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bestaatgrotendeels uit zandgrond, nadat ter
plekke eerst hoogveen en later laagveen is afgegraven uit een tijdens delaatsteijstijd ontstane laagte.

NietmankgaanmetdeKRW,
hetNOLIMP-projectdeLeijen
T H E O CLAASSEN, W E T T E R S K I P FRYSLÂN
ELENA U I B E I , WETTERSKIP FRYSIÂN

Sindshetvan kracht worden van deKaderrichtlijn Waterindecemberzooo isdeinvulling van en discussieoverdeze richtlijn pasgoed van degrond gekomen. Die discussie,endaarmee ook argwaan,
werdin bestuuriijk-maarschappehjke kringen aangewakkerd bij het verschijnen van deAlterra-studie 'Aquarein' inzooj'l Daarin werden demogelijke.gevokjen^eschetst voorlandbouw, natuur,
recreatie envisserij.Nog steeds bestaat veeldiscussieendaarmee ookonduidelijkheid overdoelstellingen,ambities, kostenenconsequentiesvan ie KRW.Om detop-down,gestructureerde implementatie
van deKRWniet aftewachten, isvoorhet.gebieddeLeijen inFriesland eenpragmatische bottum-up
benaderinggekozen.Ditpilotprojectis^erichtop eenzo volledigmogelijke implementatie vande
KRW.Daarmee wordt niet alleen ingezet ophetbereikenvan eenzogoed mogelijke waterkwaliteit
in dit boezemmeer, maar ookophetopdoenvan ervaring metdegehele reikwijdte van deKRW.In dit
artikelworden dehoofdlijnen van dit Interregproject8' beschreven.
De(beleidsmatige)doelstellingvan het
Interreg-project deLeijen isindepraktijk te
ervaren entelatenzienhoedeKRWkan worden
geïmplementeerd,met namewatdeprocedurele,beheersmatige enpraktische aspecten betreft.
VoordeLeijenzelfwordtgestreefd naareen aanzienlijke verbeteringvande fysisch-chemische
enbiologischewaterkwaliteit, diedetoets van
deKRW-doelstellingkandoorstaan.Diedoelstellingen voorniet-natuurlijkewateren moetenoverigensnogworden opgesteld.Naast het
project inFrieslandzijn vergelijkbare projecten
of,}ezetinSchotland,Noorwegen,Zweden,
Denemarken enDuitsland. Internationale kennisuitwisseling vormteenbelangrijk doel van
Interreg-projecten. NOLIMP-WFDishetacroniemvoorNOrth SearegionalandLocalIMPlementation oftheWatetFramework Directive.
Het project loopt tot heteinde vanditjaar,
met voordemonitoring een uitloop in2006.
Welvinden indeLeijen aansluitend aanvullendemaatregelen plaats in het kader van het
Friesemetenptoject. DeFriese projectkosten
vootdeLeijen zijn geraamd op 1.050.000euro,
dievoordehelft worden gesubsidieerd met
EU-geld.Voor verbetering vanderwzi Drachten zijn alleen meet- en tegelapparatuut voor
subsidie ingebracht. Deoverige kosten van 15,5
miljoen euro komen ten lastevan Wetterskip
Fryslan.Vanwegedesubsidie isde uitvoering
onderhevigaan een sttak (tijd)schema.

De Leijen als proef- en voorbeeldgebied
DeLeijen ligt in het noordoosten van de
provincie Friesland, en isonderdeel van de
Frieseb e z e m . Opemder kanaal en Lits verbindendit meer met de rest vanhet boezemsysteem. Met eengemiddelde diepte van een
meter en een oppervlakte van300hectare is het
eenvandekleinereboezemmeren. De bodem

A/b.1:

Slechtsenkele eilandjes herinneren aan de
laatsteverveningsactiviteiten. Plaatselijk
bevindt zich opgehoopt nogal mobiel slib,
deelsgevormd door eutrofiëring deels door
oeverafslag. Hetdoorzicht isgering, variërend
van 20tot 50cm.Door deietwat afgelegen ligging ishet tecreatievegebruik van dit meer
nog beperkt.
Deverblijftijd is,met eengemiddelde van
22dagen, relatiefkortdoor het geringe volume
(3,1miljoen m3)en beïnvloed door waterdoorvoernaar Groningen (viahet Prinses Margrietkanaal lichtingGaarkeuken) en watetafvoer
naar het Lauwetsmeer (bij Dokkumer Nieuwe
Zijlen).Dezevarieert van maximaal dtie maanden indezomer tot een week inde winter. De
waterbeweging isoverwegend noordwaarts
geticht, waatbij watetaanvoet en instroom
vanafhetzuiden plaats vindt. Enkele van de
nabijgelegen bronnen van belast water zijn
daarbij het effluent vanderwzi Drachten,
afstromend en uitgeslagen poldetwater uit de
directeomgeving,en enkele rioolwateroverstorten. Die bronnen zijn deoorzaak van de
sterk eutrofe situatie in de Leijen5l
Dewaterkwaliteit vandeLeijen is,vergeleken met andere boezemmeren, van slechte
kwaliteit (zieafbeelding 2).Notabene, de
trendbreuk voor fosfaat en stikstofna 1999is
veroorzaakt door een verandering vande analysemethode. Het water wordt gekenmerkt
door hoge nuttiënten- en chlorofylgehalten,
een laagdoorzicht, afwezigheid van submerse
vegetatie en eendoor brasem gedomineerde

LiggingvandeLeijen(ziepijl)abonderdeelvandeFrieseboezem.
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visstand, diecirca85procent van de biomassa
bepaalt.Devisbiomassa wasin 1998twee maal
zohoogdan gemiddeld voordeFriese meren.
In het provinciale Waterhuishoudingsplan
heeft dit meer,alséén van deweinige boezemmeren, defunctie 'water voor natuur' gekregen.Het iseen kerngebied in de ecologische
hoofdstructuur. Oorspronkelijk en in potentie
ishet eengrondwater gevoed systeem, mede
door het ontbreken van keileem inde ondergrond engelegen aan derand van het Drents
Plateau.Staatsbosbeheer heeft eengroot deel
van het meer met omringende boezemlanden
alseigendom inbeheer.Juist vanwege deze
combinatie van slechte watetkwaliteit en specifieke ecologische doelstelling isgekozen voor
deLeijen alspilotvoorimplementatie van de
KRW.Dezekeuzewerd ondersteund door de
bijzondere aandacht voordit meer in her Friese
merenproject 10 ' endealgeplande verberering
van derwziDrachten. Bovendien zijn veel
beschrijvende inventarisaties en specifieke
onderzoeken vandeLeijen beschikbaar3', onder
meer overvorm,inhoud, hydrologie en vegetatie.Zowerden in 1997aldoelstellingen en
maatregelen uitgeschreven 4 ' en werd in 2002
voorhet Friesemerenproject een uitvoeringsplan opgesteld10'. Herstelmaatregelen zouden
hier, meer dan in andereboezemmeren, rot een
zichrbare verbetering moeten leiden.

Een kleurrijk palet aan maatregelen
Mede door detijddruk van het Interregprojecr,met verplichtejaarlijkse uitgaven, is
volop ingezet op(deels experimentele) maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit.
Deeerdergeformuleerd doelstellingen behorendebijdespecifieke ecologische doelstelling
waren daarbij uitgangspunt. Het nu ingezette
pakket aan maatregelen iseen mix vanuit het

Afb.2:

DeLeijen.

ecologischebeheersprogramma 4 ' en het uitvoeringsplan10'.Afbeelding 3 geeft een impressie daarvan.
Demaatregelen richten zichprimair op
nutriëntenreductie.Alsmaatregelen in de
directeomgevingzijn dat verbetering van de
rwziDrachten, sanerenvanenkele rioolwateroverstorten, lokaalafkoppelen van regenwater,
het realiseren vaneen nullozing op enkele
agrarischebedrijven en voorlichting aan alle
overigeaangrenzende agrariërs,eenproef met
eenstand-alone toilet (tezijner tijd te plaatsen
openkelenieuw aan teleggen eilandjes) en
nutriëntenreductie vanuit eenpolder met een
zuiveringsmoeras. Heteffluent vanderwzizal
voorBOD,fosfaat enstikstofvanafeind ditjaar

DeverhoudingvangemetengehaltentenopzichtevondeMTRvoorjosfaat,stikstof,zuurstofenchlorojyl.
Waardengroterdan1duidenopnormoverschnjding;waardenkleinerdan1voldoenaandeMTR.
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een reductie tonen van tespectievelijkcirca50,
42en 55procent. Inhet meerzelfvindt beheersvisserij plaars,wordt eenoevet tegen golfslag
beschermd met eenopenpalenrij enzijn experimenten ingezet met introductie van enkele
soorten.Gekozen isvoorglanzig fonteinkiuid,
een soortdiehier voorheen veelvoorkwam, en
voordriehoeksmossel, eensoorrdiewel in
andereboezemmeren isaangetroffen maar niet
indeLeijen. In het Friesemeienproject worden
devaargeulen gebaggerd en worden enkele
eilandjes (deels met het oogopverkorten van
desrrijklengte) aangelegd.Voorlichting en
communicatie completeren dit lijstje.

Monitoring en onderzoek breed
ingestoken
Monitoring isom twee redenen een
belangrijk onderdeel van dit project. Enerzijds
om devoorgeschreven KRW-monitoring in de
praktijk tebrengen 2 ', anderzijds om de verschillende maatregelen tevolgen in hun effect.
Vtijwel iedere maatregel kent eeneigen projectmatige monitoring.Aanvullend zijn en
worden nog ecotoxiciteitstesten uitgevoerd
vanzoweleffluent van derwzialsvan het
oppervlaktewater7'. Bovendien vindt mon.toring plaats van waterplanten (2003),libellen
(2004)en muizen en vleermuizen (2005),waarmeedehuidige situatie voor herstel wordt
vastgelegd.
Vooreenaantal parametetsen een aantal
deelgebieden kan worden teruggevallen op
eerdere monitoringresultaten. Zozijn in de
periode 1995tm 2000tweeaan het meer liggendemeetplichtige gebieden (DePutten en Rotteville)bemeten"',zijn in 1995en 1997enkele
remote sensingopnamen gemaakt en kent het
meer zelfalvelejaren een vastmeetpunt voor
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JOLIMPDeLeijen:Concrete Maatregelen
Burgum

Afb.3:

OverzichtvaninenomdeLeijeninganggezettemaatregelen.

waterkwaliteitsonderzoek (voorchemie en
fytoplankton) (zieookafbeelding 2).
Voordenabije toekomst ligt een waterkwaliteitsmodellering met SOBEKinhet verschiet. Het kwantiteitsmodel isal gebruikt
voorberekeningen van debieten en verblijftijden,en vooreenglobale analyse van de bijdragevan rwzi-effluenten aan deboezemmeren 5 '.
Aanvullenden ter ondersteuning zijn in de
periodejuni 1996t/mjuni 1999akoestische
< • bietmetingen uitgevoerd in Opeinder kanaal
en Lits.

Een haalbare waterkwaliteitsdoelstelling
Dit pilotproject isvooralgericht op het
verbeteren van dewaterkwaliteit vande Leijen.
Uitgangspunt daarbij isdefunctie 'water voor
natuur', zoalsvastgelegd in het waterhuishoudingsplan en qua doelstellingen beschreven in
het ecologische beheersprogramma 4 '. Hoewel
destatus van die functie na implementatie van
deKRWkomr tevervallen,geldt dat richtpunt
alseen situatieovereenkomend metde 'goede
ecologische toestand' vandeKRW.Omdar de
Leijen wordt beschouwd alseen'heavily modified waterbody' moet hier het 'goed ecologisch
pottütieel' (GEP)bereikt worden. Dit kan
worden afgeleid vandereferentieconditie en
degoede ecologische toestand, in ditgevalvoor

ondiepe (matiggrote)gebufferde plassen (type
M14in 6'). Daarbij kunnen ookde eerder
beschrevn ecologischedoelstellingen worden
gebruikt. Het merendeel van de ingezerte
maatregelen isdaarop al afgestemd.
Daarnaast echter kan voor deLeijen een
omgekeerde redenering worden bewandeld. De
uitgevoerde maatregelen leiden (naar verwachting binnen enkelejaren, alvoor 2015)tot een
zekerewaterkwalireir, diekan worden gelijk
gesteld met het 'goed ecologisch potentieel'.
Eengrotere inzet van maatregelen lijkt niet
haalbaar.Daarmee wordt dieverbeterde toestand leidend voor het GEPvan deFriese boezemmeren. Een kosteneffectiviteitanalyse
wordt ditjaar uitgevoerd. Dat wordr dan (achteraf) een aardige confrontatie van wat een
pakket aan effectieve maatregelen had moeten
zijn met wat nu isen wordt uitgevoerd.

plichtingen lijkt hier ruimschoots te worden
voldaan. Ofdaarmee de resultaarverplichringen van deKRWookzijn gehaald, blijft nog
even ongewis. <f
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