.
TenbehoevevandeaanlegvandeBouwepetzaldetoedelingvande
grondennaarverwachtingin1994zijnafgerond.In1995zaldanmet
deaanlegendeinrichtingkunnenwordenbegonnen.
Internemaatregelen
Baggerenvandepetgateninhetgebied iskostentechnischopkorte
termijnzekerniethaalbaar.
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Doorverveningofontpolderingeninrichtingvandirectaanhet
reservaatgrenzendelandbouwgebieden,kannieuwopenwaterworden
gecreëerd.Omzogunstigmogelijkeomstandighedentescheppenvoor
debiologischeontwikkelingvandezenieuwepetgatenofplassen,
dienenzijmeteenvanafhetbegintewordengesuppleerdmet
voorgezuiverdwater.Tenbehoevevanhetweersnelvestigenvan
waterplanten,ishetaantebevelendepetgatenaanteleggenmet
flauwhellendetaluds.
Ontpolderingvanlandbouwgebiedenzoumogelijkzijnindepolders
diegrenzenaandenoordzijdevanhetreservaatdeSippenvennen.
Maatregelenpakketvoordekortetermiio
Voordekortetermijn (5jaar)wordenvoorhetOttema-Wiersma
reservaatgeennieuwemaatregelenvoorgesteld.DeBouwepetzalop
kortetermijniniedergevalvooreengrootdeelgereedkomen.Pas
daarna,nadaterzichindeBouwepetinenigemateeenvegetatie
heeftontwikkeld,kanhetOttema-Wiersmareservaatbeschikkenover
voorgezuiverdwater.Danzalhetookzinvolzijnnieuwepetgatente
gravenoflandbouwgebiedenteontpolderen,opdatzijmeteenmet
voorgezuiverdwaterkunnenwordengesuppleerd.
Maatregelenpakketvoordemiddellangeenlangeteraiin
Maatregelendieopdemiddellangeenlangetermijnvooruitvoering
inaanmerkingkomenzijn:
Creërenvanopenwaterdoorvervenenen/ofontpolderen;
Baggeren;
Fosfaatfixâtiemetijzerchloride.
6.3.3

Samenvattingmaatregelenpergebied
Tabel6.3presenteerteenoverzichtvandevoordekortetermijn
voorgesteldemaatregelenpergebied.Maatregelenvoordemiddellange
enlangetermijnzullen-bijvoorbeeld inhetkadervandoorde
Waterschappenenreservaatbeheerdersoptestellenbeheersplannennadermoetenwordenuitgewerktengepland.

6.4

Overigemaatregelen

6.4.1

Doenenlaten
Inparagraaf6.3.2 ispergebiedeenmaatregelenpakketbesprokenen
isaangegevenwelkemaatregelenopdekortetermijnzinvolen
uitvoerbaarwordengeacht.Hetgeenbeschrevenisomvathet"doen"in
delaagveenmoerasgebieden.Daartegenoverstaatdateenaantal
activiteitennietinlaagveenmoerasgebiedenmogenplaatsvindenof
datmaatregelen,dieproblemenverergeren,achterwegedienente
blijven.Hetgaathierbijomhetgeenmeninlaagveenmoerasgebieden
enindedirecteomgevingervandienttelaten {zieook CüWfO,
1988).Delaatstecategorievanmaatregelenzalindezeparagraaf
kortwordenaangestipt.Hetbetreft:
Hetvoorkómenvanmaatregelendiedewegzijgingdoentoenemen.
Ditvraagtondermeerbeleidsmatigeaandacht,bijvoorbeeldten
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aanzienvanhetpeilbeheerindelandbouwgebiedenrondomde
laagveenmoerassen.
Hetminimaliserenvanrecreatieinlaagveenmoerasgebieden.
Hetachterwegelatenvanmaatregelendiederuimtelijke
structuurenlandschappelijkeopbouwvaneen
laagveenmoerasgebiedaantasten.
Hetachterwegelatenvanactiviteitendiedewaardevan
laagveenmoerasgebieden alsrustgebiedaantasten.
Tabel6.3;

Knelpunt:

Overzichtvandevoordekortetermijntenemen
maatregelenpergebied.Tevensisaangeduidwelke
knelpuntendoordebetreffendemaatregelenworden
opgelostc.q.verminderd.
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Legenda:
a:vasthouden neerslag
b: verminderen wegtijging
c:pel(fluctuaties toestaan
d: ontharding
e: andere bron inlaat« t e r
f:defosfatering
g:helofytenfIIter
h:verlengde (externe)aanvoerweg
i:baggeren
j: aanbrengenvanaan interna zonering
k:creëren venopenwater
l:visstandsbeneer

6.4.2
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b

Interne
acot. Reereainfra- tiedruk
structuur

<k>
k
k
k

j
j

m: inrichtingsmaatregelen
n:maatregelen t.b.v.optimalisatievande
interne ecologische infrastructuur
o:verlagen recreatiedruk
p:hydrologische aanpassingen
q: interne bufferzones
r:maatregelen terbeperkingvanlandbouwinvloeden
s:muskusrattenbestrijding
e':betreft altaandeMalomapolder
O : reeds uitgevoerdofInuitvoering

Internemaatregelenvanuiteenandereinvalshoekdanhetwater
Indezeparagraafwordtaandachtbesteedaanoverigeinterne
maatregelen,dienietdirectvanuithetoppervlaktewaterredenerend,
naarvorenkomen,maarechterwelsterkaanbevolenworden,zelfs
noodzakelijkwordengeachtenpassenindeecologische
doelstellingendievoordezegebiedengelden.
Onderdeoverigeinternemaatregelenvalthetmaaienvanrietlanden
enhooilandentenbehoevevanhetbehoudvanditbiotoopvoorde
grotevuurvlinder.Stopzettingvanhetmaaibeheerbetekenthet
verdwijnenvandezetussenstadiaindesuccessie,endaarmee
verdwijntdekansophandhavingi.e.vestigingvandegrote
vuurvlinder.Maaidatadienenzodaniggekozentewordendatgeen
waardplantenmeteitjesmethetmaaiselwordenafgevoerd.Bij
voorkeurdientinrietlandenindewintergemaaidteworden,in
hooilandeneindaugustusofinseptember.

78

Daarnaastdienenrietmoerassen,alsookstruwelen,instandteworden
gehoudenoftewordengecreëerd (doorresp.aanlegvanondiepe
plassenenhetlatenverruigenvanrietland)tenbehoevevande
purperreiger (RijksinstituutvoorNatuurbeheer,1983).
Verderdientaandachttewordengegevenaanhetslootbeheerbinnen
dereservaten.
6.5

Maatregelent.b.v.deverbeteringvandeecologischeinfrastructuur
tussendelaagveenrooerassen

6.5.1

Inleiding
Elkeorganismesteltspecifiekeeisenaandemogelijkheidvan
verplaatsingendaarmeeaandeecologischeinfrastructuur.Vormen
vanverplaatsingzijnhierbij:
ongerichteverplaatsing,bijvoorbeeldopzoeknaarnieuwe
vestigingsmogelijkheden;
gerichteverplaatsing (migratie);
seizoenstrek (paartrek);
dagelijksetrek (voedseltrek).
Talvanwaterorganismenhebbenbelangbijeengoedeecologische
infrastructuur.Eenvandevoorhunlevenswijzesterkaanwater
gebondensoortenisdeotter.Deotteriszeergevoeligvoorhet
ruimtelijkaspect,o.a.watbetreftdestructuurvandevegetatieen
deverspreidingvanrust-enfouragserplaatsen.Bovendienisdit
diertoppredatorendaarmeeuitermategevoeligvooraccumulatievan
toxischestoffeninhetlichaam.Omdathijgeenhogeeisensteltaan
hetsoortvoedselendeaanwezigeplantensoortenkandeaanwezigheid
vandeottersamengaanmeteenhogediversiteitvanprooidier-en
plantensoorten.Wanneermaatregelenwordengenomenomde
aanwezigheidvanottersweermogelijktemaken,zullenookvele
anderesoortenorganismenhiervanprofiteren.

6.5.2

Mogelijkemaatregelen
Dethansgeïnventariseerdeknelpuntenzijnveelalgebaseerdopde
eisendiedoordeotteraandeverbindingenwordengesteld.Bijde
thansvolgendezeerglobaleuitwerkingvandemaatregelenwordtin
eersteinstantieuitgegaanvandeaanpassingendieuitoogpuntvan
dezeeisennoodzakelijkzijn.Demogelijkeoplossingenzijnlegio,
variërendvancivieltechnischeaanpassingentotinrichtingsaspecten
vandeleefgebiedenenoevers.Inditoverkoepelendbeheersprogramma
isdeaandachtbeperkttotdriesoortenmaatregelen:
1. passagesvanbruggen;
2. passagesvanspoorlijnenenwegen;
3. oeverbeschoeiing.
Inalgemenezinkunnenhierbijdevolgendeoplossingenworden
onderscheiden:
ad1.brugpassages
Bijbrugpassagesdientminstensaanéénzijdedeoeverdoorte
lopen,zodatdeotterzichoverlandonderdebrugdoorkan
verplaatsen.Alsalternatiefkaneenduikerwordenaangebrachtonder
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debetreffendewegdoor,parallelaandewaterkant.
ad2.passagesvanspoor(wegen)
Doordeaanlegvandrogeduikerskunnenpassagesonder(spoor)wegen
wordengecreëerd.Hoebrederdepassageis,hoeruimerde
onderdoorgangvooreenotterdienttezijn.Voorsecundairewegenis
eenonderdoorgangvan40cmvoldoende.
ad3.oeverbeschoeiing
Inhogewalbeschoeiingenkunnenmetenigeregelmaat (omde300à
500m)onderbrekingenwordenaangebrachtomottersenanderedieren
toegangtotdeoeverteverschaffen.Eenalternatief,waarbijde
oeverbeschermingalszodaniggehandhaafdkanblijven,vormteen
uitstapmogelijkheidvoororganismeninb.v.devormvaneen
wildtrap.Daarnaastkandoortoepassingvanb.v.stortsteenin
plaatsvanverticale,gladdeoeverbeschermendevoorzieningende
toegangtotdeoeverwordenvergemakkelijkt.Omdatdesituatieter
plaatse (zoalswaterdiepte,scheepvaartintensiteit-resulterende
waterbeweging)medebepalendzijnvoordetoepassingsmogelijkheden,
dientvangevaltotgevaltewordenbekekenwelkemaatregelhetbest
kanwordentoegepast.
6.5.3

Concreteknelpuntenenmaatregelen
Inparagraaf5.3 zijndeknelpunteninhetkadervandeecologische
infrastructuurbeschrevendiebinnende laagveenmoerasgebieden
aanwezigzijn.Inparagraaf5.5 iseenbeknoptoverzichtgegevenvan
bestaandeknelpunten,zowelbinnendedrieteonderscheidenclusters
vanwater(rijke)gebieden/laagveenmoerassenalstussendeclusters,
zoalsaangeduid inhetontwerpPlanEcologischeverbindingszônes
(1990)vandeProvincieFriesland.Tevensisaangegevendatookvia
eenoostelijkereverbindingdanhetmerengebiedverbindingslijnen
viademoerascomplexenwenselijklijken,zoalsookopgenomeninde
nota"EcologischeStructuur:natteasFriesland-Deltagebied"
(MinisterievanVerkeerenWaterstaat,1989).Hiervoorrelevant
onderzoeknaaraanwezigeknelpuntenisinuitvoeringbijde
StichtingOtterstationNederland.
Maatregelenvoorknelpuntenbinnendelaagveenmoerasgebiedenzijn
reedsaangegeveninparagraaf6.3.bijdebetreffendegebieden (i.e.
deRottigeMeenteendeLindevallei).
Voordeinparagraaf5.5aangegevenknelpuntenenaanvullende
knelpuntendieuitnoglopendeonderzoekennaarvorenkomen,dienen
doordebetreffendeverantwoordelijkeinstantiespassende
maatregelentewordengenomen.Tevenszalbijinfrastructurele
aanpassingenresp.bijnieuweinfrastructurelewerkenrekening
moetenwordengehoudenmetdeeisendievanuitdeecologische
infrastructuuraanvoorzieningenwordengesteld.Hierbijkanals
voorbeeldwordengenoemddeverbredingvanhetPrinses
Margrietkanaal,dieindekomendejarenzalplaatsvinden.
Naderonderzoekzaldienentewordenverrichtomindetailaanwezige
knelpuntenoptesporen,ookinverbandmetandereorganismendande
otter,endenoodzakelijkemaatregelenteconcretiseren.Hierbij
moetwordenopgemerktdatnietinallegevallendoorgaande
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(water)verbindingenwenselijkzijn.Opheffenvanisolatievan
waterenkanleidentotongewensteuitwisselingvanwater,waardoor
karakteristiekeabiotischeenbiotischesituatieskunnenverdwijnen.
Inbepaaldesituatieskanrealisatieofhandhavingvanisolatievan
waterenprioriteithebben.Inditverbandkanhetisolerenvanb.v.
delenvandeOudeVenenalsmaatregelomboezemwatertewerenals
voorbeeldwordengenoemd.Bijdenadereuitwerkingdientaandit
aspectaandachttewordenbesteed.
Hetknelpuntbijhetnoordelijkcomplexvangebieden(geen
verbindingtussenGroteWielenenOttema-Wiersmareservaate.o.)is
metdevoorgenomenaanlegvaneenverbindingszonealopgepaktinde
ruilverkavelingTietjerksteradeel.DeBouwepet,tussenGroteWielen
enSippenvennen/Ottema-Wiersmareservaatzalalslaaggelegenrietenruigtegebiedwordeningericht.Ookeenoeverstrookvancirca25m
breedteaandezuidzijdevandevaarttussendeLoodenHelende
Achterweg,tussenSippenvennenenHoutwiel,zalalszodanigworden
ingericht.
6.6

Prioriteitstelling
Inbijlage5iseenprioriteitstellingtussende
laagveenmoerasgebiedenuitgewerkttenbehoevevaneenplanvan
aanpakvoordekortetermijn.Uitgangspunthierbijisgeweesteen
afwegingopbasisvankosteneneffectiviteit.Daarvooriseen
aantalcriteriagehanteerd,namelijkdekostenvandevoorgestelde
korte-termijn-maatregelen,detotaleoppervlaktevandegebieden,
hetoppervlakaanopenwaterendehuidigeentoekomstige
biologischekwaliteitvandeaguatischesystemenindegebieden.
Vooreengedetailleerdebeschrijvingvandegevolgdewerkwijzewordt
verwezennaarbijlage5.
Deafwegingresulteertineenprioriteitvolgordevoordekorte
termijnzoalsgepresenteerdwordtintabel6.4.HetBûtenfjildende
OudeVenenontbrekenindezetabel,aangezienisvoorgesteld indeze
gebiedenopkortetermijn (ineenperiodevan5jaar)vooralsnog
nietteinvesteren,inafwachtingvanderesultatenvanreeds
uitgevoerdeeninuitvoeringzijndemaatregelen.
Tabel6.4;

Prioriteitstellingvoordekortetermijn (periodevan
5 jaar).

1.RottigeMeente,BoornbergumerPettenenBrandemeer
2.Lindevallei
3.DeDeelen*
4.Houtwiel
5.Oosterschar
DeDeelenkrijgteenhogereprioriteit,indiendemaatregelen
zichconcentrerenopeengedeeltevanhetgebied.
Erzijndriegebiedendieineersteinstantieeenhogeprioriteit
krijgen.DatzijndeRottigeMeente,deBoornbergumerPettenenhet
Brandemeer.Geadviseerdwordtomdezegebiedenineenplanvan
aanpakvooroptestellen.Bijeengeldelijkeinvesteringindeze
gebiedenishetecologischrendementhetgrootste.Voordekorte
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termijnkomendetotalekostenvoordezedriegebiedenopca. f 2
totf2,6miljoen.Voorallezevengebiedenbelopendezekostenf
3,3totf4,6miljoen.
Tabel6.4bevatderesultatenvaneenafwegingenprioriteitstelling
tussendelaagveenmoerasgebieden alsgeheel.Hetstellenvan
prioriteitenbinnendeafzonderlijkegebiedenishiernietaande
orde.Hetleggenvanprioriteitenbinnenafzonderlijkegebiedenkan
hetecologischrendementvaneengeldelijkeinvesteringvergroten,
waarmeeookhetgebiedalsgeheeleenandere (grotere)prioriteit
kankrijgen.Eendergelijkesituatiedoetzichvoorinhetgevalvan
DeDeelen.Hetgebiedalsgeheelscoortlaagenkrijgtdaardooreen
lageprioriteit.AanpakvandegeheleDeelenwordtopkortetermijn
danooknietzinvolgeacht.Wélzouhetmogelijkzijnomeen
gedeeltevanDeDeelenopteknappen.Dekosten-effectiviteit
verhoudingkomtdanaanmerkelijkgunstigerteliggen.Eendergelijk
maatregelenpakket,datvoorzietinhetopknappenvaneengedeelte
vanDeDeelen,isuitgewerktinhetspecifiekecologisch
beheersprogramma,datalsbijlagerapportaanditoverkoepelend
beheersprogrammaistoegevoegd.
Deprioriteitvolgordegeeftaaninwelkereservatenhetecologisch
gezienhetmeesteffectief isommaatregelentenemen.Datneemt
nietwegdatopkortetermijneigenlijkallevoorgestelde
maatregeleninallelaagveenmoerasgebieden zoudenmoetenworden
uitgevoerd.Ookzalhetnietbijhetvoorgesteldemaatregelenpakket
voordekortetermijnmoetenblijven.Maatregelen,dieopditmoment
naardemiddellangeenlangetermijnzijnverschoven,komenna
uitvoeringvandekorte-termijn-maatregelenaandeordeendienen
naderindiversebeheersplannentewordenuitgewerkt.
Tenslottedienttewordenopgemerktdatdeaangegeven
prioriteitstellingnietmeerdanrichtinggevend is;anderefactoren
enontwikkelingenin(deomgevingvan)de laagveenmoerasgebieden
zullenmedeeenrolspelenbijdefaseringvandeuitvoeringvande
maatregelenindeverschillendegebieden.
6.7

Indicatieeffecten
Inparagraaf6.3.2 isperlaagveenmoerasgebiedaangegevenwelke
maatregelenzinvolgeachtwordenenwelkeiniedergevalvoorde
kortetermijn (periodevan5jaar)prioriteithebben.Deeffecten
vandezemaatregelenwordenindezeparagraaf inzichtelijkgemaakt.
Figuur6.1visualiseertinhoeverredebiologischekwaliteitvande
afzonderlijkelaagveenmoerasgebiedenopkortetermijn,nauitvoering
vandevoorgesteldemaatregelenbinneneenperiodevan5jaar,
verbeterteninwelkematehetstreefbeeldvoordelangetermijn
dichterbijkomt.(Hetstreefbeeldvoordelangetermijnisreeds
beschreveninhoofdstuk 3). Devolgordevande
laagveenmoerasgebiedenopdehorizontaleaskomtovereenmetde
volgordezoalsdezeresulteertuitdeprioriteitstelling (zie
paragraaf6.6).Metdetermbiologischekwaliteitwordthierde
kwaliteitvandeaquatischesystemenindebetreffende
laagveenmoerasgebiedenaangeduid.Dezeisopdeverticaleas
symbolischweergegeven.Beoordelingvandebiologischekwaliteitvan
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deafzonderlijkelaagveenmoerasgebiedenheeftplaatsgevonden
relatieftenopzichtevanhetreferentiekader (Hetreferentiekader
isbesprokeninhoofdstuk 3). Hetstreefbeeldopdelangetermijnis
detoestanddiebereiktkanwordennauitvoeringvanalle
voorgesteldemaatregelen.Figuur6.1 laatziendatditstreefbeeld
opdelangetermijnnietgelijkisaanhetreferentiekader.Er
hebbenzichindeloopvandetijdbijvoorbeeld irreversibele
veranderingenvoorgedaanindehydrologie.Ookzalnauitvoeringvan
devoorgesteldemaatregelenhetfosfaatgehaltenogaltijdtehoog
blijvenvoordemeestkritischesoort:hetsterkranswier.
Infiguur6.1 issymbolischaangegevendathetstreefbeeldopde
langetermijnnietvooriedergebiedhetzelfdehoefttezijn.Dit
hangtbijvoorbeeldooksamenmetdegroottevandegebiedenende
daarmeesamenhangendevariatieinsubsystemeneninaquatische
systemen (ziehoofdstuk3:Systeemkenmerkenenstreefbeeld).De
hoogsthaalbaresituatieopdelangetermijnwordtgeachtinde
geheleOudeVenennietrealistischtezijn.Eenredenhiervoorvormt
ondermeerdeinbeddingvandepetgatengebiedeninhetFriese
boezemsysteem.IndeelgebiedenvandeOudeVenen,de
petgatencomplexen,zouechterwelhetstreefbeeldopdelange
termijngerealiseerdkunnenworden.OokinDeDeelenalsgeheelkan
opdelangetermijndehoogsthaalbarebiologischesituatieniet
gerealiseerdworden.Mogelijkzouditwélkunnenindieneengedeelte
vanDeDeelenzouwordenopgeknapt (zieparagraaf6.6).
Figuur6.1 laatziendatopkortetermijn,binneneenperiodevan5
jaar,demeestegebiedeneenstukopschuiveninderichtingvanhet
lange-termijn-streefbeeld.
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Figuur 6.1;

Debiologische kwaliteit vandeaquatischesystemenin
deafzonderlijke laagveenmoerasgebiedenindehuidige
situatie,nauitvoering vanmaatregelen opdekorte
termijnennauitvoering vanalle voorgestelde
maatregelen.
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Beknopte toelichting bij Ftwur 6,1 (voor een meer uitgebreide uitleg wordt verwezen naar de vorige pagina):
De term biologische kwaliteit heeft betrekking op de aquatische systemen in de betreffende lMgveenmoeraigebieden
(petgaten, platten, floten en vaarten) en niet op het gehele reservaat all zodanig.
De volgorde van de laagveenmoerasgebiedenop de horizontale as komt overeen met de volgorde zoals deze resulteert uit
de prioriteitstelling (zie paragraaf 6.6).
Symbolisch ia aangegeven dat het streefbeeld op de lange termijn niet voor ieder gebied hetzelfde hoeft te zijn.
Het lange-termijn-streefbeeld voor de gehele Oude Venen en De gehele Deeien ia niet gelijk aan die voor deelgebieden in
deze reservaten.
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MONITORINGSPROGRAMMA
Doelvanhetmonitoringsprogrammaisdetoestandvanhet
betreffendelaagveenmoerasgebiedtevolgen,ooknauitvoeringvan
herstelmaatregelen,diegerichtzijnopverbeteringvanhet
aquatischmilieu.Ditbetekentdatmonitoringgerichtdienttezijn
opdeaquatischelevensgemeenschapenwelvooralop
indicatororganismenenecologischeorganismengroepen,diesnel
reagerenopveranderdeomstandighedennagenomenmaatregelen.
Organismen,welkeopdeamoebe (ziebijlage2endefiguren4.2en
4.3)zijnvertegenwoordigd,zoudeniniedergevalbijdemonitoring
dienentewordenbetrokken.Ditbetekentdatookenkele
niet-aquatischeorganismen,dieweleengroteindicatiewaardehebben
tenaanzienvanhetwatermilieu (peil,verlanding)ofhetmilieu
algemeen (rustenruimte),indetijddienentewordengevolgd.
Daarnaastdientmonitoringookgerichttezijnopwater-en
sedimentkwaliteit,welkederandvoorwaardenvormenvoordevolledige
ontwikkelingvaneenaquatischelevensgemeenschapin
laagveenmoerassen.
Monitoringbiota
Desamenstellingvandevolgendeaquatischeorganismen(-groepen)zou
periodiekdienentewordenonderzocht:
Organismen
a.fytoplankton
b.zoöplankton
c.macrofauna
d.waterplanten

e.helofyten
f.visfauna

g.otter

Periodiciteit
lx/3jaar2,inhetzomerhalfjaar (april,juli,
september)
lx/3jaar,inhetzomerhalfjaar (april,mei,
juli)
lx/6jaar,inhetzomerhalfjaareen
sedimentmonstereneen
netmonster
soortskarteringenlx/3jaar.
Hetgaatomdevolgendesoorten:
kranswieren,fonteinkruiden,krabbescheer,
waterviolier,grootblaasjeskruid,bronmos.
Determinatietotopdesoortentevensbepaling
vandetotalebedekkinginopenwater.Tevens
jaarlijkseopnamevanenkelepermanente
kwadrateninbovengenoemde
waterplantenvegetaties.
soortskarteringgaligaanlx/3jaar.
inhetwinterhalfjaardirectvóórenna
verwijderingvanbrasemengrotesnoek.Daarna
lx/3jaar.
jaarlijks

Deaangegevenperiodiciteitheeftbetrekkingopdelangetermijn.
Voordekortetermijndientdevoorkeurtewordengegevenaaneen
jaarlijksebemonstering.
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Monitorinaoverige,niet-acruatischeindicatorsoorten
h.grotevuurvlinder
jaarlijks,indevliegtijd (halfjunihalfaugustus;piektussen10en25
juli),
i.zilverenmaan
jaarlijks,indevliegtijd
j.braamenpitrus
jaarlijks,nagenomenmaatregelenals
maaienenpeilverhoging
k.zwartestern,
aantalbroedvogelparen,
purperreiger,lepelaar
jaarlijks
Monitoringverlanding
1.drijftillen

bedekking,lx/6jaar.

m.Monitoringwaterkwaliteit
fosfaat (totaalenortho),
nitraat,ammonium,
Kjeldahl-stikstof
pH,EGV,chlorofyl
doorzicht:
1serie/3jaar,maandelijks
macro-ionen (bicarbonaat,
chloride,sulfaaten
natrium,kalium,calcium,
magnesium):

1serie/3jaar,3-maandelijks

n.Monitoringsediroentkwallteit
PCB's
1serie/3jaar,2x/jaar.
enzwaremetalen3,
totaal-fosfaaten
stikstof,dikte
sublaag.
Bijdemonitoringvandewater-ensedimentkwaliteitdienenalle
parameters,diezijnopgenomeninhetabiotischstreefbeeld
(tabel3.2),tewordengemeten.
Demonsternamendienenzoveelmogelijkmetelkaarteworden
geïntegreerd,bijvoorbeeldeenzelfdecyclusvoordebetreffende
biotaenwaterkwaliteit.Ditomonderlingerelatiestekunnen
leggen.
Delokaties,waarmonitoring indediverse laagveenmoerasgebieden
dientplaatstevinden,wordengenoemdinbijlage6.Zezijn
weergegevenopkaart1.2t/m9.2 indekaartenbijlage.De
kaartenbijlageisalsseparaataanditoverkoepelend
beheersprogrammatoegevoegd.Hetgaatomlokatiesmetbetrekkingtot
monitoringopdekortetermijn.Metbetrekkingtotdelangetermijn
dientdemonitoringtewordenbijgesteld,afhankelijkvandedante
nemenmaatregelen.DeProvincieFrieslandheeftreedseenvoorstel
gedaanvoor"monitoringfunctiegebiedeni.e.degeselecteerde
laagveenmoerasgebieden".Vrijwelallelokaties,diehierinworden
aangegeven,zijnookinhetinditrapportgepresenteerdevoorstel

Detemetenparametersdienennognadertewordenvastgesteld,nadat
ineeneerstebemonsteringsrondedevervuilingsgraad tenaanzienvan
PCB'senzwaremetalenisvastgesteld.
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voormonitoringopgenomen.Daarnaastwordenvoorde
laagveenmoerasgebiedenaanvullendemonitoringspuntenvoorgesteld.De
lokatiesdieaanvullendzijnophetvoorstelvandeProvincie
vloeienvoortuithetindezestudievoorgesteldemaatregelenvoor
dekortetermijn.
Nadatmaatregelenzijnuitgevoerd,kanaanvullendaaneen
monitoringprogrammaextraonderzoeknoodzakelijkzijn,bijvoorbeeld
maandelijksepeilregistraties.Ookinhetkadervandespecifiek
ecologischebeheersprogramma'svoorDeDeelenendeRottigeMeente
zalaanvullendonderzoekdienentegebeuren.Ditisnaderuitgewerkt
indebetreffendebeheersprogramma's,diealsbijlagerapportenaan
ditoverkoepelendbeheersprogramma zijntoegevoegd.
Monitoringvandekwaliteitvanhetaquatischsysteemkanbeschouwd
wordenalseentaakvandewaterkwaliteitsbeheerder,i.e.Provincie
Friesland.Hierondervallendebemonsteringvanoppervlaktewateren
sedimentendebepalingvandesoortensamenstellingvan
fytoplankton,zoöplanktonenmacrofauna (categorieëna,b,c,ken
1). Debetreffendebeheerderdientdemonitoringvandeoverige
biotaopzichtenemen,zoalsmonitoringvandewaterplanten,
visgemeenschap,otter, grotevuurvlinder,braam,pitrus,zwarte
stern,purperreiger,lepelaarenhetvoorkomenvandrijftillen
(categorieënd,e,f,g,h,ien j).
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Bijlage1:

Normenvolgensdegedifferentieerdebasiskwaliteit
(ProvincieFriesland,1990)endealgemene
milieukwaliteit (DerdeNotaWaterhuishouding).

Oppervlaktewater:

Gediff.
AMK
basiskwaliteit

Macro-ionen;
bicarbonaat (meq/1)
chloride(mg/l)
sulfaat (mg/l)
natrium (mg/l)
kalium (mg/l)
calcium (mg/l)
magnesium (mg/l)
Voedingsstoffen:
ortho-fosfaat (mgP/1)
totaal-fosfaat (mgP/1)
ammonium(mgN/1)
nitraat (mgN/1)
nitriet (mgN/1)
Kjeldahl-N (mg/l)
totaalN(mg/l)
Overigebelangrijkeparameters;
pH (zuurgraad)
chlorofyl-a(microg/1)
doorzicht (cm)
ionenratio
(2Ca/2Ca+Cl;mol/l)
totalehardheid (mmol/1)
EGV (ms/m)
BOD (mg/l)
zuurstof (mg/l)
Metalen
ijzer (mg/l)
cadmium (microg/1)
kwik (microg/1)
koper (microg/1)
nikkel (microg/1)
lood (microg/1)
zink (microg/1)
chroom (microg/1)
arseen (microg/1)
Sediment:
diktesliblaag:
PCB's (microg/kgd.s.
cadmium (mg/kgd.s.)
koper (mg/kgd.s.)
zink (mg/kgd.s.)
lood (mg/kgd.s.)
kwik (mg/kgd.s.)
arseen (mg/kgd.s.)
fosfaat (mg/kgd.s.)
stikstof (mg/kgd.s.)

0.8 - 2,6
23-84
4-77
15-65
2-10
18- 50
4-12

< 200
£ 100
-

< 0,09
< 0,16
S 0,7
< 0,2
S 0,03
< 2,4
< 2,5

£ 0,15
< 2,2

6,9 - 8,1
< 35

6,, 5 - 9
< 100
2 40

—

—
0,4 - 2,6
22-48
S6
S»4,4

> 4

0,1 - 4,3
-

< 0,2
< 0,03
< 3
s 10
< 25
< 30
< 25
< 15

-

<
<
<
<
<
<
S
-

670- 1070
13290 - 20140
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4 (individueel)
2
35
480
530
0,5
85

Bijlage2:AMOEBE
1. Inleiding
Omdeactuelesituatieindeverschillendegebiedentenopzichtevan
hetstreefbeeldvoorhetwatertype"Laagveenmoerassenmet
petgatencomplexen"inFrieslandopeeninzichtelijkewijzetekunnen
presentereniseenzogenaamdeAMOEBEopgesteld (AMOEBEstaatvoor
AlgemeneMethodevoorOEcologischeBEschrijving) (zieookTenBrink
&Hosper,1989).
Alsvoorbeeld iseenamoebeuitgewerkt,diegrotendeelsis
samengestelduitorganismenoftaxonomischegroepenvanorganismen.
Degepresenteerdeamoebeiseenvoorstel:de32organismeneg.
biotischekenmerkenzijninwisselbaar.
2. Keuzevanorganismen
Deamoebeissamengestelduit32organismencq.biotischekenmerken,
enerzijdsomdedoelstellingvoordegebiedenbeterteomvattenen
inhoudtegeven,anderzijdsomeenbrederebasistecreërenten
behoevevanbeoordeling (kwaliteitsverbetering)enmonitoring.De
organismenzijnzodaniggekozendatzijtezameneenindicatiegeven
vandekwaliteitvanhetgehelewatersysteem ineenlaagveenmoeras.
Daarbijzijnzowelorganismengekozendieindehuidigesituatie
geheelofvrijwelgeheelontbrekenenindicatiefzijnvoorde
"oorspronkelijke"toestandvandebetreffendegebieden
(referentietoestand,ziehoofdstuk3:Systeemkenmerken),als
organismendieopditmomentdominereneneenverslechterdesituatie
aanduiden.Eenverslechterdesituatiekandanzijneutrofiëring,
verdrogingofverruiging.Eerstgenoemdecategorieorganismenkan
bestempeldwordenals"positieveorganismen",detweedecategorie
als"negatieveorganismen".Denegatieveorganismenzijnopde
amoebeookalszodanigaangegevenmeteen (-) teken.Hetaantal
negatieveorganismenopdeamoebeisgering.Ditwordtveroorzaakt
doordaterindehuidigesituatiesprakeisvaneenbiotischsterk
verarmdesituatie,diegekenmerktwordtdooreenkleinaantal
soortendieingroteaantallenvoorkomen.Indeamoebezijnuitalle
belangrijketaxonomischegroepenorganismenopgenomen.Voorde
positieveorganismenismetnamegekekennaardespecificiteitende
matewaarinzekarakteristiekzijnvoorlaagveenmoerassenmet
petgatencomplexen.Algemeneenvoorwater-en/ofbodemkwaliteit
indifferentesoortenzijnnietindeamoebeopgenomen.
Allereerstvolgthiereennadereuitlegenonderbouwingvandekeuze
vande (groepen)organismen.
Waterplanten
Indeamoebezijnwaterplantenopgenomendiekenmerkendzijnvoorde
verschillendewatersystemenineenlaagveenmoerasalsookde
verschillendehabitatsbinneneenwatersysteem.Voorbeschutte
petgaten,slotenenvaartenisdekarakteristiekesoort
krabbescheer,vooronbeschuttepetgatenenopenplassen
sterkranswier.Tenaanzienvandefonteinkruidenzijndriesoorten
tezamengenomen:stompbladig,spitsbladigenplatfonteinkruid.Deze
fonteinkruidenkunnenineenlaagveenmoerasvoorkomeninalle
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onderscheidenwatersystemen.Waterviolier isopgenomenals
indicatorsoortvoorkwelsituaties.Desoortgroeitvooralop
kwelplekkeninslotenenvaarten.Hetpercentagevanhet
oppervlaktewaterdatdoorondergedokenwaterplantenwordtingenomen
ismeegenomenalsindicatievoordehelderheidvanhetwater.Groot
blaasjeskruidisopdeamoebegezet,omdatditeensoortisdiezich
naarverwachtingweersnelzalkunnenvestigennadatmaatregelen
genomenzijn.Galigaaniseenhelofytdiekanoptredenin
helofytenverlandingen.Hetiseensoortvankalkrijkere
omstandighedenenkanbijvoorbeeldgebondenzijnaan
keileemopduikingen.
Nymphaeidewaterplanten (waterlelieengeleplomp)zijnnietinde
amoebeopgenomen,aangezienzijtenaanzienvandewater-en
sedimentkwaliteitweinigindicatiefzijn.Hetzijnsoortendienog
alsenigekunnengroeienopzuurstoflozeenvoordemeeste
waterplantentoxischeslibbodems (zieondermeerPhillipsetal.,
1978).Alszijzicheenmaalinlaagveenmoerasgebiedengevestigd
hebben,kunnenzijaanwezigblijven,ookindiendeveenbodembedekt
raaktmetslibendekwaliteitvandewaterbodemafneemt.
Phvtoplankton
Vanhetphytoplanktonzijnblauwalgen,goudwieren,groenalgenen
sieralgenindeamoebevertegenwoordigd.
Vandeblauwalgenisdeblauwalg Oscillatoria
agardhii indezomer
dedominantesoortinhetFrieseboezemwater.Dezesoortisin
laagveenmoerassendanookeenindicatorvooreenverslechterde
situatie.Desoortreageertvrijsnelnastopzettingvandeinlaat
vanboezemwater.Zekomtdannauwelijksofnietmeervoor.Nietalle
blauwalgenverdwijnenzosnel.Eensoortals Anabaena kanna
afsluitingnogincidenteelbloeiveroorzaken.Ook Anabaena isinde
amoebeopgenomen.
Ookgroenalgenvanhetgeslacht Monoraphidium indicereneen
verslechterdesituatie.Zekomenmetnamevoorinwaterdatrijker
isaanchloride.HetgaatindeFrieselaagveenmoerassenvooralom
desoort Monoraphidium
contortum.
Degoudwierenzijnkarakteristiekvoorgeïsoleerdepetgatendieniet
onderinvloedstaanvanhetboezemwater.Ditgeldteveneensvoorde
sieralgen,diezichmetnameontwikkeleninwaterplantenrijke
petgatenenvaarten.Alsmaatvoordephytoplanktonbiomassaishet
chlorofylgehaltemeegenomen.
Daarnaastishetgroenwier Cladophora aegagropila opgenomen.Dit
wiervormtballenmeteendoorsnedevaneentotenkelecentimeters.
Elkewierbalbestaatuiteengrootaantalsamenhangendeplantjes.De
wierballenkomenvoorinopdiepeplassenmetkranswierbegroeiingen
(Koster,1959;Westhoffetal.,1971).DeBoornbergumerPettenvormt
nogeenhuidigegroeiplaats.
Zoöplankton
Petgatenmetkrabbescheerbegroeiingen zijnrijkaanCladoceren
(watervlooien).Cladoceren-wolkenzijndansomszelfsmethetblote
oogwaarneembaar.Inbeschuttepetgatenisopdeoeverofin
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waterplantenbegroeiingendeCladocerengemeenschap
Ceriodaphnio-Chydoretum karakteristiek.Alsvertegenwoordigers
hiervanzijndecladoceren Ceriodaphnia pulchella
en Polyphemus
pediculus indeamoebeopgenomen.
Macrofauna
Indeamoebezijnonderdecategorie"vedermuggen"drievoor
veenbodemskarakteristiekesoortenopgenomen: Anatopynia
plumipes,
Cladopelma gr. lateralis
en Clinotanypus nervo sus.
Eendrietalkokerjuffershebbeneveneensquaverspreidinghun
zwaartepuntindelaagveenmoerasgebiedenenzijnvooralgebondenaan
waterplantenbegroeiingen.Hetzijn Cyrnua
crenaticomia,
Tricholeichiton
fagesii en Agraylea multipunctata. Naastbeide
genoemdegroepenisdeplatworm Bdellocephala
punctata alssoort
meegenomen.Dezekomtvoorinwaterplantenbegroeiingenenkan
bijvoorbeeldveelvuldigwordenaangetroffenindebladokselsvan
Stratiotes-rozetten (DenHartog&Tulp,1960).
Overigefauna
Totdeoverigekarakteristiekefaunabehoortdelibel Aeshna
viridis
(alslarvebehorendtotdemacrofauna).Dezeisvoorde
voortplantingafhankelijkvankrabbescheer.Ditgeldtiniets
minderemateookvoordezwartestern,diezijnnestenmaaktin
waterplantenbegroeiingen zoalskrabbescheervegetaties.Vande
overigeavifaunazijnlepelaarenpurperreigeropgenomen.Vooralde
laatstesoortiseenkarakteristiekevogelvoor
laagveenmoerasgebieden.Voorbeidesoorteniseengrotematevan
rustenruimteeenlevensbehoefte (RijksinstituutvoorNatuurbeheer,
1983).
Hetvoorkomenvanveeljongesnoekisopgenomenalsindicatievoor
eengezondevisgemeenschapvanhetsnoek-zeelttype.Voordehuidige
situatieindemeestelaagveenmoerassen isdebrasemkarakteristiek.
Desoortkomterindominanteaantallenvoor.Otterengrote
vuurvlinderzijnopgenomen,omdatzeinhetverledenkenmerkende
bewonerswarenvandeFrieselaagveenmoerassen.Ookdezilverenmaan
iaaanlaagveenmoerassengebonden.Hetmoerasviooltjeisde
waardplantvandezesoort.
Deringslang isdoorzijnprooikeuze (amfibieën)endaarmee
samenhangendeecologieminofmeeraanwatergebondenengeeft
daarbijdevoorkeuraanondiepewateren,zowelstromendals
stilstaand,metdichtbegroeideoevers (Bergmans&Zuiderwijk,1986).
Pei1veranderinaen
Omeenindruktekrijgenvanopgetredenpeilveranderingen inhet
gebiedkanbraamalsindicatorgebruiktworden.Braamiain
laagveenmoerasgebiedeneentekenvanverruiging.Verruigingtreedt
opalsgevolgvanmineralisatienawaterstandsdaling.Pitruskan
zichmassaalontwikkelenbijsterkewaterstandsfluctuaties
(instabielmilieu).
Verlandinq
Alsindicatievoordekwaliteitvandeverlandingzijnnaastde
reedsbesprokenorganismenookdedrijftilleninde
laagveenmoerasamoebebetrokken.Kenmerkendesoortenvandeze
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drijftillenzijnwaterscheerlingencyperzegge.
3

Invullingamoebe

Voordereferentietoestand iemedeopbasisvanhistorischegegevens
eenschattinggemaaktvandematevanvoorkomenvandeverschillende
organismencq.organismengroepenenzijnoverigebiotischekenmerken
gekwantificeerd.Deingevulde,huidigetoestandvoorDeDeelenende
RottigeMeenteisweergegeveninbijlage2.Degekwantificeerde
hoeveelheidvaneenorganismeofgroepvanorganismenofbiotische
parameterwordtindeamoebeingetekend,relatieftenopzichtevan
decircelomtrek.Decircelomtrekis100%enhetmiddenvande
circelis0%.Debetreffendewaarde (=huidigetoestand)wordt
vervolgensomgerekendnaareenpercentagetenopzichtevanhetgetal
opdecircelomtrek (=biotischstreefbeeld).Ditpercentagewordt
danuitgezetalseenpercentagevandelengtevandestraalvande
circel.Percentageshogerdan100%wordenevenrediglanger
ingetekend,oflogaritmischweergegeven.
TabelB2.1kwantificeertvoorhetstreefbeelddegekozenorganismen,
groepenvanorganismenenoverigebiotischekenmerken.Deze
laagveenmoerasamoebevormteen (mogelijke)invullingvanhet
biotischstreefbeeld.
Debiotischelaagveenmoerasamoebedienttevensalstoetsingskader,
waaraandehuidigetoestandendesituatienauitvoeringvan
maatregelenkunnenwordengetoetst.Deorganismenengroepenvan
organismendietezamendelaagveenmoerasamoebevormen,zoudenbijde
monitoringvandebetreffendelaagveenmoerasgebiedenmoetenworden
betrokken.
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TabelB2.1:

Kwantificeringvanhetbiotischstreefbeeld.0e
negatieveorganismenzijnmeteen (-) aangegeven.

Organismen:

Streefbeeld:

otter
ringslang
grotevuurvlinder
zilverenmaan
(-) brasem
jongesnoek
krabbescheer
sterkranswier
waterviolier
grootblaasjeskruid
fonteinkruiden*
galigaan
ondergedokenwaterplanten

1ind./50ha.
( =minimumleefgebied)
****
10ind./100ha.
rietland (minimum)
10-20ex./ha
40kg/ha.
20kg/ha.
25 («%openwateroppervlak)
10(• %openwateroppervlak)
3 {•%openwateroppervlak)
10%(*= %openwateroppervlak)
10(=%openwateroppervlak)
3 (%oeverlengte)
50%openwater (minimum)
0%vantotaalindividuen
0%vantotaalindividuen
85%vantot.individuen (max)
50%vantot.individuen(max)
10%vantotaalindividuen
20micrg./l(max.zomergemiddelde)
enkelewierballen/m2kranswiervegetatie
20ind./l; (max.160ind./l)
20ind./l;(max.160ind./l)
****
****
****
enkeleind./ha.
1paar/40ha(minimum)
50paar
****
0,1 (%opp.graslandenenhooilanden)
0,1 (%opp.struwelen/ruigteveg.)
25(%oeverlengtepetgaten)

(-) Anabaena
(-) Oscillatoria

agardhii

goudwieren
sieralgen
(-) Monoraphidium
(-) chlorofyl

Cladophora aegagropila
Ceriodaphnia pulchella
Polyphemus pediculus
vedermuggen**
kokerjuffers***

Bdellocephala punctata
Aeshna viridis
purperreiger
zwartestern
lepelaar
(-) pitrus
(-) braam
drijftillen
*

hetbetreftstompbladig,spitsbladigenplatfonteinkruid
hetbetreftdesoorten Anatopynia plumipes, Cladopmlma gr.

lateralis

en Clinot&nypus

nervosus.

hetbetreftdesoortenCyrnus crenaticornis,

fagesii en AgrayJea

Tricholeichiton

multipunctata.

voorkwantificering isnaderonderzoekvereist.
NB.Deaantallenalgenzijnaantalspercentageszoalsaanwezigineen
bezinkingsmonstervan11.

99

Bijlage3:

Dehuidigetoestand (1990)inDeDeelenendeRottige
Meentekwantitatiefingevuldmetbetrekkingtotde
organismenenorganismengroepenopdeamoebe.De
betreffendeamoebenzijnweergevenindefiguren4.2
en4.3.

Organismen:

otter
ringslang
grotevuurvlinder
zilverenmaan
(-) brasem
jongesnoek
krabbescheer
sterkranswier
waterviolier
grootblaasjeskruid
fonteinkruiden*
galigaan
ondergedokenwaterplanten
(-) Anahaena
(-) Oscillatoria
agardhii
goudwieren
sieralgen
(-) Monoraphidium
(-) chlorofyl
Cladophora
aegagropila
Ceriodaphnia
pulchella
Polyphemus
pediculus
vedermuggen**
kokerjuffers***
Bdellocephala
punctata
Aeshna
viridis
purperreiger
zwartestern
lepelaar
(-) pitrus
(-) braam
drijftillen
*
**

NB.

Huidigetoestand:
RottigeMeente

DeDeelen

0
goedepopulatie{****)
0
enkeleex.
****
****
0,1%
0
0,1%
0,1%
0,1%
0,01
3%
0-2%
1-5%
1-34%
0,5%
1-10%
24micrg./l
0
0-38ind/1
0-10ind/1
****
****
****
****
0
20paar
0
<0,1%
0,1%
0,1%

0
0
0
0
203kg/ha.
enkelekg/ha.
0
0
0,1%
0,01%
0,01%
0
0,1%
0-30%
1-34%
0,5-3%
2%
0,5-12%
330micrg./l
0
0-74ind/1
0-4ind/1
****
****
****
****
2paartjes
0
0
****
****
0

hetbetreftstompbladig,spitsbladigenplatfonteinkruid
hetbetreftdesoorten Anatopynia plumipes, Cladopelma gr.
lateralis
en Clinotanypus
nervosus.
hetbetreftdesoorten Cyrnus crenaticornis,
Tricholeichiton
fagesii en Agraylea
multipunctata.
voorkwantificering isnaderonderzoekvereist.
Deaantallenalgenzijnaantalspercentageszoalsaanwezigin
eenbezinkingsmonstervan11.
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Bijlage4:

Koetenindicatievandevoorgesteldemaatregelenper
laagveenmoerasgebied.

Alebasisvoordeberekeningvandekostenzijndeprijzengebruikt
zoalsdiezijnweergegevenintabelB4.1.Dezeprijzenzijnexclusief
BTW.Deberekeningvandetotalekostenpermaatregelzalhiernakort
wordentoegelicht.
Baggeren
Dekostendiedemaatregel"baggeren"metzichmeebrengenworden
sterkbepaalddoordematevanvervuilingvandesliblaag.Toetsing
vandewaterbodemmonstersuithetreservaatDeDeelenaande
bestaandetoetsingskaders (InterimnormeringvanRijkswaterstaatende
DerdeNotaWaterhuishouding)resulteertineenclassificatievande
waterbodeminKlasseI(schoonslib)ofKlasseII(matig
verontreinigd slib),afhankelijkvanhetbetreffendemonsterenhet
gebruiktetoetsingskader.Dekansisgrootdatookindeandere
laagveenmoerasgebieden (waarwaterbodemmonstersnooitgenomenzijnof
nietaandebestaandetoetsingskaderskunnenwordengetoetstdoorhet
ontbrekenvaninformatietenaanzienvandedeeltjesgroottevanhet
monster)desliblaaginiedergevaltendelelichtverontreinigdis
(deBoornbergumerPettenuitgezonderd).Tenaanzienvandeverwerking
vandebaggerdoenzichdanookdevolgendemogelijkhedenvoor:
DebaggerisschoonenheefteenkwaliteitKlasseI:Debaggerkan
wordengestortineendefinitiefdepot,gevolgddoorherinrichtingen
hergebruikvandelocatie.Totalekosten,inclusiefbaggeren:
f2miljoenvooreenhoeveelheidvan100.000m3nattebagger.
DebaggerwordtgeclassificeerdinKlasseIIenislicht
verontreinigd.Ofbaggermeteendergelijkekwaliteitookvoor
hergebruikinaanmerkingkomt,isafhankelijkvanhetprovinciaal
beleidindeze.Zoniet,danzalhetmateriaaldienenteworden
gestort.Devolgendemogelijkhedendienenzichhiervooraan:
Stortineendefinitiefdepot.
Stortineentijdelijkdepottenbehoevevanontwatering.Daarna
vervoernaareengecontroleerdestort.
Stortineentijdelijkdepottenbehoevevanontwatering.Daarna
vervoerenbergingonderwater.
Dekosten,diehiermeegemoeidzijn,variërenvanf2,25tot
f4,6miljoenvooreenhoeveelheidvan100.000m3nattebagger.Bij
deberekeningisaangenomenisdatnaontwateringhetslibmeteen
factorvierisingedikt.Voorgroterehoeveelhedennattebaggergaan
dekostenevenredigomhoog.Derealisatievandevariant"berging
onderwater"issterkafhankelijkvanhetprovincialebeleidindeze.
Demogelijkhedenvoordeinrichtingvaneentijdelijkofdefinitief
depotzijnafhankelijkvandelokaleomstandighedenbijde
betreffende1aagveenmoerasgebieden.
Zoalsblijktuitdeknelpuntenanalyse (Hoofdstuk5)gaathetinde
meestelaagveenmoerasgebiedenomtien-tothonderdduizendenn\3
bagger.Incombinatiemethethierbovengeschetstekostenplaatje
blijktdanalsneldatvooreenmaatregelalsbaggerenrekeningmoet
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wordengehoudenmeteenbedragvantientallenmiljoenenguldens.
Helofvtenfilter
Degroottevaneenhelofytenfilterisafhankelijkvande
waterbehoeftevanhetbetreffendelaagveenmoerasgebied.Voorde
schattingvandewaterbehoeftezijntweemethodengehanteerd:
1. Eentheoretischeberekeningopbasisvande
open-water-verdamping,vermeerderdmetdewegzijging.Hierbijia
uitgegaanvan2,5mm/dagaanwaterbehoeftetercompensatievande
verdampingvanhetopen-water-oppervlaken0,5mm/dagter
compensatievandewegzijging.Intotaalbetekentditeen
waterbehoeftevan3mm/dag.Opgemerktdienttewordendatbijde
berekeningvandewaterbehoeftetercompensatievandeverdamping
rekeninggehoudenismeteentoegestanepeilverlagingvan10-15
cm.Hettoestaanvaneendergelijkepeilfluctuatieresulteertuit
hetstrevennaaroptimalisatievanzowelwaterkwaliteits-als
waterkwantiteitsbeheer.Deeffectenvaneenpeilverlagingvan10
- 15cmwordengeringgeacht,terwijldeinlaatvansysteemvreemd
watertochinenigematebeperktwordt.
Indiengeenpeilfluctuatiesmogenwordengetolereerd,dient
rekeningtewordengehoudenmeteenca.tweemaalzogrote
waterbehoefte (6mm/dag),endaarmeemetkostendieeveneensca.
tweemaalzogrootzijn.
2. Eenschattingvandewaterbehoefteopbasisvandeempirische
gegevens,zoalsdietotdusverzijnverzameld.Dezeempirische
gegevenshebbenbetrekkingopdeBoornbergumerPetten,deRottige
MeenteenDeDeelen.TabelB4.2presenteertdeinlaatinhet
zomerhalfjaarindezegebieden.
TabelB4.2;Inlaatinhetzomerhalfjaar.
Reservaat:
BoornbergumerPetten
DeDeelen
RottigeMeente

Inlaats
(m3/hawater/dag)
27
34
48-55

Wateropp.
30
195
152

DeinlaatindeBoornbergumerPettenenDeDeelenstemmengoed
overeen,indiengerelateerdwordtaanhetoppervlakopenwaterinde
betreffendereservaten.DeRottigeMeentevertoontinvergelijking
metbeideanderegebiedeneenwatgroterewaterbehoefteper
oppervlakte-eenheidaanopenwater.Ditkanverklaardwordenuithet
feitdatindeRottigeMeenteeengrootdeelvandeoppervlakte
bestaatuitrietlandopkragge.Ditsysteemisquawaterbehoefte
vergelijkbaarmetopenwater,zodatdetotaleoppervlakteinde
RottigeMeentediezichalsopenwatergedraagtaanmerkelijkgroter
isdan152ha.Hierdoorzaldefeitelijkeinlaatperhaopenwaterin
hetgebiedlagerzijndandeintabelB4.2vermeldewaardeenmeerop
niveauvandeanderegebiedenuitkomen.
GebaseerdopgegevensvanDeDeelenendeBoornbergumerPettenkande
inlaatbehoeftevaneenlaagveenmoeraswordengesteldopca.
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30m3/dag/haopenwater.Ditkomtovereenmetdetheoretisch
berekendewaardevan3mm/dag.Uitgaandevandezewaterbehoefteis
vooreenoppervlakteaanopenwatervan6,6haeenhelofytenfilter
nodigvan1ha,waarbijisuitgegaanvaneenmaximalehydraulische
belastingvanhethelofytenfiltervan200m3/ha.Dezeoppervlakte
vooreenhelofytenfilteriseennettooppervlakte.Inclusiefkades
bedraagtdeoppervlakte1,5ha.
Devariatieindekosten,diedeaanlegvaneenhelofytenfiltermet
zichmeebrengen,wordtsterkbepaalddoorhetaldannietbenodigd
zijnvandeaankoopvan(landbouw)grondtenbehoevevandeaanlegvan
ditfilter,endemogelijkheidomeenrietmoerastecreërendoor
inzaaieninplaatsvaninteplanten.Alsvoorbeeld zijndekosten
uitgewerktvoordeaanlegvaneenhelofytenfiltermeteennetto
oppervlaktevan1ha.Devolgendemogelijkhedendoenzichvoor:
-

Aanlegopaangekochtelandbouwgrondenaanplantvanriet:totale
kostenf88.500,-;
Aanlegopaangekochtelandbouwgrondeninzaaivanriet:totale
kostenf63.500,-;
Eenlocatieisbinnenhetbetreffendelaagveenmoerasgebied
voorhanden.Indienrietwordtaangeplantzijndetotalekostenf
51.000,-;
Eenlocatieisbinnenhetbetreffende laagveenmoerasgebied
voorhanden.Indienrietwordtgezaaidzijndetotalekostenf
26.000,-.

Zoalsuithetbovenstaandeblijkt,variërendekostenvanaanlegvan
eenhelofytenfiltermeteennettogroottevan1,0havanf26.000,totf88.500,-.Voorgrotereoppervlaktengaandekostenevenredig
omhoog.Vooreenlaagveenmoerasgebied isdegroottevaneen
helofytenfilterteberekenendoordeoppervlakteaanopenwaterin
hetgebiedtedelendoor6,6 («deoppervlakteaanopenwaterdat
voorzienkanwordendooreenhelofytenfiltervan1ha).Bijnieuwaan
teleggenfiltersisgerekendmeteenoppervlakteaanopenwaterin
debetreffendelaagveenmoerasgebiedeninclusiefhetopkortetermijn
aanteleggenopenwater.Bijdekostenberekening isalleenbijde
LindevalleienhetOttema-Wiersmareservaatuitgegaanvaneen
noodzakelijkeaankoopvanlandbouwgrondtenbehoevevandeaanlegvan
hetfilter.InDeDeelen,deRottigeMeente,hetOosterscharenhet
Houtwielishetfiltergeplandbinnendeeigendomsgrenzenvande
betreffendebeherendeinstantie.
Voordejaarlijkseexploitatiekostendientrekeningteworden
gehoudenmeteenbedragvanf1000,-vooreenhelofytenfiltervan
1ha.Ditbedragisexclusiefdeopbrengstvanhetriet,indiendit
wordtgemaaidenopstamverkocht.
3. Visbeneer
Indiendelokaleberoepsvissersdewerkzaamhedenuitvoeren,komtdit
neeropeenprijsvanf1800,-perhaopenwater.Hierondervaltdan
hetzogoedmogelijkwegvangenvanallebrasem,hetwegvangenvande
snoekengroterdan50cm,hetuitzettenvanjongesnoekjesinhet
voorjaareneenaanvullendeuitdunningindedaaropvolgendewinter.
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4. Chemischedefosfaterinq
Degroottevandedoseerinstallatieenhetslibbassinzijn
afhankelijkvandewaterbehoeftevanhetbetreffende
laagveenmoerasgebied.Hetchemicaliënverbruikhangtafvande
foafaatconcentraties inhetaangevoerdewater.Vooralsnogisbijde
prijsberekeninguitgegaanvandeomstandighedenzoalsdiezich
voordoenindeRottigeMeente.
TabelB4.3presenteertperlaagveenmoerasgebied eenglobale
kostenindicatievanhetvoordekortetermijnvoorgestelde
maatregelenpakket.Voorzovermogelijkzijndemaatregelen,dievoor
demiddellangeenlangetermijnzijnvoorgesteld,ookbegroot.Alle
kostenzijnexclusiefBTW.
TabelB4.1:

Koetentabelmetbetrekkingtotdediversehandelingen.
DeprijzenzijnexclusiefBTW.

Baggeren;
1. Baggeren:
f
2. Definitiefdepotenhergebruik:
f
3. Definitiefdepotzonderhergebruik:
f
4. Tijdelijkdepott.b.vontwatering:
f
5. Vervoeroverdeweg:
f
6. Bergingingecontroleerde,bestaandestort: f
7. Bergingonderwater:
f

10,-/m3
10,-/m3
25,-/m3
5,-/m3
0,50/m3/km
110,-/m3
15,-/m3

Helofvtenfliter:
8. Aankooplandbouwgrond
9. Inrichtinghelofytenfilter
10. Aanplantenvanriet
11. Inzaaienvanriet
12. Jaarlijkseexploitatie

f25.000,-/ha
f4000,-/ha
f45.000,-/ha
f20.000,-/ha
f1000,-/ha

13. Visbeheer
14. Visstandsopname (RottigeHeente)

f1800,-/ha
f30.000,-

Chemischedefosfaterinq
15. Investeringskosten
16. Jaarlijkseexploitatiekosten

f375.000,f50.000,-

Overiqekosten:
17. Grondverzett.b.v.herinrichting
18. Oeveraanpassing (faunauittreedplaats)
19. Brugpassage
20. Droge (pers)duiker (lengte25m,400mm)
21. Creërenvanopenwatermiddelsvervenen
RottigeMeente:
Brandemeer:
22. Fosfaatfixatiemetijzerchloride

f2,-/m3
f3500,f9000,-/stuk
f25.000,f2500,-/ha
f5000,-tot
f7500,-/ha
f14000,-/ha

ad1. Betreftmilieubaggeren:meteenzuigerofmeteen
baggerschraper.Deprijsisinclusiefoverheadaannemeren
directievoering.
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ad2. Inclusiefbraakliggingsregeling enherinrichting.Ditis
alleenmogelijkvoorschone (KlasseI)baggerspecie.
ad3. Metkadesenbovenafdichting.Ditgeldtvoorvervuilde
baggerspecie.
ad4. Inclusiefmaatregelent.b.v.deafvoervanhetuittredende
waternaareenzuivering.
ad9. Betrefthetmakenvancompartimentenenhetopwerpenvan
dammenenkades.
ad10.Betreftwortelstokkenmetscheuten.Erisuitgegaanvaneen
prijsvanf0,90perstek.Dezeprijsisinclusiefhet
inplantendoorderietteler.Aangenomenisdatmeteen
dichtheidvan5stekkenperm2zalwordenbeplant.
ad13.Aangenomenisdatditgebeurtdoordelokaleberoepsvissers.
Deprijsisinclusiefhetuitzettenvanjongesnoek.
ad14.Betrefteenkwalitatiefonderzoek.
ad15.Betreftdedoseerinstallatieenhetslibbassin.
ad16.Betreftdechemicaliënkostenendekostenvoorverwijdering
vanhetslib.
ad18,19en20.
Maatregelenterverbeteringvandeecologischeinfrastructuur.
ad21.BetreftopgaveH.Ruiter.Dekostenzijnafhankelijkvande
diktevandeveenlaag.Bijeenveenlaagdikkerdan3mkande
maatregelzelfsgeheelkostendekkendwordenuitgevoerd.
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Tabel B4.3;

Globalekostenindicatievan hetvoor dekorte termijn
(5jaar)voorgesteldemaatregelenpakket per
laagveenmoerasgebied.Demaatregelen diedeel uitmaken
vanhet kortetermijnmaatregelenpakket zijn
weergegeven met een *.Dekostenvandemaatregelen die
geenprioriteit hebbengekregen voor deeerstvolgende 5
jaar zijn,voor zovermogelijk,eveneens geraamd inde
kolom "optermijn" (metuitzondering vandemaatregel
"baggeren",die alsp.m. is aangeduid). De kosten zijn
exclusief BTW.

Laagveenmoerasqebieden;

Kosten in f 1000
Korte termijn: Op termijn:

De Dealen
* Visstandsbeheer
* Helofytenfilter (netto22 ha)
* Inlaat vanwateruit de zandput
Fosfaatfixatiemet ijzerchloride
Vervenen /makenvanopenwater
Ophogen kades
Baggeren (max.1.950.000m3)
totaal

350
565- 1110
65
2730
p.m.
p.m.
980- 1525

Rottige Meente
* Helofytenfilters (netto 23ha)
* Visstandsopname
* Visstandsbeheer
* Inundatieen herinrichting
ondergronden (in5jaar 1/4)
* Petgaten graven (40ha)
* Duikerst.b.v.ecol.infrastr. (4)
* BrugpassageScheene enHelomavaart
* Rasters enbeplanting
* UittreedplaatsenHelomavaart
Fosfaatfixatiemet ijzerchloride
Chemische defosfatering
Baggeren (max.1.520.000m3)
totaal

600-1175
30
125
500
100
100
20
20
90
2000
425
p.m.
1585 - 2160

Boornbergumer Petten
* Baggeren (18.000m3)
Waterschermmetputten (3km)
totaal

totaal

1500
1500

50
18
9
9
890-1240
1750
p.m.
p.m.
85
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2425

360
360

Lindevallei
* Peilbeheer reguleren en grotere
peilgebieden maken (10duikers â
f 2000,- en 4km watergang)
* Visstandsbeheer (Gorterspolder
enHelomapolder,totaal 10ha)
* Brugpassage N32
* Brugpassage spoorlijn
Helofytenfilter(s) (14ha)
Puttenscherm (3,5km)
Creëren van openwater door
ontpolderen
Baggeren (max.400.000m3)

2730

2640-2990

Laaaveenmoerasaebieden:

Kosteninf1000
Kortetermijn: Optermijn:

OudeVenen
Ontpolderingen/ofuitgravenvan
veenstromen
Fixatiemetijzerchloride(30ha)
Baggeren (max.1.000.000 m3)

p.m.
420
p.m.

totaal

-

Brandemeer
* Viestandsbeheer
* Creërenvanopenwatermiddels
vervenen (in5jaar5ha)
* Peilbeheer
Fosfaatfixatiemetijzerchloride
Puttenscherm (1100m)
Bufferzones
Baggeren (max.700.000m3)

126
38
20
980
550
p.m.
p.m.

totaal

185

Oosterschar
* Helofytenfilter (5ha)
* Gravenvanpetgaten/uitgraven
vanveenstromen (in5jaar5ha)
Ontpolderenvandiepelandbouwpolders (aanzuidwestzijde)
Baggeren (max.200.000m3)
Doseringvanijzerchloride
totaal

totaal

13
p.m.
p.m.
435
435

40-75
13
p.m.
50
55-90

Bûtenfjild'*
Voorzuiverenvanboezemwater
indeBouwePet
Creërenvanopenwater:
vervenen (1ha)
ontpolderen
Baggeren (max.150.000m3)
Doseringvanijzerchloride
totaal
a)BetreftalleenhetOttema-Wiersmareservaat.

50

3
p.m.
p.m.
215
-

109

1530

130-255

145-270

Houtwiel
* Helofytenfilter (1,5ha)
* Creërenvanopenwatermiddels
vervenen (5ha)
Baggeren (max.35.000m3)
Doseringvanijzerchloride

420

220

Bijlage5:Prioriteitstellingaanpaklaagveenmoerassen
Indezebijlagewordteenprioriteitstellingtussende
laagveenmoerasgebiedenuitgewerkttenbehoevevaneenplanvanaanpak
voordekortetermijn (5jaar).Uitgangspunthierbijisgeweesteen
afwegingtussenkosteneneffectiviteit.Daarvoorzijndevolgende
criteriagehanteerd:
1. Dekostendieuitvoeringvandemaatregelendiezijnvoorgesteld
voordekortetermijnmetzichmeebrengen.
2. Deoppervlaktevandegebieden.
3. Deoppervlakteopenwaterindegebieden.
4. Dehuidigebiologischekwaliteitvanhetaguatischsysteeminde
gebieden.
5. Debiologischekwaliteitvanhetaguatischsysteemnauitvoering
vanhetkorte-termijn-maatregelenpakket.
6. Hetafgelegdetrajectvanverbeteringvanhetbiologischsysteem
navijfjaar.
Effectiviteitisvertaaldingebiedsgrootteenoppervlakopenwater
(dekansopeenduurzameinstandhoudingvanhetlaagveenmoerassysteem
nagenomenmaatregelenwordthetgrootstegeachtingrotere
reservateninsamenhangmetrelatiefveelopenwaterpergebied)en
verbeteringvandebiologischekwaliteitvanhetaguatischsysteemna
uitvoeringvandevoorgesteldemaatregelen.
Vooreenkostenindicatieperlaagveenmoerasgebied (criterium1)wordt
verwezennaarbijlage4.Dezebijlagegeeftdegehanteerde
basisprijzenendekostenpermaatregelmetdeonderbouwingvoorde
toegepasteberekeningswijze.Tevenswordendetotalekostenvoorde
kortetermijnaangegeven.
Pergebiedstaandetotalekostenvoordekortetermijnsamengevatin
tabelB5.1.UitgaandevandeminimumkosteninhetgevalvanDe
DeelenendeRottigeMeente,beslaatdetotalerangeindekosten1,5
miljoen.Vooreenwegingvanhetcriterium "kosten"isdezerange
onderverdeeld in10klassenvanf150.000,-.Opgrondvanhet
voorgesteldemaatregelenpakketvoordekortetermijnendedaarvoor
geraamdekosten,iselklaagveenmoerasgebied inéénvandeklassen
ingedeeld.Lagekostenzijnalsgunstigbeoordeeld.Destelagerde
koeten,destehogerishetklassecijferdataanhetgebiedis
toegekend.DezeklassenwordentevensintabelB5.1vermeld.
Voordewegingvandeoverigecriteriaiseveneensgebruikgemaakt
vaneen10-deligeschaal.Ookhierbijgeldtdateengunstigesituatie
isvertaaldnaareenhoogklassecijfer.Voordegebiedsgrootteende
oppervlakteaanopenwaterbetekentditdus:hoegroterde
oppervlakte,hoehogerdeklasse.
Voorbeoordelingvandebiologischekwaliteitvandeaquatische
systemenindelaagveenmoerasgebiedenvóörennauitvoeringvanhet
voorgesteldemaatregelenpakketvoordeeersteperiodevan5jaar,is
gebruikgemaaktvaneenbiologischekwaliteitschaal.Het
referentiekader (ziehoofdstuk3)heefthetklassecijfer 10gekregen
endetoestand indeafzonderlijkelaagveenmoerasgebiedeneenpassend
geachtlagerklassecijfer.Indeperiodevanvijfjaarschuivende
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meestegebieden1of2klassenomhoogopdezebiologische
kwaliteitschaal.Ditafgelegdetraject (1of2klassen)isookbijde
wegingmeegenomen.
TabelB5.1;

Totalekoetenvanhetvoorgesteldemaatregelenpakket
perlaagveenmoerasgebiedvoordekortetermijn (periode
van5jaar),alsmedeeenrelatieveweging
(klasse-aanduiding)vandezekosten.

Laagveenmoerasoebied:
1.De Deelen
2. RottigeMeente
3.Boornbergumer Petten
4. Lindevallei
5.Oude Venen
6•Brandemeer
7. Oosterschar
8. Houtwiel
9. Bütenfjild

Kosten:

jS.io.SSS•

f 980.000 - f1.525.000
f 1.585.000- f 2.059.000
f 360.000
f 85.000
0
f 185.000
f 145.000- f270.000
f 55.000- f90.000
0

3
1
8
10
10
9
9
10
10

Hetisdenkbaardat-bijdebesluitvorming inzakedeuitvoeringvan
maatregelen-dezesgehanteerdeenhierbovenbeschrevencriteriabij
eenprioriteitstellingnietallezesevenzwaarhoevenmeetetellen.
Omdezeredenisbijdeafwegingeengevoeligheidsanalyseuitgevoerd,
waarbijvierscenario'szijnbeschouwd,waarindebetreffende
criteriametverschillendegewichtenzijnmeegewogen.TabelBS.3laat
zienhoezwaardebetreffendecriteriaindevierscenario'szijn
meegeteld.Debiologischekwaliteit-zoweldehuidigebiologische
kwaliteitalsweldetoekomstigekwaliteitnagenomenmaatregelenisinallescenario'szwaarmeegewogen.TabelB5.4geefteenkorte
typeringvandevierscenario's.
TabelB5.3:

Wegingvancriteriaindevierbeschouwdescenario's.

Criterium:

Scenario:
1:

1.Kosten (kortetermijn):
2.Gebiedsoppervlakte:
3.Oppervlakteopenwater:
4.Huidigebiologischekwaliteit
aquatischsysteem:
5.Biologischekwaliteitaquatisch
systeemnamaatregelen
(kortetermijn)
6.Afgelegdepadopdebiologische
kwaliteitschaal
(kortetermijn)
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3:

4:

lx
3x
3x

lx
lx
lx

3x
lx
lx

3x
3x
3x

3x

3x

3x

3x

5x

5x

5x

5x

5x

5x

5x

5x

TabelB5.4:Eenkortetyperingvandevierbeschouwdescenario's.
Scenario1:
Scenario2:
Scenario3:
Scenario4:

alleennadrukopbiologischekwaliteit (criteria4,5
en6).
nadrukopbiologischekwaliteit (criteria4,5en6)
enoppervlakte (criteria2en3).
nadrukopbiologischekwaliteit (criteria4,5en6)en
kosten (criterium1).
nadrukopbiologischekwaliteit (criteria4,5en6),
oppervlakte (criteria2en3)énkosten (criterium1).

Deuitkomstenvandeonderlingewegingvandegebiedenvoordevier
scenario'szijnweergegevenintabelB5.5.Eenoverallanalyse,
waarbijallevierscenario'sinogenschouwwordengenomen,resulteert
ineenprioriteitvolgordevoordekortetermijn,zoalsgepresenteerd
wordtintabelB5.6.HetBÛtenfjildendeOudeVenenontbrekenin
tabelB5.6,aangezienisvoorgesteld indezegebiedenopkorte
termijnvooralsnognietteinvesteren,inafwachtingvande
resultatenvanreedsuitgevoerdeeninuitvoeringzijndemaatregelen.
TabelB5.6;

Prioriteitstellingvoordekortetermijn (periodevan
5 jaar).

1.RottigeMeente,BoornbergumerPettenenBrandemeer
2.Lindevallei
3.DeDeelen
4.Houtwiel
5.Oosterschar
Erzijndriegebiedendieineersteinstantieeenhogeprioriteit
krijgen.DatzijndeRottigeMeente,deBoornbergumerPettenenhet
Brandemeer.Ineenplanvanaanpakwordtgeadviseerddezegebieden
vooroptestellen.Bijeengeldelijkeinvestering indezegebiedenis
hetecologischrendementhetgrootste.Voordekortetermijnkomende
totalekostenvoordezedriegebiedenopca.f2totf2,6miljoen.
Voorallezevengebiedenbelopendezekostenf3,3totf4,6miljoen.

113

Tabel B5.5t

Afweging van gebieden op b a s i s van v i e r s c e n a r i o ' s met
verschillende gewichtstoekenning aan de c r i t e r i a . Des
t e hoger het c i j f e r dat een laagveenmoerasgebied heeft
gekregen, des t e beter het betreffende
laagveenmoerasgebied scoort.

PRIORITEITSTELLING
kosten
criteria:
Gebied:
1.DEDEELEN
klasse
3
scenario1
3
scenario2
3
scenario3
9
scenario4
9
2.ROTTIGEKEENTE
klasse
1
scenario1
1
scenario2
1
scenario3
3
scenario4
9
3.BOORNSERCUMER PETTEN
klasse
8
scenario1
8
scenario2
8
scenario3
24
scenario4
24
4. LINOEVALLEI
klasse
10
scenario1
10
scenario2
10
scenario3
30
scenario4
30
5.OUDEVENEN
klasse
10
scenario1
10
scenario2
. 10
scenario3
30
scenario4
30
6. BRANDEMEER
klasse
9
scenario1
9
scenario2
9
scenario3
27
scenario4
27
7.OOSTERSCHAR
klasse
10
scenario1
10
scenario2
10
scenario3
30
scenario4
30
8.HOUTWIEL
klasse
10
scenario1
10
scenario2
10
scenario3
30
scenario4
30
9.BUTENFJ1LD
klasse
10
scenario1
10
scenario2
10
scenario3
30
scenario4
30

opp.
gebied

opp.
water

biologischekwaliteit
na5jr. ver beti
nu

totaal

4
4
12
4
12

10
10
30
10
30

1
3
3
3
3

2
10
10
10
10

1
5
5
5
5

32
60
32
69

8
8
24
8
24

8
8
24
8
24

6
18
18
18
18

7
35
35
35
35

1
5
5
5
5

75
107
77
115

1
1
3
1
3

2
2
6
2
6

7
21
21
21
21

8
40
40
40
40

1
5
5
5
5

77
83
93
99

4
4
12
4
12

3
3
9
3
9

3
9
9
9
9

4
20
20
20
20

1
5
5
5
5

51
65
71
85

10
10
30
10
30

6
6
18
6
18

3
9
9
9
9

5
25
25
25
25

2
10
10
10
10

70
102
90
122

4
4
12
4
12

4
4
12
4
12

5
15
15
15
15

6
30
30
30
30

1
5
5
5
5

67
83
85
101

3
3
9
3
9

2
2
6
2
6

1
3
3
3
3

2
10
10
10
10

1
5
5
5
5

33
43
53
63

2
2
6
2
6

1
1
3
1
3

1
3
3
3
3

3
15
15
15
15

2
10
10
10
10

41
47
61
67

2
2
6
2
6

1
1
3
1
3

1
3
3
3
3

1
5
5
5
5

0
0
0
0
0

21
27
41
47
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Bijlage6:

Monitoringspunten

Indezebijlagewordteenvoorstelgepresenteerdvoordelokaties,
waarmonitoringindediverselaagveenmoerasgebieden zoumoeten
plaatsvinden.Hetgaathieromlokatiesvoormonitoringopdekorte
termijn.Degenummerdelokatieszijnalszodanigopgenomeninhet
voorstel "monitoringfunctiegebiedeni.e.degeselecteerde
laagveenmoerasgebieden"vandeProvincieFriesland.Lokaties,diemet
eenhoofdletterzijnaangegevenofmeteen*,zijneenaanvullingop
hetvoorstelvandeProvincie.Deexacteplaatsvandelaatste
categorielokaties,aangegevenmeteen*,kanpasnaderworden
ingevuld,nadatisbepaaldwaarbepaaldemaatregelenzullenworden
uitgevoerd.Delokatiesdieaanvullendzijnophetvoorstelvande
Provincievloeienvoortuithetinhetoverkoepelendprogramma
voorgesteldekorte-termijn-maatregelenpakket.
DeDeelen
221
215
218
219
220
A

Binnenvaart
Hooivaart
InlaatslootBouwmanskamp
PetgatScharlanden
N.o.petgatDeDeelen
Zandwinput
totaal:6lokaties

RottigeMeente
128
Scheene
129
Helomavaart
225
Z.petgatRottigeMeente
226
N.O.petgatRottigeMeente
227
z.w.toevoersloot
A
Zuidelijkeondergronden
B
Linde
*
Nieuwgegravenpetgat
*
Petgat,waarvisstandsbeheerwordtuitgevoerd4
totaal:9lokaties
BoornberauroerPetten
66
RandBoornbergumerPetgat
67
ZijtakKrommeGat
A
CentraalinhetBoornbergumerPetgat
totaal:3lokaties

tenzijvisstandsbeheerwordtuitgevoerd inéénvandepetgatendie
reedsinhetmonitoringsprogrammazijnopgenomen.
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Lindevallei
131
132
130
143
262
263
A
B
C

Linde
O.petgatLindevallei
W.petgatLindevallei
ZandputLindepolder
OnderlosaingLindepolder
2*petgataandeHemweg
ZandwinputbijGorterspolder
Gorterspolder
Slootmetkrabbescheer
totaal:9lokaties

OudeVenen5
Brandemeer
233
234
247
A

Oosterschar
109
231
264
242
243
A

Houtwiel
230

BermslootOudeMaden
Petgat
Uitstrominghelofytenfilter
Petgatmiddeninhetzuidelijkereservaatsdeel
totaal:4lokaties
PoldervaartOosterschar
Middensloot
Rotstersloot
DuikerslootScharweg
ZandputWesterschar
Petgat
totaal:6lokaties

PolderslootHoutwiel
Lokatie,waarwaterwordtingelaten
Nieuwgegravenpetgat
totaal:3

Ottema-Wiersmareservaat
228
DeWiel
229
petgatOttema-Wiersma
totaal:2
Totaalaantalvoorgesteldemonitoringspunten:42

VoordeOudeVenenwordtvoordekortetermijngeenmonitoring
voorgesteld.Nogtottenminste1995zullen13lokatiesinhetgebied
onderzochtwordeninhetkadervanhet"ProefprojectIntegrale
Eutrofièringsbestrijding".Daarnakanopnameineen
monitoringsprogrammaoverwogenworden.
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