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In deVlietpolder bij Hoogmade realiseert het Hoogheemraadschap van Rijnland eenverbetering van
zoweldechemische als deecologischewaterkwaliteit. Hiertoe neemt hetmaatregelen op het,gebied
van peilbeheer, bemesting, inrichting en beheer. De maatregelenzijn^ebaseerd openkelejaren
onderzoek waarin dewater- enstojstromen m depolder nauwkeurig in beeld zijn^ebracht. Doordat
nauw issamengewerkt metenkele betrokken melkveehouders indepolder, bleek het mogelijk maatregelentenemen dievooralle betrokken partijen acceptabel ztjn. Verbetering van de waterkwaliteit
m veenweidepolderswordt daarmee daadwerkelijk haalbaar.
Eindjaren negentig ontbrak een goed
gefundeerd inzicht inde relatie tussen landbouw, het waterbeheer en dewaterkwaliteit in
veenweidepolders. Een tekort aan gemeten
data over water- en Stoffentransport resulteerde in een patstelling tussen de betrokken
partijen bij deveenweideptoblematiek.Aangezien veelonduidelijkheid bestond over de te
verwachten effecten van maatregelen, kon
geen overeenstemming worden bereikt over
emissiedoelstellingen. Alsoplossing is het
'veenweideproject' opgestart.

Ajb.1:

Dit project isonderverdeeld in twee fasen.
In deeerste fase lagde nadruk opde kwantificering van denutriëntenbelasting van het
oppervlaktewater en debijdrage van de landbouw hieraan. In dit kader isindejaren 19992003uitgebreid onderzoek verricht naar de
water- en nutriëntenhuishouding van de
Vlietpolder. Vanwege degrote nadruk opgegevensinwinning heeft het project ook bijgedragen aan het DOVE-onderzoek (Diffuse belasting van Oppervlaktewater door VEehouderij)
van STOWA.

Ruimtelijkepatroonchlondeconrenrrariesmbodemvocht.

DeVlietpoldet isongeveer 200 hectare
groot en heeft een vrij eenvoudig watersysteem, wat daarom ookgoed te bemeten is.
Het streefpeil bedraagt 0,58m-mv in de winter
en 048 m-mv in dezomer. Eengeringe wegzijging vindt plaats (citca25mm/j). Jaarlijks
wordt ongeveet 100mm watet ingelaten voot
peilhandhaving en dootspoeling 1 '.Het grondgebruik in depolder isvrijwel volledig gericht
opdemelkveehouderij. Het metendeel van de
veengtonden heeft een vetaardekleiige laag die
niet dikker isdan 50cm.
Van het neetslagovetschot wordt 95ptocent oppervlakkig over maaiveld en in de
bovenste meter van de bodem afgevoerd naat
desloten. Bijna 85ptocent van het watet in de
ontwatetde laagkomt binnen tweejaat tot
afvoer in de poldersloten 7 '.Door deze hydrologische karakteristieken vande percelen
wotdt deveenbodem tussen desloten 'uitgeloogd'door doorspoeling met tegenwatet. De
concenttaties van chlorideen nuttiënten in
het bodemvocht liggen aan het maaiveld veel
lägetdan onder deslootbodem en inde diepere
lagen.Afbeelding 1 toont het ruimtelijke
pattoon van chlorideconcentiaties in het
bodemvocht. Stikstofen fosfot vettonen een
oveteenkomstig patroon. Demetingen zijn
vetricht met ketamische cups op diverse
diepten en afstanden tot de sloot.In de grafiek
bevindt desloot zich inde linketbovenhoek en
votmt de rechterkant het midden van het
perceel. Het water met hoge concentraties,
ondet deslootbodem en in dediepete bodemlagen, isgedurende het veenweideproject aangeduid met de term 'veenwater'. Het veenwater staat teeds lange tijd in contact met de
bodem ter plekke,ookomdat weinig water
wegzijgt uit deVlietpolder. Door jarenlange
anaërobe afbraak van deveenbodem bedragen
destofconcenttaties in deze bodemlagen ongeveet 20mg/l N en 10mg/l PJ'.

Destikstofconcentraties liggen in de Vlietpoldet gemiddeld een factor 1,7boven de
norm. Defosforconcentraties overschrijden de
norm gemiddeld 3,3maal.Over het algemeen
isdeecologische kwaliteit volgens deSTOWAsystematiek voldoende. Het watet is heldet,
maat kenmetkende vegetatie van veensloten
ontbreekt ofwotdt weggedtukt dooi soorten
van voedsellijke omstandigheden.
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Om inzicht te krijgen in hetgebtuik van
meststoffen hebben demelkveehouders gedurende het project graslandkalanders bijgehouden, waarop per dagen per petceel aangegeven
wotdt welke landbouwkundige handeling is
uitgevoetd.Mede op basis hiervan kunnen
nutriëntenbalansen worden opgesteld over het
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perceel(zietabel 1).Alsgrenzenzijn hierbij
aangehoudendeslootwand,hetmaaiveld,het
middenvanhetperceelendeonderkant vande
deklaag.Degepresenteerdewaarden betreffen
jaargemiddelden voordeperiode 1999-2001.
Tussendebeschouwdejarenbestaatveelvariatie.Eendeelvandevariatierussendejarenkan
wordentoegeschrevenaanweersinvloeden.
Ookspeeltmeedatdemelkveehouders hun
meststoffen steedsbeterhebbenbenut.Het
stikstofoverschot opbedrijfsniveau isinde
periode 1999-200330procentgedaald totongeveer190kg/ha/j.Voorfosfaatgeldteen afname
vanruim70procenttot 14kg/ha/j.'I
Uitdenutriëntenbalansen blijkt dat
bemestingopperceelsniveaudebelangrijkste
bronisvoorzowelstikstofalsfosfor. Eenklein
deelvandeaanvoerkomttotstanddooratmosferischedepositieenslootbagger.Ookaande
afvoerzijde vormenlandbouwkundige handelingen(maaienenbegrazing)de belangrijkste
posten.Daarnaastblijktdenitrificatievoor
stikstofeenminstenszobelangrijkeverliesposttezijn.Degoedeconditiesvoordenitrificatieinveengrondvormendeverklaringvoor
dehogegemetendenitrificatieverliezen.Veel
organischestofisbeschikbaar,waardoordenitrificatie plaatsvindt indegeheleontwaterde
zone4'.Deuitspoelingnaarhetoppervlaktewaterisbepaaldaandehand vaneenbronnenanalysevanhetoppervlaktewater,opbasisvan
eencontinuedebietmetingincombinatiemet
debierproportionelebemonstering.Dezepost
ohjkteenrelatiefbeperkteverliesroutetezijn.

naasthetvrijkomen vannutriënten uitde
veenbodemookveelvastleggingkanplaatsvinden.Metingenaandesorptiekarakteristieken
vandeveenbodemwijzen uitdatmetnamein
bodemlagendieperdan 10cm-mvveel fosfaatbindingkanoptreden0'.

beheerendebemestingvanhetgrasland
samendecrucialerolspelenindenutriëntenproblematiek indesloten.Debemestingis
medebepalendvoorhetperceelsoverschotdat
kanuitspoelen.Hetslootpeilismedebepalend
voordegrondwaterstand endedrainageen
daarmeevaninvloedopdeoxidatievanveen
endeuitspoelingvanveenwater.Ookhet
inlaatwater ismedeafhankelijk vande
gekozenwaterpeilen.Kortom,integraalwaterbeheerishiergeenoverbodigeluxemaareen
noodzaak.

Nutriëntenbelasting
oppervlaktewater
Debijdrage vanbronnenaandenutriëntenbelastingvanhetoppervlaktewaterwordr
vermeldintabel2.Deaangegevenvariatie
vloeitaandeenekantvoortuitdereedsvermeldeverschillen inweersinvloeden tussende
beschouwdejaren.Aandeanderekantspeelt
denauwkeurigheid vanmetingenenanalyses
eenrol.Uitdebronnenanalyseblijktdatde
belangrijkste nutriëntenbronnen demeststoffenuitdelandbouwenhetveenwater zijn1'.
Deafbraak vanveenspeeltookeenrol,maar
relatiefgezieneenveelkleinere.Daarnaastisin
dezomerdeinlaatvanwatereen belangrijke
bron.

Fase twee: maatregelen
Inderweedefasevanhetproject iseen
integraalmaarregelenpakket samengesteld
metaandachtvoorpeilbeheer,bemesting,
inrichtingenbeheervandeveenweidesloten.
Doelstellingisdewaterkwalireitzowelchemischalsecologischteverbeterenbinnenvoor
demelkveehouderij acceptabele randvoorwaarden.Maatregelenwaarbijde bedrijfsvoeringvandemelkveehouderij wordtgehinderd
tenkostevaneenvergaandeverbeteringvande
waterkwaliteit blijvendientengevolge buiten
beschouwing.

Conclusies
Eénvandebelangrijkste conclusiesisdat
onderscheidgemaaktmoetwordentussende
zomer-enwintersituatie.Indezomer(aanvoersituatie)isdewaterkwaliteit indepolder
vanbelang.Hetinlaatwaterisdansterkbepalendvoordeconcentraries.Indewinter
(afvoersituarie) speeltuitspoelingeenbelangrijkerolenverdientdebelastingvande
boezemdeaandacht.

Indezomerwordteenflexibel peilbeheer
toegepast,waarbijhetzomerpeilvijfcentimetermagstijgenofuitzakken,voordatwordt
begonnenmetinlatenofuitmalen.Regenbuienwordenhierdoorvastgehouden inde
polderenerwordtalleenwater ingelaten
wanneerditstriktnoodzakelijk is.Eeneerdere
srudieheeftuitgewezendatdeingelatenen
uitgemalendebietenhierdoor aanzienlijk

EenandereconclusieisdathetwaterDeaanvoerzijde vandebalanskenteen
testpost,wateropduidtdatnutriënten vrijkomenuitdebodem.Eenbelangrijkeoorzaak
hiervanisdemineralisatievandeveenbodem.
Dezeisgeschatopbasisvanmetingenopniet
bemestgrasland.Uitgewasanalysesishetstikstofleverend vermogenvandebodem afgeleid.
Doordezevervolgenstecorrigerenvoordenitrificatieenatmosferische depositieisbepaald
datdegemiddeldejaarlijkse mineralisatie244
KgN/haen11 kgP/habedraagt1'.Ookvanuit
dediepeveenbodem komennutriënten vrij.
Doordiffusie endispersiekomendezeinde
diepstestroombanen vandeontwaterdelaag
terecht.Destromingvanwaterindezelaag
zorgtvervolgensvoortransport vande stoffen
naardesloten5'.Eenindicatievandegrootte
vandezebronisverkregenuitdebronnenanalysevanhetoppervlaktewater. Destoffenoalansenvanhetoppervlaktewaterzijnniet
sluitend tekrijgen metenkel inlaatwater,
atmosferischedepositieendeuitspoelingals
gevolgvanmineralisatieenbemesting.Ook
nutriënten uitdediepeveenbodem blijken bij
tedragenaandeuitspoeling.Dezebelastingis
geschatop10kgN/haen5kgP/haperjaar'-.
Volledigheidshalvemoetwordenvermelddat

Tabt!1:
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BijdragebronnenaandenurriëntenbelasriryvanhetoppervlaktewaterindeVlierpolderindepenode
2000-2003.
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lageruitvallen.Tevenswordtdeuitspoeling
vannutriënten beperkt,aangeziendedrainage
afneemt7'. Eenmodelstudie met Hydrus-2D
heeft daarnaast aangetoond datdeuitspoeling
vanveenwatervermindert bijeenflexibelpeilbeheer8'.
Tegelijkertijd wordenbrongerichtemaatregelengenomenopgebiedvandebemesting.
Tijdens hetproject strevendebetrokkenpartijen ineersteinstantienaareen drijfmestgift
conform debemestingsdoelstellingen voor
2009.Dekunstmestgift blijft gehandhaafd op
hethuidigeniveau,op90procentvande
bemestingsdoelstelling voor2009.Daarnaast
wordtdeafstemming vandeagrarische
bedrijfsvoeringophetwaterbeheer geoptimaliseerd.Bemestingsvrije stroken langsde
slotenwordeninachtgenomenomdirecte
depositievanmestindesloottevoorkomen.
Tevenswordtdebemestinggekoppeldaande
grondwaterstand.Omafspoelingvanmestte
voorkomen,vindtalleenbemestingplaats
wanneerdegrondwaterstand dieper isdan
30cm-mvenvindtgeenbemestingplaatsvoor
21 maartenna 1 september.

vegetatiezichweersnellerkanontwikkelen
tichtinghetgeschoondedeelvandesloot.
Hethoogheemraadschapgaatookzelfaan
deslagmetinrichtingsmaatregelen. Inde
nieuwesituatiewordeninlaatengemaalop
éénlocatiegeplaatst,zodateengradiëntinde
waterkwaliteitontstaat.Hetwaterachterinde
polderzaleengebiedseigenkarakter krijgen
meteenminimaleverstoringdoorgebiedsvreemdinlaatwater.Veelkarakteristieke
vegetatievanveenslotenwordtnadeligbeïnvloeddootgebiedsvreemd water.Deverwachtingisdatdezesoortenzichbijdenieuwe
inrichtingbeterkunnenontwikkelen inhet
achterstedeelvandepolder.Tenslotteworden
ooknogdrinkbakkengeplaatstvoordekoeien.
Hierdoorzullendekoeienminderuitdesloot
gaandrinken,waardoordevertrappingvan
slootkantenenoevervegetatiezalverminderen.

Naastpeilbeheerenbemestingkomtook
deinrichtingvandepolderaanbod.Inde
Vlietpolderwordendeslotenmomenteelongeveeriederevijfjaar gebaggerd.De frequentie
vanbaggerenzalgaanstijgen.Deverwachting
isdathierdoordenutriéntenconcentraties
structureel lagerzullen uitvallen.Permelkveehouderwordthiervooreenplanopgesteldom
hetbaggerenintepasseninde bedrijfsvoering.
Inditbedrijfsplan wordteveneenshetschoningsregimeomschreven.Schoningzaltoteen

Verbetering waterkwaliteit
Deinschattingisdathet maatregelenpakketdestikstofconcentratie indeVlietpolder
metvijftottienprocentgeteduceerd kan
wordenindeperiode2006-2010.Voor fosfor
lijkteenafname vantientot 15procentmogelijk9'.DeMTR-normenzullenechternog
steedsnietwordengehaald.Deboezembelastingvaltindezomer25tot 30procentlager
uit,aangezienookhetgemaaldebiet afneemt
met 20procent.Indewinterisdeafname van
deboezembelastingevenredigmetdeverbeteringvandewaterkwaliteit.Quaecologieisde
verwachtingdat hetgezamenlijke effect vande
maatregelen leidttoteenhogereSTOWAklasse.Ondanksdeoverschrijding vande
MTR-normen blijkt hetduswelmogelijkeen

m i n i m u m worden beperkt en gefaseerd

ecologisch gezonde sloot te realiseren en de

wordenuitgevoerd.Hierdoorblijft altijdeen
deelvandevegetatieaanwezigwaarindieren
zichkunnen terugtrekken envanwaaruitde

afwenteling richtingboezemaanzienlijkte
beperken.

Aan de slag
Anno2006wordeninspanningenvan
watetbeheerdersophetgebiedvanwaterkwaliteit natuurlijk sterkbepaalddoorde
Kaderrichtlijn Water.Hoewelhetexactemaatregelenpakket nogmoetworden vastgesteld,
heeft hethoogheemraadschap vanRijnlandde
intentiedeaanpakvandeVlietpolderook
elderstoetepassen.Rijnland zalblijven investereninkennisendraagvlak.Kenniswordt
opgedaanineenuitgebreid monitoringsprogrammaindeVlietpolder,waardoordeeffectenvanhettoegepaste maatregelenpakket
goedinbeeldkomen.Daarnaastkomtereen
proeflocatie waarinhetpeil20cmmagfluctueren.Quadraagvlakwordringezetopeen
breedcommunicatietraject omzoveelmogelijk
melkveehouders teinformeren overde
behaalderesultaten indeVlietpoldet.Metdeze
strategiemoethetmogelijkzijnomvooralle
veenweidepolderseenpassend intergraal
maatregelenpakket optestellen watacceptabel
isvoorzoweldewaterbeheerder alsdemelkveehouder.Verbeteringvandewaterkwaliteit
inveenweidepoldets wordtdaarmeedaadwerkelijk haalbaar, f
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