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enkele meren bestaan deze wateren uit vaarten
en een groot aantal zogenaamde tochten. Deze
vaarten en tochten zijn gegraven watergangen
in polders en hebben een sterk kunstmatig
karakter.
Aan het kunstmatige karakter van de
vaarten en tochten zijn een paar belangrijke
eigenschappen verbonden:

KRWindeFlevopolders:
ecologieineen kunstmatige
omgeving

Dewateren zijn gegraven in een gebied
waarvan de inrichting relatief recentelijk
isontworpen met alsdoelstelling landbouw en stedelijk gebied. In dezegebieden
isfeitelijk geen (extra) ruimte voor natuur,
afgezien van degebieden diespecifiek als
natuurgebied zijn ingericht;
Na dedrooglegging zijn de polders met
vliegtuigen ingezaaid met riet, teneinde de
rijping van degrond teversnellen. Het
gevolgdaarvan is,dat in vrijwel alle
wateren riet dedominante plantensoort is
en andere soorten zich relatief moeilijk
kunnen vestigen;
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Eén van dedoelstellingen van deKaderrichtlijn Water iseen 'goedecologischpotentieel' ;GE,;
sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen. Het GEP iseen lichte afwijking van het maximaal
haalbare niveau, het 'maximaal ecologischpotentieel'(MEP). Bij hetdefiniëren van dezeecologische
doelstelling mag volgensdeKRW rekening wordengehouden metdehydromorfologische wijzigingen
dievanwegeschade aan andereJuncties en het milieu niet ongedaan kunnen wordengemaakt.
Belangrijk isdat belastingendedoelstelling niet mogen verladen, behalvedebelastingendiedirect
samenhangen met degenoemde onomkeerbare hydromorfologische ingrepen. In deFlevopolders is
sprake van eendegelijke belasting, namelijk ijzer- en/os/aatnjke kweldiedirectsamenhangt met
het kunstmatige karakter van dewateren inde Flevopolders. Indit artikel laten wezien hoe Waterschap Zuiderzeeland de kunstmatige omstandigheden, waaronderde achtergrondbelasting, hee/t
laten meewegen bij de bepaling van het MEP.

In de polders treedt van nature kwel op.
Door desamenstelling van de bodem is
deze opveel plaatsen onder andere fosfaaten ijzerrijk. Door deze natuurlijke achtergrondbelasting ishet oppervlaktewater in
veeldelen vande polders erg troebel.

Aanpak
Volgens de Handreiking MEPGEP moeten
devolgende stappen voor kunstmatige
wateren worden doorlopen:
Een meest gelijkend natuurlijk watertype
moet worden gekozen;

DeKRWsteltdat elk waterlichaam een
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ecologisch doel moet krijgen. Bijdit doel mag
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moeten deecologische effecten van onomkeerbare hydromorfologische omstandig-
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heden worden afgetrokken;

omstandigheden, althans alsde maatregelen
om deze op te heffen een tegrote schade aan
andere functies en het milieu zou opleveren2'.
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lend isdat daarbij niet een natuurlijke belasting met stoffen wordt genoemd, ook niet als
deze samenhangt met de onomkeerbare
hydromorfologische omstandigheden. In
Nederland isbeargumenteerd dat dit toch is
toegestaan.Zieonder meer stap 3van de
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inmiddels vooralle lijnvormige wateren een
eerste (ambtelijk) voorstel voor het MEPen het
GEPopgesteld. Daarbij hebben de kunstmatige omstandigheden een belangrijke rol
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gespeeld. In dit artikel laten wezien hoe het
waterschap dat heeft gedaan en welke gevolgen dat heeft voorde hoogte van het MEP.
Daarbij zullen wede resultaten van één waterlichaam als voorbeeld uitwerken.
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P-totaal( zomergemkJclelde)
nvt
0-0.07rrgP/l
0.07- 0.15mgP/l
0.15-0.3mgP/l
1 0 . 3 0 - 0.60rrgP/I
0.60-1.20mgP/l

A/b.2.-

Daarna moet nagegaan worden m e t welke
mitigerende maatregelen deze negatieve
effecten verzacht k u n n e n worden.
Het niveau datd a nontstaat, ish e t maximaal ecologisch haalbare niveau enwordt h e t
maximaal ecologisch potentieel genoemd
(MEP).O mdewaarde van hetMEP u i tte
kunnen drukken indezogeheten ecologische
kwaliteitsratio (EKR)isdoor Arcadis een aanvullende m e t h o d e ontwikkeld 5 . Hierbij wordt

Tabel 1.

Afb.3:

Achtergron4gehalttn IJZCT.

de huidige situatie gebruikt, dieo pbasis van
meetgegevens m e tde beschikbare maatlatten
kan worden uitgerekend. H e t verschil tussen
de referentie endehuidige situatie wordt niet
alleen verklaard door de hydromorfologische
omstandigheden (waaronder ookde achtergrondbelastingen), maar ookdoor de overige
belastingen. Door derelatieve verhouding
tussen deecologische effecten vandeze beïnvloedingen in beeld tebrengen, kanhet effect
van alléén dehydromorfologische omstandig-

heden en vandemitigerende maatregelen uitgedrukt worden opdeEKR-schaal. Op deze
wijze kandehoogte vanhetMEP berekend
worden (zie ookafbeelding 1).De verschillende
stappen zullen hieronder nader worden uitgewerkt. Daarbij worden detochten vande
Noordoostpolder alsvoorbeeld genomen.

Resultaten
De tochten zijn vanhetwatertype M3
(regionale kanalen). Voor d i twatertype isnog

ReianevegrootKvanecologischeeffecten.

fytoplankton

rnacrofyten

niacrofauna

hydromorfologische ingrepen

belastingen

mitigerende maatregelen

Kwel leidt tottroebeling en daardoor
tot laag chlorofyl (positief effect),
maar hoog fosfaatgehalte en daardoor
slechte soortensamenstelling.

Verdere verhoging nutriëntengehalten door uitspoeling u i t
landbouwgronden.

D u u r z a m e oeversen aanpassen
maaibeheer hebben geen effect.
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Harde oevers, intensief maaibeheer,

Verdere verhoging n u t r i ë n t e n -

inzaai m e triet, troebeling door kwel.

gehalten door uitspoeling uit
landbouw; gering effect.

D u u r z a m e oevers er aanpassen
maaibeheer.
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Harde oevers, intensief maaibeheer,
troebeling door kwel, maar effect is

Verdere verhoging n u t r i ë n t e n -

D u u r z a m e oevers er aanpassen
maaibeheer.

iets minder groot t.o.v. rnacrofyten.

vissen

Aduergrondgehahenfosfaat.
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Harde oevers, intensief maaibeheer,
laag zuurstof door kwel, geen i n u n datiegebieden door peilbeheer.
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gehalten door uitspoeling uit
landbouw; gering effect.
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Verdere verhoging n u t r i ë n t e n -

D u u r z a m e oevers en aanpassen
maaibeheer.

gehalten door uitspoeling u i t
landbouw; gering effect.
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Deconclusieisdathetverschiltussende
referentie endehuidigesituatievooreen

Afb.4-

kwartverklaardwordtdoorde natuurlijke
achtergrondbelastingenvoordriekwartdoor
debelastingdoordelandbouw(zietabel1).De
maatregelen leidennietofnauwelijkstoteen
verbeteringvandesituatievooralgen.Het
gevolgisdathetverschiltussen hetMEPende
referentieeenkwartisvanhetverschiltussen
dehuidigesituatieendereferentie. HetMEP
ligtdanhoog!
MacrOjfyten
Hydromorfologische omstandigheden
hebbeneensterknegatiefeffect op macrofyten.
Inrichtingvanoeverseninzaaimetrietten
behoevevandedrooglegging beïnvloeden
oevervegetatienegatief.Hetmaaibeheer heeft
eensterknegatiefeffect opondergedoken
watervegetatie.Daarkomtnoghetgeringe
doorzichtvanhetwatervanwegedenatuurlijkeachtergrondbelasting bij.Doordetroebelingkomenondergedoken waterplanten later
totontwikkeling.Deze hydromorfologische
omstandigheden verklarenvoor8/9deelhet
verschiltussendehuidigesituatieendereferentie.Denutriëntenbelastingdoordelandbouwisvoorslechts 1/9deel verantwoordelijk.
Demitigerende maatregelengeveneenverbeteringvoor2/9deel:voordeoevervegetatieiser
ietsmeerruimtevoorontwikkeling.Deoevervegetatiezalechter nogsteedsinsterkemate
gedomineerd blijven doorriet.Hetaangepaste
maaibeheer leidttoteenverbeteringvoorde
ondergedokenvegetatie.Detroebelingende
negatieveeffecten daarvanblijvenechteraanwezig.Intotaalishetverschiltussen hetmaximaalecologischpotentieelendereferentie dus
7/9vanhetverschiltussendehuidigesituatie
endereferentie.
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Opvoorhand isuitgegaanvandevolgende
mitigerende maatregelen:
• aanlegvanzogenaamdeduurzameoevers
Bijdeaanlegvandezeoeverswordtde
beschoeiingnaar benedengetrildeneenpiasbermaangelegd van 1,5meterbreeden30cm
diep.Hetdoelvandezeoeversisduurzaamheid,doordatmindervaakgrootonderhoud
nodigis,waterbergingénverhogingvande
ecologischewaarde.Voordezeherinrichtingis
eenmeterextragrond vanafdeinsteeknodig;
• extensiveren vanhet maaibeheer
Inplaatsvanvegenmetdemaaiboot
wordt hetmaaibeheer uitgevoerdmeteen
kraanmetmaaikorfofknippen metdemaaiboot.Laatstgenoemde vormen van maaibeheer

Fytoplankton
Denatuurlijke achtergrondbelasting met
ijzer leidttotergtroebelwater.Omdat hierdoorweiniglichtinhetwaterkandoordringen,wordtdegroeivanalgensterkgeremd.
Hetchlorofylgehalte isdaardoorerglaag,
namelijk 24pg/I(zomergemiddelde).Ditisfeitelijkeenpositiefeffect vandeachtergrondbelasting.Welishetzodathetwatervoedselrijk
(fosfaat- enstikstofgehalte van respectievelijk
0,17en3,7mg/l)is.Ingeschatwordtdathet
aandeelpositieveindicatorsoorten hierdoor
relatieflaagis.Ditnegatieve verschijnsel
wordtzoweldoordenatuurlijkeachtergrondbelastingveroorzaaktalsdooruitspoelingvan
meststoffen uitdeaangrenzende landbouwgronden.

Ecologische kwaliteit

Momenteelvoerthetwaterschapeen
analyseuitnaardeschadevanalledenkbare
maatregelenopfuncties enhetmilieu.Hieruit
moetnaarvorenkomenwelkemaatregelenals
mitigerende maatregelen bijdebepalingvan
hetMEPbetrokken kunnenwordenenwelke
niet.Omdatdezestudienognietisafgerond,is
eenvoorlopigeinschattinggemaakt

De hoogte van het MEP
Intabel 1 zijn derelatieveecologische
effecten vandeingrepen,belastingenenmaatregelenvoordebiologische kwaliteitselementenweergegeven.Inditartikelwordtalleen
ingegaanopfytoplankton, macrofyten, macrofaunaenvis.Opbasisvandezeeffecten ende
huidigesituatie,isdehoogtevanhetmaximaalecologischpotentieelberekend.Inafbeelding4ishetresultaatvandezeberekeningen
weergegeven.Perbiologisch kwaliteitselement
gevenwedevolgendetoelichting.

0

Factorendiemetdekunstmatigehydromorfologische omstandigheden samenhangen,zijn inzaaimetrietenkwel.Dekwelheeft
totgevolgdatlokaaleensterkeachtergrondbelastingmetonder meerfosfaat en ijzer
optreedt.DegroottevandezeachtergrondbelastingisdoorWitteveen+Bosgedetailleerdin
beeldgebracht7'.Demethodeomachtergrondconcentratiesvannutriënten tebepalen,is
dooruit tegaanvangemetenconcentratiesin
hetoppervlaktewaterendezetecorrigeren
voorhetdeeldatwordtveroorzaaktdoorde
antropogenebelastingen.Bijdebepalingvan
deachtergrondbelasting vanijzer iservanuitgegaandatallegemeten ijzerafkomstig isvan
denatuurlijke achtergrondbelasting.In afbeelding2en3zijn de achtergrondbelastingen
voorijzer enfosfaat voordepoldersweergegeven.

Overigemaatregelenbestaanuit hetregulieremestbeleidendeaanpakvan luchtverontreiniging(verminderingdepositie).
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Dehydromorfologische omstandigheden
dieindetochten vandeNoordoostpolderaanwezigzijn,zijneenvastpeilwaardoor natuurlijkeinundatiegebieden ontbreken,eenintensiefmaaibeheer(driekeerperjaarofvaker)en
oeversmeteennormprofiel enopdewaterlijn
beschoeid.

verlagendeecologischeimpactvanhetmaairegime.

9

geenmaatlatontwikkeld.Alsmeestgelijkend
watertypeisM5(afgesloten rivierarmen]
gekozen.Demorfologie,hydrologie,structuur
enchemievanhetnatuurlijke watertypeM5
komthetbesteovereenmetdezetochten.
Beidewatertypenzijn minofmeer lijnvormige
enstilstaandewateren,meteendieptevan
minderdandriemeter.Hetwateris(zwak)
eutroof Bijdebeschikbarereferenties waren
geenanderestilstaande,lijnvormigewateren*'.
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Macrofauna
Demacrofauna isinsterkemateafhankelijkvandehabitatsdieinhetwateraanwezig
zijn.Bijdetochten wordtdediversiteitaan
habitatsvooralbepaalddoordeondergedoken
vegetatieeninminderematedoordeoevervegetatie.Heteffect vaningrepen,belastingen
enmaatregelenopdemacrofauna isinhet
gevalvandetochtendussterkgekoppeldaan
heteffect vaningrepen,belastingenenmaatregelenopdevegetatie.Dewaardenintabel 1
zijnvoormacrofauna envegetatiedaarom
vrijwelgelijk.Heteffect vandebeschoeide
oeverswordtvoormacrofauna ietsminder
negatiefgeschat.Ookdeinzaaimetrietten
behoevevandedrooglegging,waardoorde
oevervegetatiearmisaansoorten,isvoor
macrofauna ietsminder negatief
Vi5
Watvoormacrofauna geldt,geldtinde
tochtengrotendeelsookvoorvis.Erzijn nog
enkeleextrafactoren.Hetvastepeilbetekent
datinundatiegebieden ontbreken.Voordepaai
vanveelvissoortenendeopgroeivanjongevis
•sditeennegatiefeffect. Ditnegatieveeffect is
intabel 1onderdefactorHydrologiebijde
hydromorfologische ingrepen aangegeven.
Verderleidtdeachtergrondbelasting inde
tochtenvandeNoordoostpolderooktotrelatieflagezuurstofgehalten. Ditisvoorviseen
extranegatievefactor. Dezetwee factoren
Zorgenervoordathetbelangvandehydro-

morfologische omstandigheden nogsterker
doorwerktbijdehoogtevanhetmaximaalecologischpotentieel.
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