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Voorwoord 

VOORWOORD 

In de afgelopen jaren is veel onderzoek uitgevoerd naar het effect van zogenoemd 
'systeemvreemd water' op het aquatisch ecosysteem. Aanvoer van systeemvreemd water vindt 
plaats om diverse redenen: tegengaan van verdroging, doorspoelen in verband met 
zuurstofloosheid, peilbeheer, etc. Bij de afweging of systeemvreemd water ingelaten moet 
worden spelen diverse factoren een rol. Hierbij kan ondermeer gedacht worden aan negatieve 
effecten van water van een andere chemische samenstelling, toevoer van voedingsstoffen, maar 
ook effecten als verdroging bij het niet inlaten van water en mogelijke oxidatie van de bodem. 

De subgroep "sloten" heeft in 1996 diverse sprekers uitgenodigd om ervaring en expertise uit te 
wisselen met de werkgroepleden. Vanwege het belang dat wij hechten aan het verspreiden van 
deze kennis hebben wij gemeend voordrachten te moeten bundelen in een speciale uitgave van 
de WEW. Wij danken sprekers voor hun bijdrage. Ook de redacties van Landschap en H 20 
bedanken wij voor het mogen gebruiken van artikelen uit deze uitgave. 

Jan Hylkema, voorzitter subgroep sloten, september 1997 
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Risico inschatting inla ten gebiedsvreemd water 

RISICO INSCHATTING INLATEN GEBIEDSVREEMD WATER 
E.T.H.M. Peeters & J.J.P. Gardeniers 
Landbouwuniversiteit Wageningen 

Inleiding 

In het kader van een NOV10/STOWA-project wordt een raamwerk ontwikkeld om de effecten 
van inlaten van gebiedsvreemd water vast te steUen. De doelstelling van het project behelst het 
ontwikkelen van een praktisch (beheers)instrument voor het operationeel waterbeheer met 
voorspeflende waarde voor bet effect van aanvoer van gebiedsvreemd water. Het effect dient zo 
mogelijk uitgedrukt te kunnen worden in een verschuiving van het ecologisch niveau van het 
watersysteem, waarmee de realiseerbaarheid van aan het water toegekende ecologische 
normdoelstellingen getoetst kan worden. Het te ontwikkelen systeem (raamwerk) dient nauw 
aan te sluiten op bestaande kennis en ontwikkelingen en nationaal dekkend te zijn (TAUW, 
1995). De bijdrage van de LUW bestaat uit het ontwikkelen van responsies voor de biotische 
componenten van watersystemen, toegespitst op factoren samenhangend met gebiedsvreemd 
water. 
In deze bijdrage wordt ingegaan op de gehanteerde uitgangspunten van het project, wordt een 
aantal responsies voor het watertype sloten en een voorbeeld van toepassing gepresenteerd. 

Uitgangspunten van het project 

Voor het vaststellen van het ecologisch niveau van een oppervlaktewater zijn in opdracht van de 
STOWA beoordelingssystemen ontwikkeld voor een vijftal CUWVO watertypen (STOWA 1992, 
1993a, 1993b, 1994a, 1994b). Deze beoordelingssystemen zijn ontwikkeld voor het regionaal 
waterbeheer en zullen naar verwachting breed toegepast gaan worden. Het Iigt voor de hand om 
het Raamwerk Gebiedsvreemd water nauw aan te laten sluiten bij deze beoordelingssystemen en 
de daarin gehanteerde typologische indeling van oppervlaktewateren. 

Het effect van het inlaten van water op een watersysteem is afhankelijk van de aard en 
samenstelling van het ingelaten water alsmede van het ontvangende water. Zo zal aanvoer van 
chloriderijk water een ander effect op levensgemeenschappen hebben dan water dat rijk is aan 
nutriënten. Water dat rijk is aan bicarbonaat zal een ander effect geven in zure, zwak gebufferde 
systemen dan in harde wateren. Het is daarom noodzakelijk de effecten van gebiedsvreemd 
water te analyseren naar de factoren die beInvloed worden en naar watertypen. Als belangrijkste 
factoren kunnen genoemd worden: nutriënten, chloriniteit, zuurgraad, geleidbaarheid, 
ionensamenstelling, stroming, peilvariatie en permanentie (o.a. De Lyon & Roelofs, 1986; 
Roelofs, 1991; Verdonschot, 1990). 

Al dan niet inlaten van water kan leiden tot veranderingen in het abiotische milieu en daardoor 
tot veranderingen in de biotische componenten van het watersysteem. De veranderingen in de 
biotische componenten dienen gerelateerd te worden aan verschuivingen in het ecologisch 
niveau van het watersysteem. Er is voor gekozen deze verschuivingen te relateren aan 
verschuivingen in de STOWA beoordeiingssystemen (TAUW, 1995). In de STOWA systemen 
worden biotische en abiotische maatstaven gebruikt om de effecten van een aantal 
(beInvloedings)factoren te beschrijven. Voor een belangrijk deel gaat het om dezelfde factoren 
die een rol spelen bij inlaat van gebiedsvreemd water. De biotische maatstaven zijn gerelateerd 
aan karakteristieken van de Ievensgemeenschap(pen). Individuele soorten hebben indicaties 
gekregen ten aanzien van verschillende factoren en beschrijven tezamen en in onderlinge 
samenhang het effect van een beInvloedingsfactor. Zo'n beschrijving wordt opgevat als 
maatstaf. Aan de maatstaven zijn kwaliteitsklassen en -niveaus verbonden. Om verschuivingen 
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in het ecologisch niveau van een water te kunnen traceren als gevolg van inlaat van water zullen 
responsies van maatstaven en niet van individuele soorten gebruikt worden. De responsies van 
individuele soorten zijn narnelijk niet rechtstreeks gekoppeld aan kwaliteitsniveaus terwijl dat 
voor de maatstaven wel het geval is. 

Het Raamwerk Gebiedsvreemd water moet gezien worden als een signaleringssysteem, waarin 
gewaarschuwd wordt voor mogelijke veranderingen. Of deze veranderingen daadwerkelijk in die 
vorm en mate plaats zullen vinden, wordt met het Raamwerk niet voorspeld. 

Responsies van biotische maatstaven voor sloten 

In het STOWA-beoordelingssysteem voor sloten zijn maatstaven opgenomen die gebaseerd zijn 
op verschillende biotische groepen, te weten macrofyten, macrofauna en epifytische 
diatomeeën. 
De verschillende maatstaven zijn gerelateerd aan de effecten van verschillende beTnvloedings-
factoren. Zo is de maatstaf trofie macrofyten gerelateerd aan verrijking met nutrienten en de 
maatstaf saprobie macrofauna gerelateerd aan verrijking met organisch materiaal. 

Wiskundige berekeningen zijn uitgevoerd om relaties vast te stellen tussen een bepaalde 
maatstaf en een of meerdere (abiotische) variabelen. In deze bijdrage wordt niet ingegaan op de 
wijze waarop de relaties zijn afgeleid maar worden wel enkele resultaten getoond. Voor een 
gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop de relaties zijn afgeleid wordt verwezen naar 
Peeters & Garderniers (1995). 

Eén van de mogelijke effecten van aanvoer van water van elders is verrijking met fosfaat. In het 
STOWA sloten systeem zijn drie maatstaven die relaties vertonen met bijvoorbeeld het orthofos-
faat gehalte. In figuur 1 worden de gevonden relaties tussen orthofosfaat en de drie biotische 
maatstaven voor zandsioten weergegeven. Op de x-as wordt in de drie afbeeldingen steeds het 
orthofosfaatgehalte weergegeven. Op de v-as staat de reaktie van de levensgemeenschap 
(macrofyten dan wel diatomeeën) weergegeven, uitgedrukt in de score volgens het STOWA 
beoordelingssysteem. In de afbeeldingen zijn 00k de grenzen van de kwaliteitsklassen opgeno-
men. Ult de grafieken kan afgeleid worden dat bij een toename van orthofosfaat de score voor 
de maatstaven trofie toeneemt, terwijl voor de maatstaf variant-eigen karakter een afname te 
constateren valt. Zeer duidelijk is eveneens dat een kleine verhoging van het gehalte in de buurt 
van de detectie grens leidt tot een grote verandering in de scores voor de maatstaven. Vooral in 
de ondergrens leiden kleine veranderingen tot grote effecten. 

De verschillende biotische maatstaven ult het STOWA beoordelingssysteem voor sloten zijn in 
verband gebracht met factoren/variabelen die samenhangen met de problematiek van 
waterinlaat. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de relaties die significant zijn. 

De formules kunnen gebruikt worden bij het inschatten van het risico van het waterinlaat. 
Daartoe dient vastgesteld te worden wat de concentraties zijn in de uitgangs- (zonder inlaat) en 
eindsituatie (met inlaat). Voor beide situaties kan met behuip van de gegenereerde functies de 
scores voor de maatstaven bepaald worden. Tevens kan voor de maatstaven het verschil in 
score van de uitgangs- en de eindsituatie uitgerekend worden. Per variabele worden de 
verschillen van de bijbehorende maatstaven gemiddeld. Dit getal wordt vergeleken met de 
volgende reeks om vast te stellen wat de mate van risico is. Bij een gemiddeld verschil voor een 
variabele tussen 0 en 25 is sprake van een klein risico, tussen 26 en 50 van een matig risico, 
tussen 50 en 75 van een groot risico en tussen 76 en 100 van een zeer groot risico. 
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y=1 09.58+34.00*Ln(o-PO4) 

R=O.92 

B 	trofie diatomeeën 
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y=l 16.14+25.52*Ln(o-PO4) 

R=O.94 

C 	variant-eigen karakter 
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y=3.05 *(o-PQ)061 

Figuur 1: Relatie tussen orthofosfaat en macrofyten trofiemaatstaf (a), diatomeeën trofiemaatstaf 
(b) en macrofytenmaatstaf variant-eigen karakter voor zandsioten. 
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Biotische maatstaf variabelen 

trofie orthofosfaat, totaalfosfaat, bicarbonaat 

saprobie ammoniumstikstof, kjeldahlstikstof, geleidbaarheid 

brakkarakter chloride, geleidbaarheid 

zuurkarakter calcium, zuurgraad 

waterchemie % aandeel bicarbonaat, % aandeel chloride, % aandeel sulfaat 

variant-eigen karakter calcium, chloride, geleidbaarheid, zuurgraad, ammoniumstikstof, 
kjeldahlstikstof, orthofosfaat, totaalfosfaat, peilfluctuaties, permanentie 

Tabel 1: Overzicht van de maatstaven en de eraan gerelateerde abiotische variabelen waarvan responsies voor sloten 
zijn opgesteld. 

Risico-inschatting van waterinlaat 

Aan de hand van een voorbeeld wordt getoond hoe de responsies ingezet kunnen worden bij het 
inschatten van de risico's van waterin!aat. Als voorbeeld wordt genomen een studie, uitgevoerd 
in het landgoed Wijthmen - Den Berg nabij Dalfsen. In dit Iandgoed liggen sloten en grachten die 
mogelijk gebruikt gaan worden voor de doorvoer van Vechtwater naar een verderop gelegen 
gebied om verdroging tegen te gaan. Gegevens zijn beschikbaar van de samenstelling van het 
Vechtwater, alsmede van een van de sloten in het systeem. 

Voor het inschatten van het risico van inlaten van Vechtwater in de wateren van Den Berg is 
gebruik gemaakt van bestaande gegevens. Het betreffen gegevens over de samenstelling van 
Vechtwater nabij Dalfsen en van de Emmertochtsloot bij de Zwarte Weg, zoals die verzameld 
zijn door Jochem & Kiers (1994). Zij hebben de gegevens betrokken van enerzijds de 
Waterleiding Maatschappij Overijssel (Vechtwater 1991-1992) en anderzijds van het 
Zuiveringsschap West-Overijssel (Emmertochtsloot 1992). 
De zomergemiddelde waarden voor de Emmertochtsloot kunnen beschouwd worden als de 
situatie waarbij geen sprake is van inlaat van Vechtwater. De zomergemiddelde gegevens van de 
Vecht worden representatief geacht voor de te verwachten samenstelling van het water 
wanneer sprake zal zijn van inlaat van Vechtwater. Op basis van deze aannamen zijn voor de 
relevante factoren met behulp van de ontwikkelde functies de scores voor de diverse 
maatstaven uitgerekend en zijn de verschuivingen bepaald. In tabel 2 worden de resultaten 
weergegeven. 

Per abiotische variabele is ook de gemiddelde verschuiving in de score voor de betrokken 
maatstaven berekend. Wanneer dit gemiddelde Iigt tussen 0 en 25 is het risico klein, tussen 25 
en 50 matig, tussen 50 en 75 groot en tussen 75 en 100 zeer groot. 

Uit tabel 2 volgt dat het inlaten van Vechtwater in de watergangen van het gebied Wijthmen - 
Den Berg risico's inhoudt voor de (potentieel) aquatische levensgemeenschappen. Stijgende 
gehalten van chloride, ammoniumstikstof en bicarbonaat leiden tot een matig effect terwiji voor 
fosfaat (zowel ortho- als totaalfosfaat) een groot risico gelopen wordt. In de uitgevoerde MER 
studie (Grondmij, 1 995) worden dezelfde knelpunten aangegeven. 
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gehalte score verschil in 
Variabele maatstaf risico 

voor na voor na 1 scores gemiddeld 
inlaat inlaat inlaat inlaat 

Chloride 28 97.8 
- brakkarakter macrofauna 0 3 3 
- brakkarakter diatomeeën 0 42 42 35 matig 
- variant-eigenkaraktermacrofyten 67 8 59 

Geleidbaarheid 386 718 
- brakkarakter macrofauna 8 13 5 
- brakkarakter diatomeeën 0 17 17 12 klein 
- variant-eigen karakter macrofyten 21 7 14 

Orthofosfaat 0.01 0.31 
- trofie macrofyten 0 70 70 
- trofie diatomeeën 0 86 86 67 groot 
- variant-elgen karakter macrofyten 51 6 45 

Totaalfosfaat 0.08 0.76 
- trofie macrofyten 0 76 76 
- trofie diatomeeën 14 89 75 57 groot 
- variant-eigen karakter macrofyten 28 7 21 

Ammoniumstikstof 0.29 0.76 
- saprobie macrofauna 33 58 25 
- saprobie diatomeeën 3 42 39 29 matig 
- variant-elgen karakter macrofyten 37 13 24 

Kjeldahlstikstof 0.83 1.30 
- saprobie macrofauna 0 0 0 
- saprobie diatomeeën 0 0 0 8 klein 
- variant-eigen karakter macrofyten 52 27 25 

Zuurgraad 7.53 7.66 
- variant-elgen karakter macrofyten 10 9 1 1 klein 

Calcium 56.3 66.4 
- zuurkarakter macrofauna 20 15 5 
- zuurkarakter diatomeeën 9 6 3 4 klein 
- variant-eigen karakter macrofyten 5 0 5 

Bicarbonaat 107.5 191.8 
- trofie macrofyten 37 66 29 29 matig 

Tabel 2: Resultaten van de berekeningen van de scores voor de diverse maatstaven voor het bepalen van het risico van 
inlaten van Vechtwater. Berekeningen zijn gebaseerd op zomergemiddelde waarden, waarbij 'gehalte voor' is gebaseerd 
op zomergemiddelde in Emmertochtsloot (ZWO 1992) en 'gehalte na' op zomergemiddelde in Vecht bij Dalfsen (WMO 

1991-1 992). Wateren worden gerekend tot het STOWA type 'zandsloten'. 
1: positieve score betekent negatief effect 

Conclusies 

In)aat van gebiedsvreemd water heeft tot gevoig dat de abiotische samenstelling van het water 
verandert. Op grond van deze verandering wordt met de gepresenteerde methodiek ingeschat 
wat de consequenties zijn voor de aanwezige aquatische Ievensgemeenschappen. De eventuele 
veranderingen in die Ievensgemeenschappen worden uitgedrukt in verschuivingen op de 
maatstaven uit de STOWA beoordelingssystemen. Een eerste toepassing van de methodiek geeft 
aan dat deze bruikbare resultaten verschaft. 

De risico's worden ingeschat op basis van afzonderlijke factoren. Hierdoor wordt het mogelijk 
om de knelpunten op te sporen. 
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Het systeem is nog in voile ontwikkeiing. In het bijzonder zal nog aandacht besteed worden aan 
de wijze waarop de bruikbaarheid vergroot kan worden. 
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Macro fauna en gebiedsvreemd water in de Ijsselvallei 

MACROFAUNA EN GEBIEDSVREEMD WATER IN DE IJSSELVALLEI 
E.T.H.M. Peeters & J.J.M. de Klein 
Landbouwuniversiteit Wageningen 

Inleiding 

Water uit de IJssel wordt in droge (zomer)perioden ingelaten in de watergangen van Salland en 
Oost-Veluwe voornamelijk ter beperking van droogteschade in de landbouw. Tevens wordt 
water ingelaten am grondwaterstandsdalingen als gevoig van drinkwaterwinning te compenseren 
en am verdrogingsverschijnselen in natuurgebieden zoveel mogelijk te voorkomen. 
Tot op heden is weinig onderzoek verricht naar de effecten van waterinlaat op de flora en fauna 
in het gebied van de IJsselvallei. In 1994 zijn door het Zuiveringsschap Veluwe en Zuivering-
schap West-Overijssel gegevens verzameld over de biotische (macrofauna en macrofyten) en 
abiotische omstandigheden in 26 oppervlaktewateren die in verschillende mate beInvloed warden 
door inlaat van lJsselwater. In opdracht van Zuiveringsschap Veluwe en Zuiveringschap West-
Overijssel zijn de verzamelde gegevens geanalyseerd (Peeters & de Klein, 1996). In deze 
regionale studie stand de vraag centraal wat de mogelijke effecten van inlaten van IJsselwater 
op de (macrofyten- en macrofauna)levensgemeenschap zou zijn. In deze bijdrage wordt ingegaan 
op de macrofauna. 

Representativiteit van de gegevens uit 1994 

Voor de interpretatie van de resultaten is het van belang na te gaan in hoeverre de inlaatsituatie 
in 1994 representatief is voor de inlaatsituatie in het algemeen, zowel in hydrologisch opzicht als 
qua fysische en chemische samenstelling. 
Het jaar 1994 kan hydrologisch beschreven warden als een nat voorjaar, een erg droge zomer -
periode en een zeer nat najaar. De inlaatperiode was in 1994 relatief kort en in die korte periode 
is een behoorlijk grate hoeveelheid water ingelaten. De chemische samenstelling van het water 
is vergeleken met de samenstelling van tien daaraan voorafgaaride jaren. Hieruit komt naar voren 
dat er in 1994 geen noemenswaardige afwijkingen zijn in hydrologie en in chemische samenstel-
Iing. 

Karakterisering van de lokaties ten aanzien van waterinlaat 

Op basis van gebiedskennis van de beheerders en met behulp van gemeten chloride gehalten zijn 
de locaties ingedeeld naar de mate van beInvloeding door waterinlaat. Daarbij is oak gebruik 
gemaakt van langjarige meetreeksen van een punt dat wel en een punt dat niet/nauwelijks onder 
invloed staat van IJsselwater. Met behulp van de langere meetreeksen kan afgeleid worden wat 
de grootte-orde en de variatie van het chloridegehalte is in een ongestoorde situatie (de 
referentiesituatie). OnbeInvloede Iokaties in deze reglo hebben een chloridegehalte lager dan 40 
mg/I en het verschil tussen laagste en hoogste gemeten waarde bedraagt maximaal 25 mg/I. 
Voor deze wateren geldt dat geleidingsvermogen een waarde heeft tussen 35 en 65 mS/rn, 
orthofosfaat lager is dan 0.1 mg/I, natrium lager dan 22 mg/I, pH Iigt tussen 6.6 en 7.9 en NH4 
minder is dan 1.2 mg/I. 

Chemie 

De Iocaties die niet onder invloed staan van waterinlaat vertonen zowel voor als na de inlaat-
periode een behoorlijke verscheidenheid in ionensamenstelling. 
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Bij de inlaatpunten verdwijnt deze verscheidenheid bijna volledig na inlaat. Tevens vindt er bij de 
inlaatpunten een verschuiving plaats van bicarbonaatrijk water naar chloriderijk water. 

M acrofauna 

Multivariate analyse technieken zijn gebruikt om overeenkomsten en verschillen in de samenstel-
ling van de macrofaunamonsters op te sporen. Als clustertechniek is TWINSPAN gebruikt en 
voor het uitvoeren van ordinaties CANOCO. Uit beide analyses komt naar voren dat: 

de monsters van Oost-Veluwe een aparte groep vormen 
Een aantal soorten komt wel voor in West-Overijssel en niet in Oost-Veluwe en omge-
keerd. Het gaat dan vooral om enkele keversoorten (o.a. Graptodytes pictus, Hydroporus 
planus) die in West-Overijssel wel zijn aangetroffen en om Gammarus roeseli en soorten 
van Pisidium in Oost-Veluwe. Het is niet waarschijnlijk dat dit veroorzaakt wordt door de 
wijze van determinatie. 

in grote lijnen de onbeInvloede en de beInvloede wateren gescheiden kunnen worden. 

taxon 
mate van beInvloeding 

zwak matig sterk 

Helophorus soorten X - - 
Hydroporus soorten X - - 
Agabus soorten X X - 
Bathyomphalus contortus X X - 
Bithynia leachi X X - 
Planorbis planorbis X X - 
Planorbis carinatus X X - 

Agraylea soorten - X X 
Ceratopogonidae - X X 
Cloeon simile - X X 
Endochironomus tendens - X X 
Ephemera vulgata - X X 
Eylais extendens - X X 
Parachironomus gr arcuatus - X X 
Piscicola geometra - X X 
Polypedilum gr sordens - X X 
Polypedilum nubeculosum agg - X X 
Potamopyrgus jenkinsi - X X 
Prodiamesa olivacea - X X 
Stylaria lacustris - X X 
Tanytarsus soorten - X X 
Tipulidae soorten - X X 

Cataclysta lemnata - - X 
Cyrnus flavidus - - X 
Dreissena polymorpha - - X 
Gammarus tigrinus - - x 
Physa acuta - - x 	- 

Tabel 2. Aan- (x) en afwezigheid (-) van enkele macrofaunasoorten in relatie tot beInvloeding door inlaat van IJsselwater. 

Op het niveau van levensgemeenschappen (hele monsters) is er duidelijk een correlatief verband 
met de mate van beInvloeding door inlaat van IJsselwater. 
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Uit bestudering van de soortenlijst blijkt dat slechts een beperkt aantal soorten een duidelijke 
relatie vertonen met waterinlaat (tabel 1). Kevers als Hydroporus en Helophorus (kenmerkend 
voor kwel en/of instabiele milieus) verdwijnen terwiji soorten als Ephemera vulgata en Prodiames 
olivacea (die van stroming houden) verschijnen op inlaatpunten. 

Conclusies 

lnlaat van IJsselwater leidt tot verschillen in de samenstelling van de macrofauna-
levensgemeenschap. 
De verandering in de samenstelling van de Ievensgemeenschap Iaat zich slechts ten dele 
vertalen naar veranderingen in de verspreidingspatronen van individuele soorten. 
Door inlaat van IJsselwater verschijnen op inlaatpunten meer stromingsminnende soorten 
en meer soorten van wateren rijker aan voedingsstoffen. 

Literatuur 

Peeters, E.T.H.M. & J.J.M. de Klein. 1996. Gebiedsvreemd water in de lJsselvallei. Vakgroep Waterkwaliteitsbeheer en 
Aquatische Oecologie, Landbouwuniversiteit, rapportnummer M273. 
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Gebiedsvreemd water in Noordwest-Overijssel 

GEBIEDSVREEM D WATER IN N00 RDWEST-OVERIJSSEL 
B. Moonen 
Waterschap Groot-Safland 

INLEIDING 

Noordwest-Overijssel is een Iaagveengebied gelegen tussen de keileembulten van Votlenhove en 
Steenwijk. De in dit gebied gelegen natuurgebieden de Weerribben en de Wieden bezitten grote 
Iandschappelijke en ecologisch waarden. Water is een belangrijke factor voor de instandhouding 
en verdere ontwikkeling van deze waarden. Zowet de waterkwantiteit als de waterkwaliteit 
spelen hierbij een cruciale rol. Ondanks een flexibet peilbeheer en maximale waterconservering 
blijkt in Iangdurig droge perioden de inlaat van gebiedsvreemd water onontkoombaar. Sinds 
1989 wordt in het noorden van het gebied, via de Lintman-Homansluis bij Ossenzijl, water 
ingelaten afkomstig uit de Friese boezem. Dit water is indirect afkomstig uit de Rijn. Gemiddeld 
wordt jaarlijks circa 10 miljoen m 3  gebiedsvreemd water ingelaten. Door deze waterinlaat is er 
vanuit waterkwantiteitsoogpunt geen knelpunt meer aanwezig, de gewenste peilen in het gebied 
kunnen worden gerealiseerd. De kwaliteit van het inlaatwater is echter zo afwijkend van het 
gebiedseigen water dat het inlaten van dit water in de natuurgebieden van Noordwest-Overijssel 
Ieidt tot ernstige waterkwatiteitsproblemen. Het inlaatwater veroorzaakt door hogere 
nutriëntengehaltes, afwijkende macro-ionenconcentraties en hoge chlorofylgehaftes voornamelijk 
in de Weerribben eutrofieringsverschijnselen in sloten, vaarten en petgaten. Bovendien wordt 
het beheer van de kwetsbare trilvenen in dit gebied bemoeilijkt door de aanwezigheid van het 
gebiedvreemde water. Om tot een verbetering van deze ongewenste situatie te komen hebben 
de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer (beheerder van de Weerribben), de Vereniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten (beheerder van de Wieden), het waterschap Wold en Wieden 
(waterkwantiteitsbeheerder in Noordwest-Overijssel) en het waterschap Groot Salland 
(waterkwatiteitsbeheerder in Noordwest-Overijsset) de handen ineengeslagen. Dit leidde ertoe 
werd besloten de waterinlaat te verplaatsen van de Lintman-Homansluis bij Ossenzijl naar het 
gemaal Stroink nabij de zuidetijk gelegen Wieden. Hiermee wordt het probleem (de waterinlaat) 
niet alleen verlegd maar ook fors beperkt. In het onderstaande worden de situatie, knelpunten, 
overwegingen en de oplossing nader beschouwd. 

Gebiedskarakterisering 

Noordwest-Overijssel wordt grotendeels gevormd door de boezem van Vollenhove met de 
natuurgebieden de Weerribben (eigenaar Staatsbosbeheer en circa 3.000 ha) en de Wieden 
(eigenaar de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en circa 4.000 ha.), natuurgebieden 
waarin trilvenen, rietlanden, bosjes, sloten, vaarten, kanalen, petgaten, plassen en meren elkaar 
afwisselen. De boezem wordt omringd door lager getegen tanbouwpolders die deels afwateren 
op de boezem en deels afwateren buiten Noordwest-Overijssel. Een overzicht van het gebied is 
weergegeven in figuur 1. 

De Weerribben en de Wieden hebben, aihoewel beiden ontstaan door vervening, een geheel 
eigen karakter. In de Wieden teidde ongestructureerde turfwinning tot brede petgaten en smalte 
zetwallen en zijn deze zetwallen weggeslagen waardoor meren en plassen ontstonden. In de 
Weerribben vond turfwinning later plaats en werden smallere petgaten gegraven met bredere 
zetwallen. In tegenstelting tot de Wieden werden deze zetwallen niet weggeslagen en bleef het 
oorspronkelijk patroon van petgaten en zetwallen in tact. 
De Weerribben kenmerken zich vooral door kteinschaligheid, relatief weinig open water met veel 
sloten en petgaten, en waardevotle (doorgaans bevloeide) trilvenen en rietlanden. 
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Door de combinatie van een grote slootdichtheid en de beperkte aanwezigheid van grote 
oppervlaktewateren (zoals meren en plassen) verspreidt gebiedsvreemd water zich snel door het 
gebied en is buffering van oppervlaktewater bier moeilijk. 
De Wieden vaUen op door (doorgaans niet bevloeide) rietlanden, bosjes, sloten, plassen en 
meren. Er is hier veel open water in de vorm van meren en plassen terwijl het 
watergangenpatroon dat bier aanwezig is snelle verspreiding van water bemoeilijkt. 
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Figuur 1. Overzichtskaart van Noordwest-Overijssel met o.a. Ossenzijl en Stroink. 

Waterhuishouding voor 1997 

Dc Weerribben en Wieden stonden vroeger onder invloed van de voormalige Zuiderzee. Met de 
aanleg van de afsluitdijk en de Noordoostpolder ontstond een andere hydrologische situatie. De 
invloed van het brakke zeewater verdween en zoet oppervlaktewater en regenwatér werden 
bepalend voor het water in Noordwest-Overijssel. Momenteel wordt het gebied van water 
voorzien door de aanvoer van Drents oppervlaktewater, neersiag, water afkomstig uit de lager 
gelegen landbouwpolders en inlaatwater. Door verdamping, wegzijging en uitmalen via gemaal 
Stroink verdwijnt het water weer uit het gebied. Het waterschap Wold en Wieden, de 
waterkwantiteitsbeheerder van dit gebied, hanteerde tot 1989 een zomerpeil van NAP -0.7m. 
Dit resulteerde in het inlaten van veel gebiedsvreemd (10 tot 20 miljoen m 3/jaar) in de zomer. In 
1989 werd overgeschakeld op een flexibeler peilbeheer waarbij het peil 10 cm verder mocht 
zakken voordat men overging tot het inlaten van gebiedsvreemd water. Bovendien werd de 
waterconservering in het gebied geoptimaliseerd. Hierdoor werd de benodigde hoeveelheid 
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inlaatwater met circa 50- 75% verminderd maar in langdurig droge perioden bleef het inlaten van 
gebiedsvreemd water noodzakelijk. 
Zowel de inlaat van Fries water als de aanvoer van het merendeel van het Drentse 
oppervlaktewater vonden plaats in het noordelijk deel van de Weerribben. Waterafvoer vond en 
vindt plaats via het gemaal Stroink in het zuidwesten van de Noordwest-Overijssel (zie figuur 1). 
De aanvoer van gebiedsvreemd water in de kleinschalige Weerribben had tot gevoig dat het 
gebiedsvreemde water binnen enkele dagen het gebiedseigen water uit de sloten en vaarten in 
de Weerribben had vervangen. Vervolgens drong het gebiedsvreemde water geleidelijk de 
petgaten binnen. Omdat in afvoersituaties het water via het in de Wieden gelegen gemaal 
Stroink wordt uitgeslagen drong het gebiedsvreemde water ook door tot in het noordelijk deel 
van de Wieden We figuur 2). 

Probleemstelling en oplossingsrichtingen 

Het inlaatwater verspreidde zich na inlaten bij de Lintman-Homansluis snel over de Weerribben 
en delen van de Wieden. Dit inlaatwater wijkt van het gebiedseigen water af door hogere 
fosfaat-, stikstof-, sulfaat-, chloride- en chlorofylgehaltes. De vervanging van het gebiedseigen 
water door voedselrijker, algenrijker en ionenrijker water leidde tot achteruitgang van de 
waterkwaliteit en aantasting van het aquatisch ecosysteem. De heldere wateren werden na 
inlaten van gebiedsvreemd water troebel en blauwalgenbloei trad veelvuldig op. Daarnaast bleek 
de verspreiding van onder andere Krabbescheer (Stratiotes abides) en Plat fonteinkruid 
(Potamogeton compressus) sterk achteruit te gaan sinds de invloed van het inlaatwater in de 
Weerribben is toegenomen (Bloemendaal & Roelofs, 1988; Van Wirdum, 1991; Smolders et aL, 
1996). Naast de negatieve effecten van het inlaatwater op het oppervlaktewater is er een 
potentieel negatief effect op (bevloeide) trilvenen en rietlanden. 
De problemen die ontstaan door het inlaten van gebiedsvreemd water in Noordwest-Overijssel 
zijn te herleiden tot twee knelpunten. 
Ten eerste heeft het inlaatwater een kwaliteit die voor dit gebied onvoldoende is. Ten tweede is 
de verspreiding van dit water groot en vindt deze verspreiding snel plaats. Er is dus sprake van 
een kwaliteitsprobleem en een verspreidingsprobleem. 
Om de gesignaleerde problemen met betrekking tot de waterinlaat te verkleinen werden diverse 
oplossingen tegen het licht gehouden. Hierbij werd in eerste instantie gedacht aan maatregelen 
die de kwaliteit van het inlaatwater moesten verbeteren. Met name defosfatering van het 
inlaatwater en het gebruik maken van een helofytenfilter ter verlaging van de 
nutriëntenconcentraties van het inlaatwater waren als mogelijke maatregelen in beeld. 
Defosfatering van het inlaatwater bleek door de grote hoeveelheid water die in een korte periode 
wordt ingelaten (250.000 m 3/1 2 uur) technische moeilijk uitvoerbaar. Tevens waren er twijfels 
over gerezen over het nut en de gewenstheid van deze oplossing. Elders in het land leidde 
uitvoering defosfatering van inlaatwater niet altijd tot het gewenste effect ( Klapwijk, 1988; 
Boers, 1991) en daarnaast leidt defosfatering tot een wijziging van de macro-ionensamenstelling 
van het oppervlaktewater hetgeen in veengebieden als niet wenselijk wordt beschouwd 
(Meulemans e.a., 1996). Bovendien zal mogelijke interne eutrofiëring als gevolg van een andere 
ionensamenstelling van het gebiedsvreemd water door de defosfatering niet worden verminderd 
(Lamers et al, 1996). 
De aanleg van een helofytenfilter legt, wederom door de benodigde grote aanvoer in een korte 
periode, beslag een op groot oppervlak (>500 ha). Dit oppervlak is in het noorden van het 
gebied niet of nauwelijks buiten de huidige natuurreservaten beschikbaar en het plaatsen van 
een dergelijk groot helofytenfilter binnen de natuurgebieden is een te grote aantasting van de 
natuurwaarden in het gebied. 
De meest voor de handliggende maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het inlaatwater 
blijken niet tot een oplossing van de problemen te leiden. 
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Een nadere beschouwing van het verspreidingsgedrag van het inlaatwater bleek echter wel 
aanknopingspunten voor een oplossing van het probleem te bieden. Zoalsreeds vermeld heeft 
het inlaten van het water in het noordelijk deel van de Weerribben tot gevolg dat het inlaatwater 
vrijwel de gehele Weerribben en het noordelijk deel van de Wieden binnendringt (zie figuur 2). 
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Figuur 2 Het bemnvloedingsgebied van het inlaatwater indien water wordt ingeiaten bij Ossenzijl. 

Uit berekeningen van het waterkwantiteitsmodel ABOPOL bleek dat bij inlaten van het water bij 
het gemaal Stroink de verspreiding van het inlaatwater grotendeels beperkt zou blijven tot de 
Beulakerwijde en mogelijk het zuidwestelijk deel van de Wieden (zie figuur 3). Verplaatsing van 
het waterinlaatpunt naar het zuidelijker gelegen Stroink zou de beInvloedingssfeer van het 
gebiedsvreemde water sterk beperken. 
Deze maatregel werd aan een nadere analyse onderworpen en uiteindelijk in de zomer van 1997 
uitgevoerd. 

Verplaatsing van het waterinlaatpunt naar Stroink 

Verplaatsing van het waterinlaatpunt van de Lintman-Homansluis naar Stroink leek een zinvolle 
maatregel. De Weerribben zouden gevrijwaard blijven van de invloed van gebiedsvreemd water 
en slechts een deel van de Wieden zou door het inlaatwater beInvloed worden. Het ei van 
Columbus? 
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Al snel werd duidelijk dat er een aantal haken en ogen aan deze oplossing zaten. De 
belangrijkste kantlekeningen waren de volgende: 
- 	de kwaliteit van het inlaatwater bij Stroink was onvoldoende bekend, 
- 	het inlaatwater zougemakkelijk de kwetsbare Achterwieden in kunnen stromen, 
- 	er waren twijfels over de juistheid van de berekening van ABOPOL in kleinere wateren. 
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Figuur 3 Het beinvloedingsgebied van het inlaatwater indien water wordt ingelaten bij Stroink. 

Gedurende de zomer van 1994 werd de waterkwaliteit van het Vollenhovermeer en het Zwarte 
meer, wateren waaruit bij verplaatsing van de waterinlaat naar Stroink water zal worden 
ingelaten, vergeleken met het "Friese" inlaatwater en het gebiedseigen water in zowel 
Weerribben als Wieden. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in tabel 1. 

tot-N (mg/I) tot-P (mg/I) Cl (mg/I) Chlorofyl 
(mg/rn3) 

SO4  (mg/I) 

WEERRIBBEN 1.1-2.5 0.05-0.10 30-45 10-50 15-25 

WIEDEN 1.1-2.5 0.05-0.10 30-40 5-25(75) 17-22 

BEULAKERWIJDE 1.8-2.8 0.10-0.18 30-40 10-100 35-40 

HUIDIG INLAAT WATER 2.2-3.5 0.16-0.23 31-89 60-130 35-50 

TOEKOMSTIG INLAAT WATER 1.5-2.3 0.10-0.17 35-88 50-150 25-50 

idem na enkele dagen 2.2-3.4 0.14-0.23 50-100 40-100 25-60 

Tabel 1 De waterkwaliteit in de zomer van 1994. 
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Verschillen tussen de kwaliteit van het "Friese" inlaatwater en het water uit het Vollenhovermeer 
en Zwarte meer bleken gering te zijn. Het verplaatsen van de waterinlaat zal dus niet of 
nauwelijks tot veranderingen in vrachten nutriënten, plankton, sulfaat of chloride leiden. Tevens 
blijkt dat de waterkwaliteit van de Beulakerwijde, waarop het inlaatwater bij inlaten via Stroink 
terechtkomt, een beduidend mindere kwaliteit heeft dan de meeste overige wateren in de 
Weerribben en Wieden. Nadelige effecten van het inlaatwater op de Beulakerwijde zullen na 
verwachting relatief beperkt zijn. 

Het binnendringen van inlaatwater in de kwetsbare Achterwieden zou plaats kunnen vinden en 
daar ter plaatse een ernstige aantasting van de natuurwaarden tot gevolg hebben. Duidelijk was 
dat door flankerende en compenserende maatregelen dit gebied gevrijwaard moest worden van 
de nadelige effecten van het inlaatwater. 

Het model ABOPOL is niet ontworpen voor het in beeld brengen van waterbewegingen in 
kleinere wateren. Tevens wordt er in dit model geen rekening gehouden met waterbewegingen 
onder de kraggen. Dit leidt tot onzekerheid over de mate van binnendringing van het 
gebiedsvreemd water in een aantal kleinere wateren in de Wieden. Modelmatig is dit niet met 
voldoende zekerheid in beeld te brengen. AHeen metingen na een waterinlaat kunnen hierin 
voldoende inzicht verschaffen. 

Waterhuishouding vanaf 1997 

Ondanks de genoemde kanttekeningen werd de verplaatsing van het waterinlaatpunt naar 
Stroink in augustus 1997 een feit. De voordelen zijn evident en nadelen lijken beperkt of 
beheersbaar. 
Ter bescherming van de Achterwieden werden een aantal flankerende en compenserende 
maatregelen genomen. Rechtstreekse verbindingen tussen de BeulakerwijdefEttenlandskanaal en 
de Achterwieden werden afgesloten. Om te voorkomen dat het gebied verdroogt moet er toch 
oppervlaktewater, en dus ook inlaatwater, het gebied in kunnen. De weg van dit water werd 
door de aanleg van een lange, slingerende sloot kilometers lang gemaakt en tevens werd door de 
aanleg van verbrede, petgatachtige wateren het bufferend en het zeifreinigend vermogen van het 
water sterk vergroot. Bescherming van de Achterwieden tegen de invloed van het inlaatwater 
wordt door deze maatregelen gewaarborgd. 
Door een gedegen monitoringsprogramma zal in beeld gebracht worden hoe bet inlaatwater zich 
verspreidt. Zowel het oppervlaktewater als het water dat zich onder de kraggen bevindt worden 
in dit onderzoek betrokken. Als blijkt dat de verspreiding van het inlaatwater op cruciale plaatsen 
in het gebied afwijkt van de verspreidingspatronen die verwacht worden kan mogelijk nog 
bijgestuurd worden. 

Conclusies 

Het verplaatsen van de waterinlaat van de Lintman-Homansluis bij Ossenzijl naar het gemaal 
Stroink zal leiden tot een sterke verbetering van de waterkwaliteit en natuurwaarden in de 
Noordwest-Overijssel. 
In de Weerribben zal het gebiedseigen water worden vastgehouden. Dit heeft een positief effect 
op het aquatisch ecosysteem en de eerste stadia van (mesotrafente)verlandingsreeksen. Door 
uitvoering van diverse flankerende maatregelen in de Achterwieden zijn negatieve effecten in de 
Wieden naar verwachting beperkt. In het noordelijk deel van de Wieden (het Giethoornse meer 
en omgeving) zijn zelfs positieve effecten te verwachten. De waterinlaat zal slechts een beperkt 
negatief effect hebben op de waterkwaliteit in de Beulakerwijde. Per saldo wordt een enorme 
verbetering van de situatie in Noordwest-Overijssel verwacht. 
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Gebiedsvreemd water in Noordwest-Overi7sse/ 

De verdrogingsproblematiek, die zich in Noordwest-Overijssel voornamelijk uitte in de 
onvoldoende kwaliteit van het intaatwater, is door de verpaatsing van het waterinaatpunt tot 
beperkte proporties teruggebracht. Door uitvoering van het project is de verdrogingsdoelstelting 
van de provincie Overijssel voor meer dan 50% gereatiseerd. Aihoewel de kwatiteit en de 
hoeveetheid van het inlaatwater niet zijn gewijzigd zal de maatregel leiden tot een grote 
verbetering van de waterkwaliteit in grote delen van Noordwest-Overijsset. 
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Su/faatverr,jkt water a/s inlaatwater? 

(Artikel overgenomen uit Landschap, no.3 '96) 

Sulfaatverrijkt wate r a I s 
inlaatwater? 
De rol van de waterkwaliteit bij maatregelen 

tegen verdroging 

Leon Lamers, Fans Smolders, 
Emiel Brouwer & Jan Roelofs 

In grote delen van Nederland worth water inge-

laten om verdroging te voorkomen. De chemi-

sche samenstelling van dit water verschilt vaak 

sterk van de oorspronkelijke samenstelling. In 

organische bodems liggen grote hoeveelheden 

voedingsstoffen opgeslagen, die hierdoor vrij-

gemaakt kunnen worden. Hierdoor kan er ook 

zonder aanvoer van extra voedingsstoffen voed-

selverrijking plaatsvinden. Dit artikel zal in-

gaan op de bijdrage van sulfaatrijk, alkalisch 

water aan de eutrofiëring van oppervlaktewate-

ren en natte terreinen. 

Veranderingen in de waterkwahteit 

In de loop van deze eeuw is het grondwa-
terpeil in grote delen van Nederland ge-
daald door versnelde waterafvoer en toe-
genomen watergebruik. Om hiervoor te 
kunnen compenseren, wordt het niveau 
in watergangen op veel plaatsen, met 
name in de zomer, op peil gehouden door 
de aanvoer van water uit de grote rivie-
ren en het IJsselmeer. Meer dan 60% van 
de Nederlandse oppervlaktewateren staat, 
periodiek of permanent, onder invloed 

1988; figuur 1). Hieronder vallen vele sb-
ten en plassen in veengebieden in 
Utrecht, Overijssel en Noord- en Zuid-
Holland. Andere delen van Nederland, 
bijvoorbeeld het Peelgebied, worden te-
genwoordig beInvloed door Maaswater. 
Sinds men gestart is met de waterinlaat, 
is de kwaliteit van het oppervlaktewater 
in deze gebieden sterk verslechterd. Er is 
sprake van grootschalige eutrofiering, 
waarbij het water troebel geworden is en 
wortelende waterplanten vervangen zij n 
door niet-wortelende soorten en algen. 
Een aantal karakteristieke soorten van 
(laag)veenplassen is hierdoor sterk ach-
teruitgegaan (Golterman, 1976; Bloemen-
daal & Roelofs, 1988; Van Wirdum, 1989; 
Koerselman & Verhoeven, 1989). 
Vaak wordt de aanvoer van meststoffen 
via het inlaatwater als enige oorzaak ge-
noemd voor de afname van de natnur-
waarde. Het verwijderen van voedings-
stoffen (zoals bij defosfatering), blijkt ech-
ter op langere termijn niet altijd tot het 
gewenste resultaat te leiden (Klapwijk, 
1988; Roelofs & Bloemendaal, 1988; 
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Figuurl• 
Delen van Nederland 

(gearceerd), die beInvloed 
worden door Rijnwater. 

(naar Bloemendaal & 
Roelofs, 1988). 

Figure 1. 
Regions in the Netherlands 
affected by water from the 
river Rhine (shaded parts). 

(after Bloemendaal & 
RoeloIs, 1988) 

Figuur2. 
De relatieve aandelen van 

chloride, sulfaat en 
(bi)carbonaat in bet water, 

weergegeven in een 
driehoeksdiagram. In het 
midden van de driehoek 

dragen de ionen in gelijke 
mate bij aan de totale 

negatieve lading. leder 
punt stelt een 

oppervlakiewater voor. In 
figuur 2a zijn 45 

willekeurige wateren 
weergegeven die door 

Rijnwater beinvloed 
worden en in figuur 2b 600 

willekeurige 
oppervlaktewateren in 

Nederland. 
De samenstelling van 
Rijnwater (september 

1991). 

Figure2• 
Relative amounts of 
chloride, sulphate, 

carbonate and bicarbonate 
in the water, plotted in a 
triangle diagram. In the 

centre of the triangle, all 
three ions contribute 

equally to the total negative 
charge. Each dot 

represents one surface 
water location. Figure 2a 

illustrates 45 randomly 
selected waters affected 
by Rhine water, figure 2b 

shows 600 randomly 
selected surface waters in 

the Netherlands. • The 
composition of Rhine water 

(September. 1991). 

Noordzee 

Dit artikel gaat in op eutrofiering die op-
treedt zonder externe aanvoer van voe-
dingsstoffen (interne eutrofiering) in rela-
tie tot de waterkwaliteit. Van oorsprong 
was een groot deel van het water in laag -
veengebieden afkomstig van grondwater 
en regen, waardoor het sulfaatarm en 
licht alkalisch was. De sulfaatconcentra-
tie in de rivieren en het aangevoerde wa-
ter was laag en veel plaatsen stonden bo-
vendien onder invloed van (ijzerrijk) 
grondwater (Bloemendaal & Roelofs, 
1988; Koerselman & Verhoeven, 1989; 
Roelofs & Cals, 1989; Roelofs, 1991). Door 
de aanvoer van Rijn- en Maaswater vindt 
er een nivellering plaats van de chemi-
sche watertypen (figuur 2), waardoor ook 

Chloride  

de variatie in vegetatietypen en planten-, 
soorten stork afneemt. Ret huidige inge-
laten water is, anders dan het oorspron-
kelijke water, over het algemeen alka-
lisch en sulfaatrijk. Behalve de aanvoer 
van sulfaat vanuit de grote rivieren en 
landbouwgronden, vormt mogelijk ook de 
uitspoeling van nitraten uit de landbouw 
een groeiende bron voor sulfaatverrijking 
in grond- en oppervlaktewater. Nitraat is 
in staat om gereduceerde zwavelverbin-
dingen in de bodem te oxideren tot sul-
faat (Stuyfzand, 1993). 
Na een theoretische inleiding over de re-
latie tussen waterkwaliteit en interne eu-
trofiering, wordt aan de hand van resul-
taten van veld- en laboratoriumonder-
zoek aangegeven in hoeverre en op welke 
manier extra sulfaat kan bijdragen aan 
de eutrofiering van natte ecosystemen. 
Hierbij komen zowel oppervlaktewateren 
als geInundeerde terrestrische systemen 
aan bod. Tenslotte wordt aandacht be-
steed aan de consequenties die de bevin-
dingen hebben voor het beheer van opper-
vlaktewateren en natte terreinen. 

Waterkwaliteit en interne eutrofiering 
Vergelijkende studies in Nederlandse 
veenwateren laten zien dat een hogere al-
kaliniteit (veroorzaakt door een hoger bi-
carbonaatgehalte) gepaard gaat met ho-
gere fosfaatconcentraties in de waterlaag 
en hogere fosfaat- en ammoniumconcen-
traties in het interstitiele bodemvocht (fi- 
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guur 3; Van Katwijk & Roelofs, 1988; 
Smolders, 1995). De microbiele afbraak 
van organisch materiaal neemt af met 
een afnemende alkaliniteit van het water 
(McKinley & Vestal, 1982). Organische 
zuren die vrijkomen bij deze afbraak wer-
ken remmend, waardoor er een stapeling 
van organisch materiaal optreedt (veen-
vorming). Wanneer deze zuren geneutra-
liseerd worden door voldoende bicarbo-
naat uit de waterlaag, neemt de afbraak-
sneiheid toe en komen er meer nutriën-
ten beschikbaar (Brock et al., 1985; Kok 
& Van der Laar, 1991). Bij deze athraak-
processen daalt de redoxpotentiaal in de 
bodem, waardoor fosfaten sneller in op-
lossing gaan. Dit wordt veroorzaakt door 
de reductie van driewaardig ijzer in ijzer-
fosfaatcomplexen (zoals ijzer(III)-
(hydr)oxidefosfaten) naar tweewaardig ii-
zer waarbij het gebonden fosfaat vrijkomt 
(Patrick & Khalid, 1974; Boström et al., 
1982; Moore & Reddy, 1994). 
Wanneer het bicarbonaatrijke water een 
verhoogde concentratie aan sulfaat bevat, 
wordt het proces van interne eutrofiering 
versneld. Dit hangt samen met de micro-
biele reductie van sulfaat onder de gere-
duceerde omstandigheden in onderwater-
bodems en natte terrestrische bodems. 
Aangezien andere electronenacceptoren, 
zoals zuurstof en nitraat, vrijwel geheel 
uitgeput zijn, wordt sulfaat gereduceerd 
tot sulfide. Dc reactie hierbij is als volgt: 

2 SO42  + 4 CH2O + l-1 	1125 + HS + 2 HCO +2 CO2 + 2 ll2O  (1) 
(neutrale pH) 

Hierbij worden organische verbindingen 
(weergegeven als CH 20) afgebroken tot 
anorganisch koolstof (HCO en CO 2) en 
vindt er produktie van sulfide (1-12S en 
HS-) plaats. Dc vorm waarin anorganisch 
koolstof en sulfide voorkolnen, wordt door 
de pH bepaald. Onder sterk zure omstan-
digheden wordt er bijvoorbeeld alleen 
CO2  en H2S geproduceerd. Bij neutrale 
pH wordt ongeveer de heift van bet ge-
produceerde CO 2  en 1-12S in respectieve-
lijk HCO. en HS omgezet. 
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Uit de reactievergelijking volgt dat er per 
mol gereduceerd sulfaat bij circumneu-
trale pH één mol bicarbonaat gevormd 
wordt. Er wordt dus alkaliniteit gegene-
reerd bij dit proces (Baker et al., 1986; 
Schuurkes et al., 1988; Schindler, 1988),. 
waardoor de interne eutrofiering sterk 
toeneemt (Schindler et al., 1986; Bloe-
mendaal & Roelofs, 1988; Curtis, 1989). 
Het gevormde sulfide heeft twee verve-
lende eigenschappen: bet bindt sterk aan 
gereduceerd ijzer en het is giftig voor een 
groot aantal planten. Bij de vorming van 
ijzersulfiden wordt ijzer onttrokken aan 
ijzerhydroxiden en ijzerfosfaatcomplexen 
(Fe II en III), waardoor er extra fosfaat 
vrijkomt (Boström et al., 1982; Caraco et 
cii., 1989; Roelofs, 1991; Smolders & Roe-
lofs, 1993; Murray, 1995). Door de voort-
durende binding van ijzer aan sulfide zal 
er uiteindelijk een situatie ontstaan, 
waarbij de aanvoer en mobilisatie van ii-
zer in de bodem niet meer voldoende is 
om vrijgekomen fosfaat en sulfide te kun-
nen binden. Hierbij neemt de fosfaatcon-
centratie stork toe en kunnen voor plan-
ten toxische concentraties aan sulfide in 
bet interstitiële bodemwater bereikt wor-
den. 
Het is verder mogelijk dat sulfaat fosfaat 
verdringt van anionbindingsplaatsen in 

• Figuur 3 
De relatietussen de 
alkaliniteit en de 
concentratie aan (a) 
fosfaat en (b) ammonium in 
het bodemwater van 70 
willekeurig gekozen venige 
waterbodems in 
Nederland. (uit Smolders. 
1995) 

• Figure 3 
The relationship between 
alkalinity and (a) 
phosphate, and (b) 
ammonium concentrations 
of sediment pore water 
samples in 70 randomly 
selected peaty sediments 
in the Netherlands. (from 
Smolders. 1995) 
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Figure 4 
Diagram showing 

processes which may 
occur after the inlet of 

alkaline, sulphate enriched 
surface water to 

compensate for water 
shortage in peatlands. 
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de bodem. Deze bijdrage aan het eutrofië-
ringsproces is waarschijnlijk van minder 
groot belang dan de eerder genoemde oor-
zaken. Fosfaat bindt namelijk vele malen 
beter aan adsorptieplaatsen dan sulfaat 
en de adsorptie van anionen neemt sterk 
af bij toenemende pH (Scheffer & 
Schachtschabel, 1992). De rol die de tota-
le ion-sterkte van het water speelt bij de 
beschikbaarheid van fosfaat (Beitman & 
Van der Krift, 1996; Meuleman et al., dit 
nummer), verdient echter zeer de aan-
dacht. 
De genoemde processen, betrokken bij de 
aanvoer van bicarbonaat- en sulfaatrijk 
water, staan in figuur 4 schematisch 
weergegeven. 

Inlaat van sulfaatrijk water in veengebieden 
Sinds de invloed van Rijnwater toegeno-
men is, is het water in laagveengebieden, 
waaronder het natuurgebied De Weerrib-
ben (Overijssel), troebeler geworden en is 
de voor dit type water karakteristieke 
Krabbescheer (Stratiotes abides), samen 
met een aantal ondergedoken waterplan-
ten waaronder Plat fonteinkruid (Pota- 

mogeton compressus), sterk achteruitge-
gaan (Bloemendaal & Roelofs, 1988; Van 
Wirdum, 1989; Roelofs, 1991; Smolders & 
Roelofs, 1995; Smolders et al., 1996). Er 
heeft een toename plaatsgevonden van 
eutrafente waterplanten als Klein kroos 
(Lemna minor) en vaak treedt er aanzien-
lijke algenontwikkeling op. Bij vergelij-
kingen tussen geisoleerde en door Rijn-
water beInvloedde petgaten in De Weer-
ribben bleek dat de kwaliteit van bet op-
pervlakte- en bodemwater tussen beide 
typen sterk verschilde (Roelofs, 1991; 
Smolders & Roelofs, 1995). In de niet-geI-
soleerde petgaten was sprake van eutro-
flering, met name in bet interstitiele bo-
demwater waarin de fosfaat- en ammoni-
umconcentratie sterk verhoogd waren. 
Door diffusie vanuit de bodem leidde dit 
ook tot verhoogde concentraties aan deze 
voedingsstoffen in bet water. Aangezien 
het ingelaten water slechts een lage con-
centratie aan fosfaat en ammonium be-
vatte, kon er geen sprake zijn van exter-
ne eutrofiering. Dc eutrofiering ging ge-
paard met een verhoogde alkaliniteit en 
pH in het bodem- en oppervlaktewater. 
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De concentratie aan opgelost ijzer in de 
bodem was verlaagd, terwijl sulfide accu-
muleerde en de redoxpotentiaal lager lag. 
Deze metingen duiden op een verhoogde 
sulfaatreductie. Wanneer voor een aantal 
door Rijnwater beInvloedde locaties in dit 
gebied de concentraties aan fosfaat en 
sulfide in het bodemwater uitgezet wor-
den tegen de concentratie aan opgelost ii-
zer, blijkt er voor beide een duidelijk ne-
gatief verband te bestaan hiermee (figuur 
5). In oppervlaktewateren met verhoogde 
sulfaatreductie neemt het sulfaatgehalte 
in de waterlaag snel af (Roelofs, 1991), 
waardoor dit geen goede maat is voor de 
hoeveelheid beschikbaar sulfaat. Deze 
kan alleen in het aangevoerde water ge-
meten worden. 
In wateren waann Krabbescheer in deja-
ren zeventig nog aanwezig was, maar nu 
verdwenen is, zijn de sulfide- en fosfaat-
concentraties in bet bodemwater sterk 
verhoogd. De concentratie nan opgelost ii-
zer is daarentegen sterk verlaagd door 
binding aan sulfide. Mogelijk is er boven-
dien sprake van een versterking van bet 
proces, door de afname van ijzerrijke 
kwel na grondwaterstandsdalingen (Roe-
lofs, 1991; Smolders & Roelofs, 1995). Op-
pervlaktewater is, door de aanwezigheid 

van zuurstof, ijzerarm. Het voorkomen 
van kwel in De Weerribben in het verle-
den wordt echter niet door iedereen on-
derschreven (Van Wirdum, 1989; 1991). 
Bij een lage beschikbaarheid van ijzer 
treedt er bij waterplanten, waaronder 
Krabbescheer, ijzergebrek op waarbij de 
bladeren geel ideuren (Smolders & Roe-
lofs, 1993; Smolders et cii., 1994). De wor-
tels van Krabbescheer en andere worte-
lende waterplanten worden door de accu-
mulatie van sulfide aangetast en sterven 
uiteindelijk af. Uit kweekproeven en 
veldwaarnemingen is bekend dat Krabbe-
scheer erg gevoelig is voor verhoogde sul-
fideconcentraties, met name tijdens de 
winter en het vootaar, als de plant in het 
gereduceerd sediment zinkt (Roelofs, 
1991; Smolders, 1996). Daarnaast blijkt 
uit deze onderzoeken dat er mogelijk ook 
sprake is van ammoniumtoxiciteit. 
De toename van afbraakprocessen in ye-
nige bodems gaat gepaard met een toena-
me van het gehalte aan opgelost orga-
nisch koolstof en een afname van het 
zuurstofgehalte in het water. Door extra 
gasvorming (waaronder CO2  en 112S) kan 
er meer bodemmateriaal opwervelen 
(Roelofs, 1991). De toename van het ge-
halte aan organisch koolstof (humuszu-
ren) in de waterlaag is zichtbaar aan de 
bruinkleuring van het water. Door dit 
proces en door de toename van algen en 
kroossoorten in verband met het verhoog -
de aanbod aan voedingsstoffen, verslech-
tert het lichtklimaat voor ondergedoken 
planten. 
Na het inlaten van alkalisch sulfaatrijk 
water in oppervlaktewateren met een or-
ganische bodem is er dus een scala aan 
chemische, microbiele en botanische ver-
anderingen, waardoor de oorspronkelijke 
levensgemeenschappen met verschillende 
stressfactoren te maken krijgen. Deze 
combinatie van stressfactoren leidt tot 
een achteruitgang van karakteristieke 
gemeenschappen, waarbij bet water troe-
bel wordt en snelgroeiende zwevende of 
drijvende soorten de overhand krijgen. 

•Figuur5 
De concentraties san 
fosfaat (a) en sulfide (b) in 
bet bodemwater uitgezet 
tegen de concentratie san 
vrij ijzer. De monsters Zijn 
genomen in onderwater-
bodems op verschillende 
locaties, die in verschillen-
de mate beinvloed worden 
door Rijnwater, in De 
Weerribben. (uit Smolders 
& Roelofs, 1995) 

• Figure 5 
Phosphate (a) and sulphide 
(b) concentrations in 
sediment pore water 
samples, plotted against 
dissolved iron 
concentrations. The 
samples were collected 
from sediments in a 
number of waters located 
in the Weerribben, which 
were affected by Rhine 
water to different extents. 
(from Smolders & Roelofs. 
1995) 
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Dc rol van ijzer bij fosfaatbinding in onder-
waterbodems 
Bij vergelijking tussen sloten met sulfaat-
rijk water in het natuurreservaat Dc 
Bruuk (bij Groesbeek), bleek dat op kwel-
plaatsen het fosfaat- en bicarbonaatge-
halte in de waterlaag beduidend lager 
was dan op plaatsen zonder kwel (Smol-
ders & Roelofs, 1993). De concentratie 
ann (vrij) ijzer in het bodemvocht was 
hoog en sulfide was hierin niet meetbaar. 
In het bodemvocht op plaatsen zonder 
kwel waren de concentraties aan sulfide 
en fosfaat daarentegen sterk verhoogd, 
terwiji de ijzerconcentratie laag was. 
Om het effect van ijzer op de accumulatie 
van fosfaat en sulfide te onderzoeken, 
werden in een sloot met sulfaatrijk water 
in Dc Bruuk acht kunststof cilinders ge-
plaatst (Smolders et al., 1995). In de helft 
van deze enclosures werd voorzichtig ii-
zer(II)chloride in de bovenlaag van het 
sediment geInjecteerd. IJzeradditie leidde 
tot een sterke verlaging van de fosfaat-
concentratie in het bodemvocht en de wa- 

terlaag (figi.iur 6). De troebeiheid van het 
water, veroorzaakt door algengroei, nam 
hierdoor af en vrij sulfide in de bodem 
werd acuut gebonden (figuur 6). 
De resultaten tonen aan dat de aanvoer 
van ijzer een belangrijke rol kan spelen 
bij de verlaging van de fosfaatbeschik-
baarheid en het voorkómen van sulfide-
.accumulatie in onderwaterbodems. Bij af-
name van ijzerrijke kwel kan er dus extra 
mobilisatie van fosfaat plaatsvinden. 

Inundatie van natte schraailanden met 
sulfaatrijk water 
Ook voor oevers, moerassen en natte ter-
reinen die onder invloed komen te staan 
van alkalisch sulfaatverrijkt water, geldt 
het gevaar voor toegenomen interne eu-
trofiering. Aangezien bet proces alleen 
onder gereduceerde (zuurstofarme) om-
standigheden plaatsvindt, kan bet slechts 
optreden bij overstrdming of waterverza-
diging van de bodem. 
Onafhankelijk van de waterkwaliteit zal 
er door reductie van nitraat, ijzer en sul- 

Figuur6• 
Het effect van ijzer(ll)- 

behandeling op de 
concentraties aan fosfaat 

in het bodemvocht en in de 
waterlaag, de 

sulfideconcentratie in het 
bodemvocht en de 
troebelheid van de 

waterlaag in enclosures in 
een sloot in De Bruuk. i-Fe: 

behandeld met ijzer, -Fe: 
onbehandeld; tijdstip van 
behandeling. (ult Smolders 

etal., 1995) 

Figure 6 
The effect of iron(ll) 

treatment on phosphate 
concentrations in soil pore 

water and water, the 
sulphide concentration in 

soil pore water, and the 
waterturbidity, in 

enclosures in a ditch in the 
De Bruuk nature reserve. 

+Fe: iron treated. -Fe: 
control enclosures; • time 

of treatment (from 
Smolders etal.. 1995). 
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• Figuur 7 
Inundatiezone met 
sulfaatrijk water, 
gedomineerd door Liesgras 
(Glyceria maxima), in 
een weiland in tIe Bruuk. 
Ge plaggen werden in de 
aangrenzende zone 
verzameld. 

• Figure 1 
Zone subject to inundation 
with water rich in sulphate, 
dominated by Reed Sweet 
Grass (Glyceria 
nuixima), in a meadow in 
the Ge Bruuk nature 
reserve. The soil cores 
were collected in the 
adjacent zone. 

faat, alkaliniteit gegenereerd worden. Dit 
zorgt ervoor dat de pH vaak ook in zure 
bodems na ongeveer twee weken rond het 
neutrale bereik uitkomt, mits er voldoen-
de te reduceren ionen zijn (Ponnamperu-
ma, 1984) en er door de buffering vol-
doende zuur weggevangen wordt. Bij de 
afbraak van organisch snateriaal in ver-
natte veenbodems stijgt, net als in onder-
waterbodems, de hoeveelheid bicarbonaat 
in de bodem en door de toegenomen mine-
ralisatie ook de beschikbaarheid van voe-
dingsstoffen. Dit treedt met name op 
wanneer het water alkalisch is. Door re-
ductie stijgt bovendien de concentratie 
aan vrij ijzer en de hoeveelheid beschik-
baar fosfaat (Khalid et al., 1977). Er 
treedt dus, als gevoig van vernatting, eni-
ge interne eutrofiering op. Verder veran-
dert, door het gebrek aan zuurstof, de 
vorm waarin stikstof beschikbaar is van 
nitraat (NO3 ) naar ammonium (NH 4 ). 
Om bet effect van inundatie met sulfaat-
verrijkt water te toetsen, werden 18 bo-
demplaggen (dikte 10 cm) inclusief vege-
tatie verzameld in een weiland in De 

ting dat de hoeveelheid gemakkelijk af-
breekbaar organisch materiaal beperkt 
was. In een deel van het weiland vindt in-
undatie plaats met sulfaatrijk alkalisch 
water (S0 42  en HCO3 -  beide 2 mmoLrt). 
In dit deel wordt de vegetatie gedomi-
neerd door Liesgras (Glyceria maxima; fi-
guur 7). De plaggen werden echter in een 
hogere zone gestoken, gekenmerkt door 
Zwarte en Tweerijige zegge (Carex nigra 
en C. disticha) en Vddrus (Juncus acuti-
floru.$). Ze werden in een doorstroomsys-
teem geplaatst, waarbij de waterstand 
gevarieerd kon worden. Tijdens de inun-
datie (enkele centimeters boven maai-
veld) zeeg bet water van boven in. 
De plaggen werden in drie groepen ver-
deeld; twee groepen werden met sulfaat-
houdend water (2 en 4 mmoL1 1 ) vernat 
en één met sulfaatvrij water. De samen-
stelling van het gebruikte water kwam 
verder overeen met die van de sloot, ech-
ter zonder ammonium, nitraat en fos-
faat. 
Vernatting met sulfaatverrijkt water 
leidde tot een extra toename van de al- 

Bruuk, dat sinds 15 jaar uit landbouwge- kaliniteit in de bodem die gepaard ging 
bruik is. Het weiland is sindsdien ver- met accumulatie van vrij sulfide en een 
schraald door maaibeheer en het grond- 
water is weer opgezet. Vanwege het voor- 
malig agrarisch gebruik was de verwach- 

verlaging van de redoxpotentiaal. Bij de 
optredende sulfaatreductie verdween er 
evenveel sulfaat uit het bodemvocht als 
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er aan alkaliniteit (bicarbonaat) gegene-
reerd werd, in overeenstemming met re-
actievergelijking (1). Doordat er naast bi-
carbonaat ook kooldioxide geproduceerd 
werd, steeg de pH slechts Iicht (flguur 8). 
De fosfaatconcentratie was onder invloed 
van sulfaat al na twee weken verhoogd. 
Dc piek in de concentratie aan opgelost ii-
zer, die rond dit tijdstip optrad, was mm-
der hoog doordat een deel gebonden werd 
aan sulfide. Bij de behandeling met sul-
faat trad er minder precipitatie op van ij-
zer(II)fosfaat, waardoor de fosfaatconcen-
tratie in het bodemvocht verhoogd werd. 
De concentraties aan ammonium en kali-
urn in het bodemvocht stegen pas na drie 
maanden sterk, vergeleken met de be-
handeling zonder sulfaat (figuur 8). De 
fosfaatconcentratie nam in deze periode 
verder toe. Doordat de planten tussen-
tijds geknipt werden, kon de biomassa-
produktie gevolgd worden. Na drie maan-
den was de hergroei bij alle behandelin-
gen gelijk. Aan bet einde van het experi- 

ment was deze echter bij de sulfaatbe-
handelde potten, waa'rin vrij sulfide accu-
muleerde in het bodemvocht, afgenomen. 
Bij de hoogste behandeling kwarn nog 
maar de heift van de biomassa terug. 
Vooral de zeggen bleken slecht bestand 
tegen de heersende sulfideconcentraties. 
Door aantasting van de vegetatie werden 
er in de met sulfaat behandelde groepen 
minder nutriënten opgenomen en was er 
meer afgestorven wortelmateriaal be-
schikbaar voor mineralisatie. Vanwege de 
hoge alkaliniteit verliep de afbraak snel 
en narn de concentratie aan voedingsstof-
fen in bet bodernvocht toe. 

De rot van sulfaat hij verzuring na verdroging 
Een deel van bet aangevoerde sulfaat 
wordt onder gereduceerde omstandighe-
den in de bodern opgeslagen als ijzersulfi-
de-verbindingen, waaronder pyriet. Bij 
bet droogvallen van bet terrein, waarbij 
zuurstof weer beschikbaar wordt, zullen 
deze verbindingen geoxideerd worden. 

Figuur8• 
Het verloop van de pH, de 

alkaliniteit en de 
concentraties aan fosfaat 

en ammonium In het 
bodemwatertijdens een 

experiment waarbij 
inundatie van de bodem 

plaatsvond met alkalisch 
water dat respectievelijk 0. 

2 en 4 mmoLl' sulfaat 
bevatte (0,2,4). De intacte 
bodemkernen komen uit 

een weiland in De Bruuk, 
dat vijftien jaar geleden ult 

landbouwgebruik genomen 
is en sindsdien vernat en 

door maaibeheer 
verschraald wordt 

(ale figuur 7). 

Figure 8. 
The change in pH, 

alkalinity, and phosphate 
and ammonium 

concentrations in soil pore 
water during a 

waterlogging experiment, 
using alkaline water 

containing 0,2 or 4 mmol.l' 
sulphate (0,2,4). The intact 

soil cores were collected in 
a meadow (Oe Bruuk 

nature reserve) that has 
not been used for 

agriculture for fifteen years 
and has since been 

rewetted and become 
poorer in nutrients as a 

result of specific mowing 
management (see figure 7). 
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• Figuur9 
Verloop van de pH in het 
bodemvocht gedurende 
verlaging van de 
waterstand tot 10cm onder 
maaiveld en 
daaropvolgende gehele 
verdroging van de plaggen 
ult De Bruuk (zie vorige 
figuur), die een half jaar 
overstroomd werden met 
respectievelijk 0.2 en 4 
mmol.1 1  sulfa at (0,2,4). De 
waterstand (ten opzichte 
van maaiveld) staat 
bovenin aangegeven. 

Yoor FeS geldt de volgende reactie: 
4FeS +902+10  H 20 —4Fe(OH)3 +4S042  + 8 H (2) 

Per mol geoxideerd FeS komt er dus 2 
mol H vrij. Voor pyriet (FeS2 ) geldt een 
vergelijkbare reactie, waarbij per mol 4 
mol H gevormd wordt. In bodems met 
hoge gehalten aan ijzersulfiden kunnen 
hierdoor grote hoeveelheden sulfaat en 
zuur vrijkomen, resulterend in een ster-
kere pH-daling bij verdroging (Van Bree-
men et al., 1983; Ritsema et al., 1992). 
Door deze verzuring neemt de buffering 
van de bodem sterk af en kunnen meta- 

cumuleren tot toxische niveaus. 
Het effect van verdroging werd getoetst 
bij de eerdergenoemde plaggen uit De 
Bruuk, die een half jaar door sulfaatrijk 
water beInvloed waren. Bij verlaging van 
de waterstand tot 10 cm onder maaiveld 
nam de alkaliniteit van bet bodemvocht 
bij alle groepen snel af tot minder dan 
500 ).leqt'. De pH daalde ruim een halve 
eenheid, tot een waarde van ongeveer 6. 
Bij verdere verdroging, waarbij de plag-
gem geheel droogvielen, nam de pH bij de 
sulfaatbehandelde plaggen door de oxida-
tie van ijzersulfiden af tot ongeveer 4,5. 
Bij de controlegroep bleef de pH van bet 
bodemvocht daarentegen vrijwel onveran-
derd (figuur 9). De sulfaatconcentratie 
nam bij de behandelde plaggen sterk toe 
(tot ongeveer 8 mmol.1 1 ), evenals de con-
centraties aan zware metalen, waaronder 
aluminium. Een verhoogde concentratie 
aan opgelost aluminium in bet bodemvocht 
is voor een aantal bedreigde schraalland-
soorten zeer ongunstig (De Graaf et al., 
1996). De fosfaatconcentratie in het ho-
demvocht daalde tijdens de erdroging, 
door toegenomen binding in de bodem. 
De bodems bleven in het kation-buffe-
ringstraject. Bij een grotere oxidatie van 
ijzersulfiden kan de pH echter zover dalen 
dat alle basische kationen van bet bodem-
adsorptiecomplex verdrongen worden. De 
bodem komt dan in het aluminiumbuffe-
ringstraject terecht, waarbij grote hoe-
veelheden aluminium in oplossing gaan. 
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Gevolgen voor bet beheer van veengebieden 

gelaten om verdroging tegen te gaan, is 
het onvoldoende om alleen met de aan-
voer van voedingsstoffen via dit water re-
kening te houden. Het is van groot belang 
om bet probleem van versterkte interne 
eutrofiering door aanvoer van gebieds-
vreemd water te onderkennen. Zoals uit-
eengezet, kunnen er door aanvoer van al-
kalisch, sulfaatrijk water extra voedings-
stoffen vrijgemaakt worden uit onderwa-
terbodems en vernatte terrestrische bo-
dems. In terrestrische systemen zal bet 
probleem vooral spelen bij overstroming. 
Bij infiltratie is de oever, waar bet sul-
faatgehalte van bet water nog bet hoog-
ste is, het gevoeligst. Verder van de sloot 
is een toenemend aandeel van bet sulfaat 
verdwenen door reductie. 
Verlaging van de gehalten aan voedings-
stoffen in bet inlaatwater zal in veel ge-
vallen onvoldoende zijn om de eutrofiering 
een halt toe to roepen. Daarnaast kan in 
fosfaatgelimiteerde systemen de aanvoer 
van ijzerrijk grondwater een prominente 
rol spelen. Wanneer in een gebied de 
kweldruk wegvalt door wateronttrekking, 
zal hiermee een belangrijke bron voor fos-
faatbinding in de bodem verdwijnen. 
De mate waarin sulfaatreductie kan plaats-
vinden, is afhankelijk van de beschik-
baarheid van gemakkelijk afbreekbaar 
organisch materiaal in de bodem. In 
veengebieden zal bet probleem groter zijn 
dan in gebieden met een meer minerale 
bodem. Welke rol bet type organische stof 

len als aluminium, zink en mangaan ac- Wanneer gebiedsvreemd water wordt in- 

• Figure 9 
Change in soil pore water 
pH during lowering of the 
water level to 10cm below 
surface level and 
subsequent complete 
desiccation of the soil 
cores (see figure 8), after 6 
months waterlogging with 
water containing 0,2 or 4 
mmol.1' sulphate (0,2,4). 
The water level (above 
surface level; below 
surface level; desiccation) 
is indicated above. 
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in de bodem speelt in de gevoeligheid 
voor interne eutrofiering (Kemmers, dit 
nummer), zal hierbij nog verder onder-
zocht worden. Het humusprofiel geeft aan 
in hoeverre er sprake is van stapeling 
van gemakkelijk afbreekbaar organisch 
materiaal, welke afhankelijk is van de 
omstandigheden waaronder de bodem ge-
vormd is. Bij een aquariumproef met se-
diment uit het geeutrofieerde Sarsven 
(Limburg), waarin al geruime tijd Maas-
water ingelaten is, trad het proces bij-
voorbeeld niet meer op. Deze bodem be-
vatte nauwelijks meer gemakkelijk af-
breekbaar organisch materiaal, waardoor 
interne eutrofsering door sulfaat achter-
wege bleef. Bij minder door Maaswater 
beInvloed sediment uit bet nabijgelegen 
yen De Banen trad wel een verhoogde af-
braak van organisch materiaal op, zicht-
baar aan de sterke toename van het ge-
halte aan opgelost organisch koolstof 
(DOC) in het bodemvocht en de waterlaag 
(figuur 10). 
Zoals beschreven, kunnen bij versterkte 
interne eutrofiering door sulfaat de con-
centraties aan zowel fosfaat, ammonium 
als kalium toenemen. Hierdoor is bet mo-
gelijk dat er in verschillende vegetaties, 
onafhankelijk van welk van de voedings-
stoffen in het systeem limiterend is, een 
verandering van bet vegetatietype of een 
afname van de soortenrijkdom optreedt 
door sulfaatverrijking. 
Hoewel ijzeradditie zeer effectief is om 
fosfaateutrofiering en accumulatie van 
sulfide tegen te gaan, is deze maatregel 

vanwege de hoge kosten en het tijdelijkç 
karakter ongeschikt om op grote schaal 
uit te voeren (Boers, 1991; Smolders et 

aL, 1995). Dc problemen die kunnen op-
treden door de genoemde veranderingen 
in de waterkwaliteit, wijzen er nogmaals 
op dat herstel van de oorspronkelijke hy-
drologie essentieel is voor het behoud van 
vegetaties in natte gebieden. Dit blijkt, 
helaas, voor veel door verdroging bedreig-
de natuurterreinen (nog) niet realiseer-
baar. 

Is sulphate enriched water suitable for water inlet? 
The role of water quality in measures compensating for 
water shortage. 
LP.M. Lamers, A.J.P. Smolders, E. Brouwer & J.G.M. 
Roelofs 
Landschap 13(3) 

In many regions of the Netherlands water 
from the rivers Rhine and Meuse is used to 
compensate for the fall in groundwater levels 
and concomitant shortage of water due to ag-
ricultural and water abstraction activities. 
This has caused severe eutrophication and 
the deterioration of biological communities 
in many minerotrophic peatlands. initially, 
only the external input of nutrients was 
thought to be responsible for these changes. 
However, evidence from field observations 
and experimental research indicates that in-
ternal eutrophication brought about by the 
alkaline, sulphate-enriched water is impor-
tant. The microbial reduction of sulphate to 
suiphide in soils and concomitant mineraliza-
tion of organic matter causes nutrients to be-
come mobile. The content of free iron in sedi-
ment pore water decreases, due to iron sut-

phide precipitation and reduced seepage, 
leading to increased phosphate release in the 
sediment and iron deficiency in plants. More-
over, suiphide accumulation eventually 
reaches toxic levels. The recognition that in-
ternal eutrophication due to alkaline, sul-

phate-enriched water is involved in the de-
cline of plant communities has important im-

plications for the management of nature re- 

FiguurlO. 
Het gehalte aan opgelost 

organisch koolstof (DOC) in 
het bodemwater van twee 

typen organische 
venbodems in een 

experiment met een 
bicarbonaatconcentratie in 

de waterlaag van 0.1 
mmoLI 1  (0.1) of 2.0 mmoLl' 

(2.0), met 4.0 mmol.1 1  
sulfaat (+S) en zonder 
sulfaat De monsters 

werden na 4 maanden 
behandeling genomen. 
In tegenstelling tot bet 

sediment ult De Banen, is 
het organisch materiaal in 
de bodem uit bet Sarsven 

reeds sterk afgebroken 
onder langdurige invloed 

van Maaswater. 

Figure 10. 
The amount of dissolved 
organic carbon (DOC) in 

the sediment pore water of 
two types of organic 
sediments from soft 

waters, in an experiment in 
which the water contained 

either 0.1 mmol.1 1  (0.1) or 
2.0 mmol.1 1  (2.0) 

bicarbonate, with 4.0 
mmol.14  sulphate (eS) or no 

sulphate. The samples 
were collected after four 

months of treatment In 
contrast to the sediment 

from De Banen, the organic 
material in the sediment of 
Sarsven had already been 

decomposed due to the 
long-term effect of water 

from the river Meuse. 
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serves. Given that a decrease of nutrient 1ev- 	Khalid R.A., W.H.J. Patrick Jr. & R.D. DeLaune, 1977. 

els in the inlet water may be insufficient to 	Phosphorus sorption characteristics of flooded soils. Soil 
Sci. Soc. Am. J., 41:305-310. 

prevent eutrophication, restoration of the 

original hydrology is probably the only way 

to conserve endangered peatland communi-

ties. 
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Do rol van polderwater in de Wieden 

DE ROL VAN POLDERWATER IN DE WIEDEN 
H. van Oorschot 

Inleiding 

In de Wieden (Noordwest-Overijssel) bevinden zich trilvenen die botanisch gezien erg hoog 
gewaardeerd worden. De Iaatste jaren is echter een duidelijke achteruitgarig geconstateerd van 
de soortenrijkdom van de trilveenvegetatie. Dit wordt onder andere veroorzaakt door natuurlijke 
successie en verdroging, waardoor verzuring van het trilveen kan optreden. 

Om de verdroging tegen te gaan, wordt in de Wieden getracht het watertekort te beperken door 
het inlaten van gebiedsvreemd water. Dit heeft er echter toe geleid dat er veranderingen zijn 
opgetreden in de waterkwaliteit, de samenstelling van de water- en oeverplanten, de 
samensteHing van het fytoplankton en de visstand. 

De actuele waterkwaliteit in de Wieden wordt sterk beInvloed door de inlaat van nutriëntrijk 
polderwater. Dit water, dat in de winter uit de dieper gelegen polders wordt opgemalen, wordt 
geloosd in de grote meren, van waaruit het in de zomer weer wordt ingelaten. Door de aanvoer 
van poEderwater wordt het eutrofiëringsproces van de grote meren in de Wieden versneld. 

In dit stuk zal worden beschreven hoe groot de invloed van het polderwater is op de 
waterkwaliteit van de Wieden, zowel kwantitatief als kwalitatief. Verder worden effecten van 
mogelijke waterzuiveringsmethoden besproken, waarna vervolgens zal worden ingegaan op de 
mogelijk te behalen waterkwaliteit door zuivering van het polderwater. 

1979 1982 1987 1989 1990 1992-1995 

neerslag 814 683 864 642 798 806 
 -SteenwijkerAa 489 325 334 181 174 230 

- Eesveense 
Wetering 69 46 46 46 46 46 
- RWZI 36 32 25 22 26 27 
- Poider gemalen 956 760 1083 804 1083 1280 
-Sluizen 40 40 50 84 111 98 
- Inlaat Friesland - 209 0 73 46 139 

Tabel 1. Wateraanvoer in de Wieden, uitgedrukt in mm per jaar. Bron: '79: Rengersen (1980), 
'82: Zuiveringschap West-Overijssel (1982), '87, '89 en '90: Balirwa (1993) en '92 295: Van 
Berkum (1996). 

Kwantitatieve en kwalitatieve invloed polderwater 

De neersiag en inlaat van polderwater blijken de grootste aanvoerposten in de Wieden te zijn, 
respectievelijk met een gemiddeld aandeel van 35% en 45% (zie tabel 1 en figuur 1) 

Hoewel de recreatie, het huishoudelijk afvalwater en riooloverstorten een geringe bijdrage 
leveren aan de wateraanvoer, is de (lokale) invloed van deze termen wel terug te vinden in de 
fosfaat- en stikstofaanvoer van de Wieden (zie figuur 2 en 3). 
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aanvoer water in De Wieden 
periode 1987 - 1990 

Steenwijker Aa 

EesveenseWe" 

1ltII 	inlaat Friesland 

sIuizen 

poldergemalen 

Figuur 1. Relatieve aand&en van de termen in de wateraanvoer. Bron: Balirwa (1993). 

aanvoer fosfaat in De Wieden 	 aanvoer stikstof in De Wieden 
pedode 1987- 1990 
	 peciode 1987- 1990 

I 	HIIM 	J 	
— IJ 

Figuur 2. Relatieve aandelen van de termen in 
	 Figuur 3. Relatieve aandelen van de termen in 

de fosfaataanvoer. Bron: Balirwa (1993). 	 de stikstofaanvoer. Bron: Balirwa (1993). 

32 	 Systeemvreemd water 



De tol van polderwa tar in de Wieden 

Uit tabel 2 blijkt dat de podergemaIen (volgens de berekeningen van de diverse auteurs) een 
relatief aandeel variërend van ongeveer 36% tot 70% (zie figuur 2) in de fosfaataanvoer 
vertegenwoordigen. Bij deze berekeningen moet wel rekening worden gehouden met het feit dat 
een groot gedeelte van de fosfaatbalans (met name die van Balirwa (1993)) niet verklaard kan 
worden. 

Er Iijkt meer fosfaat het gebied birinen te komen, dan dat het gebied verlaat. Dit wordt 
veroorzaakt door het feit dat de fosfaatbalans een aantal niet te kwantificeren factoren kent, 
zoals: de uitwiss&ing van fosfaat met de bodem en de opname van fosfaat door zgn. "primaire 
producenten" (als algen, waterplanten, macrofyten en net). Ook de afbraak van organisch 
materiaal en de hoeveelheid bemesting op het boezemland spelen een (onbekende) rol. Verder 
zijn er tevens fouten in de waterbalans, die hun doorwerking hebben in de fosfaatbalans. Een 
gedeelte van het fosfaat dat gebonden is aan het sediment, kan onder bepaalde omstandigheden 
weer vrijkomen, afhankelijk van zuurstofconcentratie, pH, sedimentsamenstelling, diepte, wind 
en de opwoeling van bodemmateriaat door vissen. Ook deze nalevering is een onbekende factor 
in het geheeL 

1979 1987 1989 1990 1992-1995 

neerslag 0,31 0,15 0,15 0,15 0,48 
Steenwijker Aa 1,05 0,79 0,56 0,28 1,40 
Eesveens 

Netering 0,19 0,10 0,11 0,10 0,20 
- RWZI 0,83 0,23 0,16 0,20 0,18 
- Poldergemalen 1,83 3,08 1,84 1,82 1,70 
- Sluizen 0,09 0,06 0,20 0,20 0,23 
- Inlaat Friesland 0,00 0,21 0,11 0,17 
- Recreatie 0,09 0,09 0,10 0,06 0,10 
- Huishoudelijk 
afvalwater 0,62 0,03 

Uit- en 
afspoeling 0,14 

Tabel 2. Fosfaataanvoer voor de Wieden, in kg per hectare. De depositie is 
berekend voor het oppervlakte open water. Bron: '79: Rengersen (1980), '87, '89 
en '90: Balirwa (1993), '92-'95: Van Berkum (1996). 

De stikstofaanvoer voor de Wieden wordt weergegeven in tabel 3 (hoeveelheden in kg stikstof 
per hectare). De gemiddelde stikstofaanvoer voor de periode 1987 tot en met 1990 is 
weergegeven in tiguur 3. 
Uit tabel 3 komen de poldergemalen als betangrijkste stikstof aanvoer-post, met een gemiddeld 
aandeel van circa 40%. Een groot dee) van de aangevoerde stikstof blijft achter in het gebied. 

In de stikstofbalans van Van Berkum (1996, hier niet weer-gegeven) is duidelijk een verschil 
tussen zomer- en winterperiode te zien. Opvallend is het grote verschil in de hoeveetheid stikstof 
die via de poldergemalen het gebied binnen-komt (in de winter meer stikstof dan in de zomer). 
Dit is dus tegengesteld aan de fosfaatbalans en kan mogelijk verklaard worden door het feit dat 
in de zomer (de)nitrificatie en opsiag van nutriënten in planten plaatsvindt. Dit Ieidt tot de 
afbraak (en dus het verloren gaan) van stikstof voor de balans. 
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1987 1989 1990 1992-1995 

neerslag 18,5 18,5 18,5 39,4 
SteenwijkerAa 12,0 5,4 6,6 23,6 
Eesveense Wetering 1,0 0,7 0,9 3,5 
RWZI 7,8 7,7 6,1 6,4 
Poldergemalen 42,1 23,1 29,1 28,4 
Sluizen 0,9 3,0 3,8 4,6 
Inlaat Friesland 0,0 2,6 1,2 2,2 
Recreatie 1,6 1,7 1,2 1,8 

Tabel 3. Stikstofaanvoer voor de Wieden, in kg per hectare. Bron: '87, '89 
en '90: Balirwa (1993), '92-'95: Van Berkum (1996). De depositie is 
berekend voor het oppervlakte open water. 

Zoals hierboven opgemerkt, blijkt dat de poldergemalen de grootste nutriëntleveranciers zijn voor 
de Wieden. Het agrarisch water komt op vier plaatsen in de grote meren terecht. In tabel 4 staat 
aangegeven hoeveel fosfaat en stikstof door dit polderwater is aangevoerd. Deze getallen zijn 
gevonden door gebruik te maken van concentratie-metingen van het Zuiveringschap West-
Overijssel voor de jaren '93, '94 en '95. 

Zuivering van het polderwater 

Oppervlakte- hoeveelheid fosfaatvracht stikstofvracht 
water water (in (in ton P) (in ton N) 

miljoen m 3) zomer winter zomer winter 

Kanaal Beukers 27 2,30 2,84 30,51 45,77 
Ettenlandsch kanaal 0,82 0,07 0,09 0,93 1,39 
Belterwijde 5,4 0,46 0,57 6,10 9,15 
Giethoornse Meer 6,25 0,53 0,66 7,06 10,59 
(indirect) 
totaal: 39,47 3,36 4,16 44,6 66,90 

Tabel 4. Fosfaat- en stikstofvrachten aangevoerd door de poldergemalen via het 
oppervaktewater, voor het jaar 1995. Hoeveelheden in tonnen per jaar. 

Uit de diverse rapporten die de verbetering van oppervlaktewater door waterzuivering 
behandelen, (Rawee, 1 985; Van Oorschot, 1990; Duel en te Boekhorst, 1990; STOWA, 1994 
en Zuiveringschap Amstel- en Gooiland, 1995) komen twee waterzuiveringsmethoderi naar 
voren die voor De Wieden bruikbaar kunnen zijn: fysisch-chemische defosfatering en het gebruik 
van helofytenfilters. 
Voor beide methoden is doorgerekend (voor verschillende typen zuiveringsinstallaties) hoe groot 
de te verwijderen hoeveelheden stikstof- en fosfaat in de Wieden zouden zijn. 
Aan de hand van de berekende stichtings- en exploitatiekosten (STOWA (1994), Duel et al. 
(1991)) is gekozen voor de installaties zoals weergegeven in tabel 5. 

Bij de gegevens in tabel 5 moet echter wel rekening worden gehouden met de grote onzeker-
heden omtrent de precieze samenstelling van het polder-water, dat door de verschillende 
gemalen wordt uitgeslagen. Deze watersamenstelling bepaalt mede de keuze voor het type 
detosfateringsinstallatie. 
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Gemaal installatie eenmalig per jaar 

H&fweg defosfatering, eenv. 100 1200 
Veidweg defosfatering, eenv. 60 600 
Giethoorn defosfatering, uitgeb. 1200 1660 
De deukten defosfatering, uitgeb. 360 400 
Wetering helofytenfilter 25000 2600 
Beulaker- 

Tabel 5. Eenmalige (stichtings)-kosten en jaarlijkse (exploitatie)-kosten voor 
de zuiveringsinstallaties bij de poldergemalen (eenheden x f) 1000,-). 
Bron: STOWA, 1994. 

Toekomstige waterkwaliteit in de wieden 

De fosfaatbelasting voor het open water van cle Wieden is berekend in tabel 6. De zuivering van 
het water van de poldergemalen zou ervoor zorgen dat de fosfaatbelasting in de toekomst op 
circa 0,75 gr per m 2  uitkomt (de toekomstige stikstof-belasting zal ongeveer 14,6 gr per m 2  zijn). 

Jaar 	 1987 	1989 	1990 	'92-'95 

totaal fosfaat 
voor zuivering 53,7 39,4 34,3 50,0 
na zuivering 37,4 27,4 23,9 34,8 
totaal stikstof 
voor zuivering 872,5 614,9 673,4 1003,0 
na zuivering 659,0 464,5 508,6 757,6 
fosfaatbelasting 
voor zuivering 1,309 0,961 0,837 1,220 
nazuivering 0,912 0,668 0,588 0,849 
stikstofbelasting 
voor zuivering 21,28 14,99 16,42 24,46 
na zuivering 16,07 11,32 12,40 18,48 

Tabel 6. Fosfaat- en stikstofb&asting voor open water in de Wieden in gram per 
m 2 . Totaal stikstof en fosfaat zijn gegeven in tonnen per jaar. 

Het boezemgebied van het Waterschap Vollenhove bestaat uit circa 4100 hectare water die een 
totale inhoud heeft van ongeveer 62.4 miljoen m 3  water. 
In tabel 7 staat weergegeven hoeveel het fosfaat- en stikstofgehalte in mg per liter in het 
verleden bedroeg en hoeveel dit zou zijn indien er gezuiverd was. In de toekomst zou (door de 
zuivering van het polder-water) het fosfaat- en stikstofgehalte een waarde van respectievelijk 
circa 0,092 en 1,77 mg per liter kunnen bereiken. 

Om de algengroei te beteugelen wordt aanbevolen de fosfaatbelasting van ondiepe meren te 
reduceren tot minder dan 1,0 gram fosfaat per m 2  per jaar (CUWVO, 1980). Het fosfaatgehalte 
(uitgedrukt in mg per liter) zou volgens de CUWVO (1987) minder dan 0,08 moeten zijn. 

De vermindering van het totaal fosfaat- en stikstofgehalte zal in de toekomst tot uitdrukking 
komen in een verminderde algengroei in de grote meren. 
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Jaar water door / in gebied fosfaatgehalte stikstofgehalte 

(in m3 • 108) (in mg/I) (in mg/I) 

'87 355,32 0,151 0,105 2,46 1,85 

1 89 291,62 0,135 0,094 2,11 1,59 

1 90 311,62 0,110 0,077 2,16 1,63 

'92295 380,42 0,131 0,091 2,64 1,99 

gemid. 334,75 0,132 0,092 2,34 1,77 

Tabel 7. Fosfaat- en stikstofgehalten in mg per liter. Waarden bij gehalte zijn respectievelijk voor en na de 
zuivering van het polderwater. 

Volgens Jol et at. (1981) is de algengroei in Noordwest-Overijsset namelijk fosfaat gelimiteerd 
(verhouding totaal stikstof I totaal fosfaat is over het algemeen groter dan 20). Andere 
waarnemingen die deze veronderstelling ondersteunen zijn het lage orthofosfaatgehalte in de 
zomer (minder dan 0,01 mg per liter) en de relatief lage fosfaatgehalten in vergelijking tot het 
chiorofylgehalte. 

Conclusie 

Uit de berekeningen blijkt dat de verbetering van de waterkwaliteit als gevoig van de zuivering 
van het uitgemalen polderwater (waarschijnlijk) niet voldoende zal zijn om een omsiag van 
troebel naar helder water te laten ptaatsvinden. Om helder water te krijgen zullen tevens andere 
maatregelen genomen moeten worden, die zullen leiden tot een algehele verbetering van de 
levensomstandigheden van de (gewenste) watervegetatie en -fauna. Probleem hierbij is de 
enorme uitgestrektheid van de plassen in de Wieden. Al eerder in de praktijk toegepaste 
(kleinschatige) maatregeten zijn in de Wieden niet mogetijk. Nader onderzoek zat moeten 
uitwijzen of er manieren zijn om de kleinere (toch at enigszins gelsoleerde) plassen verder te 
isoteren zodat actief biologisch beheer in deze plassen uitkomst kan bieden. Voor de grotere 
plassen zijn op dit moment nog geen (haalbare) maatregelen bekend. 

N awoord 

Bovenstaande tekst is een samenvatting van mijn stageverstag "De Wieden, waterkwaliteit in 
verleden, heden en toekomst." GeInteresseerden kunnen de volledige tekst desgewenst 
aanvragen. 
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DE INVLOED VAN SULFAAT EN CHLORIDE OP DE FOSFAATBESCHIKBAARHEID IN 
VEENBODEM, EEN BIJDRAGE AAN INTEGRAAL WATERBEHEER (artikel overgenomen uit H 20, 
(30) 1/97) 
B. Beitman & T. van der Krift 

Samcnvatting  
Verdroging vormt een ernstige bedreiging voor het water- en natuurbeheer. Om bet 
watertekort te compenseren wordt water van buiten een gebied ingelaten. 	- 
Dc kwaliteit van dit aangevoerde water verschilt echter veelal van het 'gebiedseigen 
water'. Naast externe eutrofiëring door directe aanvoer, van nutriënten kan ook 
interne eutrofi&ing plaatsvinden in gebieden waar gebiedsvreemd water wordt 
ingelaten. Gebiedsvreemd water bevat onder andere grotere concentraties aan sulfaat-
en chloride-ionen. In dit onderzoek is gekeken naar de invloed van chloride en 
sulfaat op de fosfaatbeschikbaarheid voor plantengroei in veenbodem. Daarbij is 
gebruik gemaakt van slootoever-bodem uit Westbroek, provincie Utrecht. Reukgras 
(Anthoxanthum odoratum) is gebruikt als f'tometer. Hiermee is onderzocht of de 
fosfaatopnanie toeneemt wanneer veenbodem gespoeld wordt met NaC1 of Na 2SO4  
(3 meq/1) in vergelijking met blanco veenbodem. Er treedt geen effect op door bet 
•spoelen aileen. Er is een significance toename gemeten in fosfaatopname door 
planten (100-200% meer) die groeiden op NaC1 of Na2SO4  gespoelde veenbodem 
in vergelijking met onbehandelde veenbodem. Dc inlaat van gebiedsvreemd water 
verandert blijkbaar de langdurig in de bodem opgeslagen fosfaat in een direct 
toegankeijke vorm. 

Inleiding 
Ongeveer 80%  van de Nederlandse natuur-
gebieden lijdt onder verdroging (Van Gool 
eta!, 1990; Steenvoorden etal., 1991). 
Dc potennële waterbron om verdroging te 
compenseren is Rijn- resp. Maaswater. 
In een droge zomer kan 80% van het 
Nederlandse oppervlaktewater beinvloed 
worden door Rijnwater [ministerie VenW, 
19891. Dc inlaat van gebiedsvreemd water 
geeft aanleiding tot eutrofiëringsprocessen 
in voedselarme natuurgebieden, zowel door 
directe aanvoer van nutriënten als door 
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indirecte eutrofiërende processen (interne 
eutrofiering). Deze indirecte processen 
worden waarschijnlijk in gang gezet door 
de andere chemische samenstelling van 
het aangevoerde water. 
Voor de reductie van de nutriEntenlast in 
inlaatwater wordt een verlengde aanvoer-
weg c.q. een he1o6tenfi1ter aangelegd. 
Dasrin leggen de planters de nutriënten 
vast in bjomassa voordat her water het 
natuurgebied bereikt. Ook de chemische 
precipitatie, zoals bijvoorbeeld in de 
Loosdrechtse plassen en het Naardermeer 
worth ioegepast, waardoor vooral de 
fosfaatlast, gezien als limiterend ion voor 
de algenbloei, sterk gereduceerd wordt 
[DeRuiter, 1988; Sinke, 1991; Vinke, 1991]. 
Het proces van interne eutrofiering is 
minder onderzocht en mogelijk minder 
eenduidig qua processen. Vermoedelijk is 
bet ook (meer) ecosysteemtype afhankelijk 
[Beitman etal., 1990]. 
Een algemeen geaccepteerde verklaring 
voor dit verschijnsel is er (nog) niet. 
Hieronder zal op enkele opties worden 
ingegaan. 
1. Als karakterisering van gebiedseigen 
water, wordt veelal het 'kwelwarer karakter' 
genoemd [SWNBL, 1989]. Door de hoge 
concentratie van de kationen Ca2+  en Mg2 , 
[Freeze & Cherry, 19891 slaan de Ca-Mg-
fosfaatverbindingen fleer, waardoor P als 
limiterend ion optreedt voor groei van 
planters. In de bodemkunde [o.a. Scheffer 
& Schachtschnabel, 1969, Weir & Soper, 
1963, L.arsen, 1966, Fixen aoL, 1983, 
O'Conner, 1986] is de binding bekend van 

en Fe2"3  met PO4  in mineralen 
zoals bijvoorbeeld hydroxi-apatiet en vivia-
niet [Tnskeep & Silvertooth, 1984] respec-
tievelijk complexen met CaCO 3  en 
FeOOH. In aquatische en semi-terrestri-
sche systemen is dit proces aangetoond of 
wordt veranrwoordelijk gesteld [Golterman, 
1975; Kemmers, 1986, 1990; Boyer & 
Wheeler, 1989; Wassen, 1990; Richardson 
& Marshall, 19861. Door gebiedsvreemd 
water worth water met een andere chemi-
sche samenstelling aangevocrd, waardoor 
dit limiterende proces stopt en er meer-P 
beschikbaar komt. 

Door Roelofs [Bloemendaal & Roelofs, 
1988; Roelofs & Cals, 1989; Roelofs, 1991], 
Barendregt etal. [19901 en Barendregt 
[1993] is gewezen op een veranderde an-ion 
samenstelling in het water. Door Curtis 
[1989] is een relatie tussen pH, sulfaat-
gehalte en de ortho-fosfaatconcentratie 
benadrukt. Caraco etal. [1989] hebben een 
correlatieve relatie aangetoond tussen cen 
hoge sulfaatconcentratie en een hoge 
fosfaatconcentratie in circa 80 meren in de 
USA. Er werd verondersteld, dat de extra 
zuurstof door SO4  tot een verhoogde 
afbraak van organische stof zou kunnen 
leiden [Roelofs & Cals, 1989; Meuleman & 
Sink; 1990]. Uit ander onderzoek van 
Roelofs blijkt, dat vooral veranderingen in 
de pH van de vennen, gestuurd door geIm-
porteerd water met een hoog bicarbonaat-
gehalte, een verhoogde mineralisatie van de 
venige onderwaterbodem tot gevoig heeft. 
Deze mineralisatie maakt extra nutriënten 
vrij die eutrofiëring veroorzaken. 

Een ander proces werkt via pyriervor -
ming. Ret door de reductie van sulfaat vrij-
komende sulfide concurreert met 
voor de binding san ferro-ijzer, zodat P0 3 4  
vrijkomt [Van Bennekom, 1987; Smolders 
& Roelofs, 1995; Appelo & Postma, 1993]. 

Helofytenfilters ter zuivering van  

gebiedsvreemd water verlagen wel de 
nutrientenbelasting, maar niet de overige 
ionen [Meuleman a a!, 1989; BeItman, 
1990; Meuleman etal., 1996] of deze zijn 
met onderzocht. Dc defosfateringsprojecten 
in bijvoorbeeld Loosdrecht en Naarder-
meer resulteren wel in een lagere P-vracht 
in bet in te laten suppletiewater, maar een 
mogelijk effect van bet verhogen van de 
'zoutlast' is nict onderzocht tijdens het 
W.0.L-onderzoek [Van Liere a al., 1989]. 
Barendregt [1993] toonde aan, dat de zout-
last en de sulfaatconcentratie de belang-
rijkste scheidingscriteria zijn voor de 
dustering van de ruim 2000 vegetatie-op-
names in poldersloten in west-Nederland. 
Fen hogere ionenconcentratie in het 
water/bodemmilieu zou de verhouding van 
bijvoorbeeld Ca2  en Na+  aan bet bodem-
complex en de adsorptie van P san bodem-
deeltjes kunnen beInvloeden. Dc adsorptie 
van ionen is naast concentratie afhankelijk 
ook afhankelijk van de totale ionen 
concentratie in her water [Freeze & Cherry, 
1979). 
Opvallend afwezig in bovenstaande onder-
zoeken over de limitering van fosfaat-
beschikbaarheid voor plantengroei is 
de rol van de organische stof in deze 
systemen. Draagt de organische stof alleen 
bij aan een evenruele hogere mineralisatie 
of heeft crook nog een mate van binding 
plaats van de lange organische ketens met 
zuurgroepen met Ca en P03 4  complexen? 
Vindt adsorptie alleen aan de minerale 
delen plaats of ook aan de organische stof? 
Dc rol van inlaatwater is in verband met 
droogtebestrijding en integraal waterbeheer 
van belang, voor bet behoud van natuur-
hike aquatische en verlandingseco-
systemen. Andere waterbeheersings-
plannen brengen aanzienlijke kosten 
met zich mee. Ret probleem van interne 
eutrofiëring heeft dus veel ruimtelijke 
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implicaties en financiële consequenties. 
Her is onbekend of veranderingen in de 
macro-ionensamenstelling van water effect 
hebben op de onderwaterbodem. Ook is 
het niet bekend of een eventuele toename 
in de nuniëntenbeschikbaarheid in de 
bodem ook leidt tot een verhoogde 
nutriëntenopname door planten. Dasrom 
is een 6,tometerexperiment opgezet om de 
invloed van inlaatwater op de adsorptie-
hypothese (4) te onderzoeken. Hiermee 
wordt de toename in de biomassa en de 
concentraties van N en P in de planten 
gebruikt als eutrofieringsmaatlat (Wheeler 
a a!, 19921. Voor dit experiment is veen-
bodem gebruike uit slootoevers uit de 
polder Xesthroek  uit de Vechtstreek 
(zie tabel I voor algemene karakterisering), 
die nog niet onder invloed van gebieds-
vrecmd water heeft gestaan. 

TABEL I - Algemene karakieriuring van de veenbodem 
uii Weubroek. 

% org. stof 	60 ± 2 
PHHO (n 10) 	5,4 ± 0,0 
Totaal N (n = 10) 	22,6 ± 1,9 mg/g 
Totaal P (n = 10) 	0,55 ± 0,13 mg/g 

Dc polder Westbroek is gelegen in her 
Noorderpark, een dccl van de Vechtstreek. 
Hier worden plannen ontwikkeld om de 
waterhuishouding te wijzigen in het kader 
van een landinrichting. Een evenruele 
aanvoer van gebiedsvreemd water voor 
droogtebestrijding zal ook natuurgebieden 
beinvloeden. 
Als ionen zin chloride en sulfaat gekozen, 
die in gebiedseigen water een concentratie 
hebben van resp. 15 mgJl en 5 mg/I en in 
het jnlaat Vecht/Rijnwater een concentratie 
van circa 100 mg/i Cl -. Voor S02 4  is qua 
vergelijkbaarheid eveneens 3 meq/l als 
concentratie gekozen. 
Her indringingseffect van gebiedsvreemd 
water is nagebootst door spoelen of wassen 
van de veenbodem. Er is in dit experiment 
gekozen voor oplossingen met louter C1 
of SO2-4 . 

Proefopzet en methodes 
Het onderzoek is in de kas uitgevoerd en 
als fytometer is de uit de landbouw 
bekende proef plant Reukgras (Anthoxant-
hum odoratum) gekozen. Om de jonge plan-
ten een goede uitgangspositie te verschaf-
fen is tijdens de opkweekperiode (3 weken) 
gekozen voor bet enkele malen toedienen 
van een Hoagland voedingsoplossing met 
micro- en macro-elementen. 
Tijdens de voorkweek is gedurende 4 weken 
alleen demiwater aan de planijes gegeven. 
Aan bet begin van her experiment is in 
tienvoud van 10 planten her versgewicht 
en het drooggewicht van de wortel en de 
sprint bepsald. Vervolgens is het 
gedroogde matenaal van 10 monsters van 
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40 spruiten en 40 wortels gedestrueerd met 
behuip van H2SO4  en seleenoxide als kata-
lysator [Rouwenhorst & Schmitz, 19891. 
Daarna werd de N- en P-concentratie 
in bet destruaat met de SKALAR auto-
analyser bepaald. Van de planten die voor 
bet experiment zijn gebruikt is bet vera-
gewicbt bepaald. Dit was nodig om na bet 
experiment te kunnen meten hoeveel de 
planten gegroeid waren. 
Vervolgens zijn de planten in testgroepen 
verdeeld op de volgende bodems: 
I. veengrond gespoeld met Na2SO 3 meq/l 

veengrond gespoeld met NaCl; 3 meq/l 
veengrond (blanco) vers 

Per testgroep zijn 10 potten ingezet, dk 
met 5 planten. Er is gebruik gemaakt van 
potten zonder gaten om weglekken van 
water te voorkomen (zie afb. 1). 

Affi. I - Opszdhing in tie kas. 

Her mogelijk effect van her spoelen is 
ook onderzocht door verse bodem te 
vergelijken met bodem die, met demi 
gespoeld, respectievelijk met NaCI- en 
NaSO4-oplossingen gespoeld is. Dc bodem 
in de potten werd gedurende 15 weken 
natgehouden met demiwater tot juist 
boven her bodemniveau. Op deze manier 
worden de waterverzadigde condities in het 
veen nagebootst. In deze periode is 2 maal 
san she potten 100 ml standaard voedings-
medium evenwel zonder KH 2PO4  toe-
gevoegd. Na 15 weken zijn de planten 
geoogst, waarna per pot bet versgewicht 
van de wortel en de spruit is bepaald en na 
drogen (48 uur 70°C) bet drooggewicht. 
Vervolgens zijn de wortels en de spruiten 
per pot vermalen, ingewogen en na zure 
destructie zijn de N- en P-concentraties 

van de wortels en spruiten bepaald, zodat 
de N- en P-opname kon worden bepasid. 
Tot slot is door de P- en N-concentratjes 
in de plant de N/P ratio berekend per 
behandeling. Door Koerselman 11992; 
Koerselman & Meuleman, 1995] is san-
gegeven, dat deze mast een goede indicatie 
is voor N- respectievelijk P-Iimitatie 
tijdens de groci. 
Alle data zijn met SAS (19881 statistisch 
getoetst. Wanneer de standaarddeviaties 
toenamen met een toenemend gemiddelde, 
werd er een logaritmische transformatie 
toegepast. Daarna is door middel van GLM 
en Tukey getoetst of er significante 
verschilen waren. Dc verschillen tussen de 
N/P ratio's zijn nirt statistisch geanalyseerd. 

Resultaten 
Effeaen Dan spoelen op de veenbodem 
Een mogelijk spoeleffect is onderzocht 
door de P-beschikbaarheid op twee manieren 
te analyseren; door demi-extractie (vrij-
P0 1), lactaat-extractie (biologisch beschik-
bare P) en totaal N- en P-concentratjes van 
bodems en met verschilende media: onbe-
handeld vera veen, demi-gespoeld, Cl-
gespoeld en SO 4  gespoeld. Dc demi-P 
concentraties vielen bij alle behandelingen 
beneden de detectiegrens (<0.01 mg/I). 
Dc lactaat-P gehalten verschilden niet 
significant (afb. 2). Dc totaal N en P 
verschilden ook niet significant (tabel II), 
noch was er sprake van een interactie 
tussen behandeling en concentratie. Er is 
dus geen enkel verschil door spoelen 
aantoonbaar. 

Ajb. 2 - Ge,nidddde concengratie laaaas exzrahcerbaar 
PO4  (± SD) in mg per gram drooggezoicks Deco. Made 
veenboa'e,n zsjn 4 behanidingen dtgeveerd: B V = blanco 
vets, (n = 10), DV=de,nigespoeldveen (n = 10), 
SV=sulfaazgespoddveen (n = 10) en CV=ddoride 
gespoeld veen (n = 10). Staven ma desdfde letter tim 
niet significant rersckillend. 

a 4 I 
a 	T _ 

TABEL 11- Ge,nidddde wtaalNen Pconcencroties 
(± SD, n = 10) van tie veenbodem na vcrschillende 
be/tandelingen. Verscliil!en gaoast ma GLM en Tkey 
warco nia significant. Concentratic in mg/g droge bodem 
bdsandeling 	P-conc 	N-conc. 
blanco 	0,55±0,13 	22,63±1,89 
demi-gespoeld 	0,53 ±0,04 	23,49 ±0,60 
SO4-gespoeld 	0,55 ± 0,07 	23,21 ± 1,33 
a-dd 	0,58±0,06 	23,51 ±1,39 
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Aft.'. 3- Gesnidddd.e Loename van hot drooggewicize in 
gram van de toond en do spruit (A) en do wiale plane 
(B). Do planten zijn opgegro& op 3 versohillend 
heisandoldo veenbedems. BVA = blanco 008n, 
SVA = su!faasgespo& veen enCVA =chloñdegespodd 
vool. Ssaven met dezdfde  loner zjfn met sign tfi  cans 
verschillend. Veer iedere staaf n = 10. 

N- en P-opname door debtometer 
Dc toenanle van bet drooggewicht van de 
wortel en de spruit zin beide significant 
groter voor de Cl- en SO 4  gespoelde potten 
dan de blanco potten (afb. 3). 
Dc concenti-aties P in de plant (spruit en 
wortel) zijn significant lager in de blanco 
dan in beide behandelingen, er is geen 
verschul tussen de behandelingen (aib. 4). 
Dc concentraties N zijn significant hoger 
in de blanco vergeleken met a of SO4  
behandeling. Ook bier is geen verschil in 
plant-N-concenn-atie tussen Cl- of SO4  
gespoelde bodem (afb. 4). 

iI' 
behandeling 

a 
ia b b 

Ti 
behendeling 

Afi'. 4- Gemidddde concentrazie P ±SD (A) en 
N ± SD (B) in mg per gram drooggewiciss. Codes zie 
afoe4ding 3. BVAilgnsficans van SVA en CVA, 
acted voor N en P. 

Dc opname van P (afb. 5a) levert een over-
eenkomstig beeld. Een significance 
toename van de P-opname in beide 

- 

T 
a 

-::- 
behandeling 

Aft'. 5 

eA 

SIA 

behandeling 

Aft,. Sa- Gemideidde soename van bee sosale P-geisalse 
in do worsd en in de spruit en in de sotale plant in mg 
(± SD). Code, zic afoodding 3. n = 8 voor BVA en n = 
10 voorSVA en CVA. Do toename van Pin spnoit en 
woad in BVA was significant lager dan in CVA ofSVA. 

Ajb. Sb - Gem idddde toena,ne van bet sosde N-geiwlse 
in deworselen in do ipn€is en in do sosale plant in mg 
(± SD). Codes zie a/bedding 3. n = 9 voorB VA en 

10 veer SVA en CVA. Do goename van N in spruis 
en worsel verschi!de niet sigsqflcsvu omen blanco en 
belsandding. 

behandelingen vergeleken met de blanco. 
Ook blijkt de opnaine van P in de Cl-
behandeing significant groter dan blanco 
of SO4  behandeing en dat van de SO4  
behandeing groter dan de blanco. 
Dc opname van N van de wortel, of spruit 
noch van de totale plant blijkt significant 
te verschillen (afb. 5b). 

N/P ratio 
Dc ratio van de blanco wortels is neutraal 
circa 15. Na beide behandelingen ontstaat 
een ratio die wijst op een relatiefoverschot 
aan P ten opzichte van N. In de spruit van 
de blanco is een relatief overschot aan N. 
Dit overschot neemt af na behandeling met 

TABEL III - Gem idddda N/P ratios van 
Andsoxantisum odorazwn op veengrond by mote vendsil-
bode behandelingen en controbe (± S.D, a = 10). 

wortel 	spruit 
behandeling N/P ratio N/P ratio 
controle 	14,2±4,0 21,3±5,9 P-beperkt 
SO4-gespoeld 9,0±1,0 14,1±2,8 co-limitatieNcnP 
a-g,eld 8,1±0,7 13,2±1,5 co-IiznitatieNeaP 

SO4  en Cl, want de ratio gaat naar neutraal 
(Tabd III). 

Discussie 
Het experiment met behandelde veen-
bodems.heeft een aantal onverwachte 
resultaten opgeleverd. Er werd geen spoel-
effect waargenomen, wat crop duidt, dat de 
nutrienten niet direct beschikbaar zila of 
kom?n. Met de fytometer, die bet effect op 
langere termijo weergeeft, werd een over-
duidelijk effect van verschillende behande-
lingen aangetoond. Vooral dat chloride-
concentraties zo'n groot effect op de 
nutriEntenbeschikbaarheid hadden was 
onverwacht. Voor SO4  zou zowel bet pyriet 
concurrentiemechanisme, zoals geformu-
leerd in hypothese 3 als bet adsorpiie-
proces (hypothese 4) kunnen werken. 
Voor chloride, dat isnmers altijd als inert 
is beschouwd IGolterman, 19751 kan alleen 
cen mogeijk adsorptie-effect spelen, 
wat aansluit op de vierde hypothese, die 
wijzigingen in de mate van adsorptie 
centraal stelt. Ook de N/P ratio's wijzen 
op een fosforlimitering van de planten 
[Koerselman, 1992; Koerselman & 
Meuleman, 1995], die opgeheven wordt 
door de bebandeling. Dc plant gebruikt 
de aanwezige N voor de groei en neemt 
zelfs extra P op. 
Wat is nu her belang van dit aangetoonde 
effect van interne eutrofiEring voor de 
nutriEntenbeschikbaarheid van de eco-
systeem-bodem (sloot, plas en moeras 
o.a)? Doordat de planten na waterinlast 
makkelijker bij de aanwezige nutnEnten 
in de (onderwater)bodem kunnen komen, 
komen dcxc extra nutriEnten na het aisterven 
van de plant direct weer beschikbaar voor 
planten en algengroei. Dc nutriEntenkring-
loop lijkt daarmee versneld te worden: 
de langdurige opslag in de bodem wordt 
vervangen door een korte termijn binding 
in plantemnateriaal. 
Als een wijziging in concentratie van circa 
15-20 mg/I Cl- naar 100 mg/I al zo'n groot 
effect (100-200% toename in P-opnamc!) 
heeft, kan dit de plaats van suppletiewater 
in het integrale waterbeheer nader ter 
discussie stellen. Vervolgonderzoek met 
andere concentratiebereiken, kunstmatig 
rivierwater in plaats van mono-oplossingen 
en met al vervuilde onderwaterbodems 
zouden een begaanbaar pad moeten 
opleveren naar cen begrip van het proces, 
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dat beinvloed wordt door de wisseling in 
waterkwaliteit Ook is onderzoek gewenst 
of bovenstaand mechanisme alleen werkt 
voor de minerale fractie of ook voor de 
organische component van de venige 
bodem. Hierdoor kan de discussie over 
zonder meer afwijzen of toepassen van 
suppletiewater omgebogen worden naar 
een afweging van het tolereren van enige 
droogteschade aan het gewas en eventuele 
extra mineralisarie van venige oevers 61 een 
langduriger (?) verandering in bodem-
vruchtbaarheid door een waterinlaat. 

Verantwoording 
Auteurs danken dr. Rien Aerts voor zijn 
kritisch commentaar op het manuscript. 
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MOGELIJKE INVLOED VAN HYDROLOGISCHE ISOLATIE OP DE WATERKWALITEIT (artikel 
overgenomen ult H 20, (30) 12/97) 
T.H.L. Claassen 

FSamenva&ing,'; 	 i'-• it 
'.ye1e 1eder1andsé watcrcn zijnvor hun wateni rziening dcc1affiankc1ijk van 

aanvoer van water. Dc kwaliteit van cen oppervlaktcwater wordt da 	 i. mede bepaald. 
door die inlaatvin atider opperv 	Di laktéwater. e beinvloeding heeft vcle aspecten, 
wasronder de beinvloeding van de macro ionensamenstelhng In dit kader ordt ' 
gesprokenver gebieds- of systeemvremd water. Er ontstiat al gauw een slordig 
taalgebruik, waarbij te pis en te onpasgesproken wordt over de ncgitieve invloed 

• van gebiedsvreemd water. Dc invloed van inlast van water is echter zeer divers. 
Na beschouwing van meerderè relevante' aspecren kunnen conclusies getrokken :' 

• worden over de positieve of negatieve aspecten van waterinlaat. Die aspecten 
worden opgesomd en met een aantal Friese voorbeelden toegelicbt. Naast de Friese 
boezem worden twee grote petgatengebieden en twee kleine geisoleerde sloten-
gebieden besproken. Dc hydrologische condities van een water(systeem) bepalen of 
isolatie al dan niet mogeijk is en hoe de invloed van waterinlaat zal uitpakken. 
Bovendien hoeft inlaatwater niet per delmitie gebiedsvreemd te zijn Niet zozeer het 
weren van inlaatwater moet voorop staan, maar het aanpakken van de oorzakcn van 
bijvoorbeeld eutrofiering, verdroging, verzuring en verzoeting of verzilting. Dat kan 
op vele manieren, afhankelijk van de gegeven situatie. Daarbij heeft het voorkeur te 
streven naar hydrologisch stabiele, mesotrofe en lithocliene omstandigheden. 

1. Inleiding 
De laatste jaren wordt veel gesproken over 
de (negatieve) invloed van gebiedsvreemd 
water. Aanzenen daartoe vormden een 
nota van de Natuurbeschermingsraad in 
december 1987 [Natuurbeschermingsraad, 
19871 en een in december 1988 te 
Nijmegen gehouden symposium over dit 
onderwerp [Roelofs, 1989]. Naast gebieds-
vreenid water wordt ook gesproken over 
milieuvreemd water [Den Hartog, 19891, 
venvreemd water [Arts en Buskens, 19891, 
maar vooral ook systeemvreemd water. 

T. }L L CLAASSEN 
Waterschap Friesland 

In alle gevallen gaat het om bewust ingela-
ten of in te laten oppervlaktewater. 
Gebiedsvreemd water wordt altijd in één 
mond genoemd met watersanvoer, niet met 
waterafvoer. Daarbij wordt gebiedsvreemd 
water afgezet tegen gebieds(systeem)eigen 
water. Gezien her begrippenkader rond 
watersystemen, de wisselwerking daarbij 
tussen diverse waterstromen en de vraag 
voorafofgebiedsvreemd water ook systeem-
vreemd is, verdient de aanduiding gebieds-
vreemd de voorkeur boven systeemvreemd. 
Dc Natuurbescheriningsraad [1992] geeft 
de volgende definitie van gebiedseigen 
water: 'Het in een gebied aanwezige water, 
afkomstig van neersiag, kwel en opper-
vlakkige afstroming in een karakteristieke 
onderlinge verhouding, dynamiek en 
chemische samenstelling, waarvan de voor 
het gebied kenmerkende levensgemeen-
schappen afhankeijk zijn'. Deze definitie 
bevat dus twee aspecten: de conditione-
rende (abiotische) voorwaarden en de 
bijbehorende (biologische) respons. In 
aIbeelding 1 is ook nog de aanvoer van 
oppervlaktewater - als inkomende stroom - 
afgebeeld, echter niet vermeld in de 
definitie. 
Dc invloed van gebiedsvreemd water wordt 
veelal impliciet als ongunstig beschouwd. In 
1987 concludeerde de Natuurbeschermings-
raad [1987] dat de aanvoer van gebieds- 
vreemd water OP gespannen voet staat met 
het bereiken van gestelde waterkwaliteits-
doelstellingen. Er werden diverse maat-
regelen gesuggereerd, zoals het zoveel 
mogeijk vasthouden van gebiedseigen 
water (waterconsen'ering, (tijdelijke) 

I) Aangepaste tekst van een inleiding voor de 
Subgroep Sloten van de Werkgroep Ecologisch 
Watcrbeheer op 3 pull 1996 te Utrecht, waar het 
thema luidde: 'aanvoer van gebiedsvreemd water, 
visie van beheerders'. 

verhoging van grondwaterstanden, aanvoer 
van voorgezuiverd water, tegengaan van 
wegzijging, en het realiseren van cen 
gescheiden waterhuishouding. Ook 
Kwakernaak etal. [1993] geven altematie-
yen voor waterinlaat. Roelofs en Smolders 
119931 zien inlast van (Rijn)water als nivel-
lering voor de betreffende wateren i.c laag-
veenmoerassen. Dc daardoor oprredende 
interne eutrofiering wordt ook beschreven 
door Koerselman en Verhoeven [1993]. 
Op zich is de inlaat van water niet verkeerd, 
echter de kwaliteit ervan bepaalt de mate 
van geschiktheid en beinvloeding. 
Van Wirdum 119891 beschouwt de 
aanvoer van water van buiten het gebied 
als een natuurlijk kenmerk van Iaagveen-
gebieden. 
Een complementaire benadering van het 
weren van gebiedsvreemd water is her 
hydrologisch isoleren van een water. 
Dat is bovendien een mastregel die een 
waterbeheerder km treffen. Echter zoveel 
als er gesproken is over het weren van 
gebiedsvreemd water, an weinig is gezegd 
over (de mogelijke gevolgen van) isolatie 
van wateren. Zo'n complementaire 
benadenng dwingt tot overdenking van 
zin en onzin, gevolgen en haalbaarheid 
van isolatie als ultime poging gebieds-
vreemd water te weren. Voor een aantal 

Aft,. 1. - Terrein ala 
oppeaviakiewater me 
de versd,illende waLer-
bdansposten (floaT: 
Narbesclzeemingaraad, 
1992/. 

Friese voorbeelden wordt op deze al dan 
niet gerealiseerde isolatie ingegaan en 
warden gevolgen voor de waterkwaliteit 
besproken. Eerst wordt ingegaan op een 
aantal aspecten van isolatie en inlaat van 
water voor aquatische ecosystemen. 

2. Aspecten van isolatie en waterinlaat 
Waar, wanneer en in welke mate inlast van 
water speelt, is voor verschillende water-
typen anders. Vanuit de aloude indeling 
in 'standing en running waters', met resp. 
lentic en lotic habitats' [Odum, 19711 
geldt dat het Nederlandse vraagstuk van 
gebiedsvreemd water vooral speelt in 
standing waters. Een vergelijkbare twee-
deing - minder gebaseerd op structuren, 
maar meer op processen - is die in geslo-
ten en open systemen. In Nederland is 
zo'n tweedeling al te eenvoudig en blijken 
vele gesloten systemen toch open te zijn. 
Er is op jaarbasis een neerslagoverschot, 
dat moet worden afgevoerd. 's Zomers is 
er een neerslagtekort dat moet worden 
aangevuld. Een groot dccl van de Neder-
landse nane infrastructuur is daarvoor 
ingericht en de waterschappen danken 
oorspronkelijk en ook nu nog voor een 
belangrijk dccl daar hun bestaansrecht aan. 
Nederland kent vele watertypen en vele 
typologische indelingen Fonder meer van 
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TABEL H - Boezernbalans voor szi/tstof enfosfoax voor kajaar 1990 (soar Road a at, 19931 

Stikstof Fosfaat 
ton ton 

Toevoer: 
Inlaat water 735 5,4 30 4,5 
Natuurlijke bronnen 28 0,2 4 0,6 
Depositie 560 4,1 14 21 
Effluent rwzi's 654 4,8 206 30,7 
Overstort en ongez lozingen rwzi's 99 0,7 9 1,3 
Ongez. 1*1 lozingen 127 019 20 3,0 
Polderbijdrage 11.421 83,9 387 57,8 
Totaal 13.624 100 670 100 

Atoner en raspost 
Waterdoorvoer 400 2,9 45 6,7 
Water gcloosd 5665 41,6 415 62,0 
Restpost 7559 55,5 210 30 
Totaal 13.624 100 670 lOO 

Mogel,jke inv/oed van hydro/ogische iso/a tie op de waterkwaliteit 

claassen, 1987; CUWVO, 1988; Verdon-
schot, 1990; Van der Hammen, 1992, zie 
ook RMNO, 1989 voor een overzicht], 
echter cen duidelijk aanknopingspunt met 
de invloed van gebiedsvreemd water 
ontbreekt daarbij. Dat is blijkbaar geen 
belangrijk indelingscriterium, ofwel de 
invloed kan zich in vele watertypen voor-
doen. Aspecten van isolatie en inlast van 
water kunnen verdeeld worden in 1'sische, 
chemische en biologische factoren. Tabe! I 
geeft daarvan ccii overzicht. 

TABEL I - Overzidu van fysiscite, c/tern iscite en biolo-
ischefacxoren, die een rot (kunnen) speten bif isolatie en 

WQ.le,in!aaL 

bsisdzefaaoren: 
verblijisijden; verkorting verblijftijden; 
stroomsnelheid (verbang); 
strorning(srichting); soms omkering (polders en 
beken), soms opmaling; 
permanentie/droogval; 
waterdiepte/peilfiuctuaties; 
golfslag; 
temperatuur; 
licht 

clzernischefacwren. 
zuurstofgehalten; 
nutiibntenitrofiegraad; onderscheid in conccntratie 
en belastingi 
zoutgehalte/saliniteit/chloriniteit 
rnacro-ioncn/verhoudingen tussen ionen; 
buffcrcapaciseit/alkaliniteir, 
basenstttus/caldumgehalte; 
zuurgraad; 
sicroverontreinigingen 

biologisckefaaeren: 
migratie (actief) en instroom (passief) van algen, 
zoisplankton, snacrofauna, vissen en waterplanten; 
graditntea (limes divergens en limes convergens); 
ecotoxicologie en bioaccumulatie (zie ook microver-
ontreinigingen); 
visstethe (zie ook zuurstofgehalten); 
'water-borne' ziektcn; 
botulisme; 
broinrot. 

Deze veetheid aan factoren maakt her riiet 
eenvoudig of cenduidig de invloed van 
waterinlaat te karaktenserert. Dc a priori 
veronderstelde negatieve invloed van water-
inlaat geldt zeker flier voor alle aspecten, 
soms geldt het omgekeerde. Isolatie kan 
ook ongunstig zijn, bijvoorbeeld in verband 
met migratie van vis, verspreiding van 
zaden en kiemen van planten, en voor een 
goede natte ecologische infrastructuur 
[ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
19891. Zowel orn taalkundige reden ('inlaat 
van gebiedsvreemd water' is een pleo-
nasme), als om unhoudelijke redenen is her 
beter te spreken over (de invloed van) 
'inlaat van water'. Met cen aantal Friese 
voorbeelden wordt hiema die invloed 
beschouwd. 

3. Dc Friese boezem 
Vanaf 1938, toen de vroegere Zwderzee 
zoet genoeg was geworden, is in Friesland 

volop begonnen met de inlaat van IJsse!-
meerwater. 's Zomers wordt de inhoud 
van de Friese boezem (180.000 m 3) een 
tot enkele malen ververst met IJsselmeer-
water. Die inlaat is nodig voor peilbeheer, 
doorspoeling en doorvoer (vooral naar 
Groningen). Die inlast heeft biogeografi-
ache invloeden voor onder nicer aigen 
[Claassen en Hoogterp, 1984; Berger, 19881 
en vis fWineveen+Bos, 1990]. 
Doorspoeling en lozing op zee heeft ook 
invloed op intrek van bijvoorbeeeld stekel-
baars en paling, op de verbli;ftijd van water, 
eutrofiering, microverontreiniging en 
macro-ionensamenstelling. Indirect is de 
kwaliteit van bet boezemwater van belang 
voor inliggende gebieden, die op hun beurt 
boezemwater inlaten. 
Voor de eutrofieringsbestrijding wordt 
inlaat van IJsselmeerwater als gunstig 
beschouwd door verkorting van de 'erb1ijf-
tijd en verlaging van nuniEntenconcen-
traties. Tabel II bevat een stikstof- en 
fosfaatbalans voor de Fnese boezem voor 
1990, Waaruit wait afte leiden dat er veel 
meer nutriEnten worden afgevoerd dan 
ingelaten. Dc grootste belasting vindt 
plaats door intet-ne bronnen binnen de 
provincie; de grootte van her boezemgebied 
bedraagt ca 305.000 ha. Wanneer geen 
water meer zou worden ingelaten, stijgen 
de nutrientenconcentraties, neemt de ver-
b!iftijd toe en verergert de eutrofierings-
situatie. Her percentage inlaatwater op de 
waterbalans is bier verhoudingsgewijs veel 
groter dan het nutrientenpercentage op de 
stoffenbalansen. Voor de Friese boezem is 
dit quotient voor waterfstikstof 3.3, en 
voor water/fosfaat 4.2 [Raad a al., 19931, 
dus veel groter dan 1. 
Extra doorspoelen, zoals is gedaan in her 
Veluwemeer [Hosper, 19841, zou wel eens 
gunstig kunnen zijn om de relatief hoge 
nutrientengehalten na de winter is ver!agen. 
Zo wees Moss onlangs 17 juni 1996, 
NVAE-symposium Amsterdam] op een 
verband tussen de winter N-gehalten en de 

zomerch1oroi4geha1ten in Britse meren. 
Een ander belangrijk punt is dat voor de 
Friese boezem er - mogehjk door de inlaat 
van water - veel nicer nutriënten bet 
gebied verlaten dan er in komen. Tabel ifi 
geeft deze getal!en voor de jaren 1990 tot 
en met 1994. 

TABEL UI - In- en u&laat van szilsseof enfosfaaz (in 
tannest per jaar) Door de Friese boezern in deperiode 
1990-1994 [Watersdzap Frieslan4 19961. 

Stikstof 	 Fosfaat 

Inlast 	Uitlaat 	Inlaat 	Uitlaat 
1990 670 8.475 29,9 538 
1991 685 4.810 33,8 361 
1992 762 8.876 45,5 671 
1993 520 7.704 13,6 530 
1994 479 10.476 21,9 687 

Voor bet petgatengebied Dc Dee!en ligt 
deze situatie geheel anders. Voor 1990 
waren de genoemde balans-quotienten hier 
voor inlaatwater/stikstof 0,68 en voor 
inlaatwater/fosfaat 0,48 [Claassen, 19941, 
veel kleiner dan 1. Bovendien vindt in dat 
gebied vrijwel geen aft'oer plaats, aithans 
geen doorspoeling en doorvoer, waardoor 
sterke accumulatie van nutriënten optreedt. 
Er komt via oppervlaktewaterstromen 
2,5 maal zoveel fosfaat in als Cr Uit gaat 
[Claassen, 19941, terwiji er voor de Friese 
boezem 20 maal zoveel uitgaat als er in 
komt (tabel Ill. Dc schaal van her 
beschouwde gebied [RMNO, 1994] en de 
gehe!e hydro!ogische situatie zijn cruciaal 
bij beschouwingen over de invloed van 
waterin!aat. 
Om ander redenen dan eutrofierings-
bestrij ding is waterinlaat ook gunstig voor 
de aangrenzende boezemlanden. Dc Friese 
boezemlanden hebben door een verande-
rende waterhuishouding te !eiden van 
verdroging en vcrzuring. Door her nat 
houden van deze boe.zemlanden met 
boezemwater is herstel en ontwikkeling 
van waardevolle vegetatietypen mogeijk 
[Spieksma, 1994; Spieksma a a!, 19951. 
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Twec maatregelen worden geadviseerd: 
inlaat van boezemwater in een intensief 
slotennet om verdampingsverliezen te 
voorkomen, en 's winters inunderen met 
basenrijk boezemwater om verdere 
verzuring tegea te gaan. 
Dc invloed van de inlaat van IJsselrneer-
water op de macro-ionensamenstelling in 
noord-Nederland is fraai gedocumenteerd 
door Bots a aL 119781. Met Stiff-diagram-
men van veel meetpunten was de invloed 
van het droge jaar 1976 en de vergrote 
inlaat van IJsselmeerwater overduidelijk. 
Het calcium-bicarbonaat watereype werd 
sterk teruggedrongen ten gunste van het 
natrium-chioride watertype. 
Dit deed zich vooral in midden-Friesland 
voor. Van narure echter heeft de strook 
langs IJsselmeer- en Waddenzeekust al 
cen natrium-chlonde-achtig watertype. 
Gekeken naar macro-ionen is lJsselmeer-
watermeer gebiedsvreemd voor het Friese 
Lage Midden en het ten oosten daarvan 
gelegen gebied dan voor de Friese kust-
strook. Dat geldt in nog sterkere mate voor 
de daarbinnen liggende wateren, zoals Iaag-
veenmoerasgebieden en beekdalen ener-
zijds en brakke poldergebiedjes anderzijds. 
Om deze reden is al eerder aanbevolen de 
inlaat en doorseroming zoveel mogelijk 
naar het westen te verleggen [Claassen, 
1983]. Bovendien heeft zo'n verlegging 
sinds kort extra voordelen door een toe-
genornen zoutbezwaar op bet Ijssehneer 
nabij Lemmer vanuit de Noordoostpolder. 
Voor de Friese boezem kan - gelet op het 
voorgaande - gecondudeerd worden dat 
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inlaat van IJsselmeerwater gunstig is, hoe 
meer hoe gunstiger. Daarbij ware Se over-
wegen in bet vroege voorjaar extra door te 
spoelen en de inlast te verschuiven naar 
de-lijn Stavoren-Lecuwarden en dan naar 
Harlingen, Lauwersmeer en Groningen. 
Het schaalaspect erbij betrekkend zou zelfs 
gesteld kunnen worden dat niet zozeer 
sprake is van inlaat van IJsselmeerwater, 
maar van afvocr van rivierwater. 
Het Ketelmeer is daarbij een grote slibvang. 
Optimaal gebruik van de aft'oer van rivier-
water is via manipulatie met de inlaat-
werken mogelijk. 

4. Morrapark Drachten 
Het Morrapark (ca 14 ha) is een voor-
beeld-nieuwbouwwijk met een intern 
gesloten slotenstelseL Hemeiwater blijft 
binnen de wijk en een circulatie-systeem 
via de rijk begroeide sloten zorgt voor her 
op peil houden van de waterkwaliteit. 
Er wordt in prindpe geen buitenboezem) 
water ingelaten. Overtollig water wordt 
geloosd. Samen met het Otterpark Aqua-
Lutra zijn dit de enige locaties in Friesland, 
waar de waterkwaliteit voldoet san de 
ENW-normen. In de afbeeldingen 2 a t/m c 
zijn de gemiddelde waarden voor chloride, 
totaal stikstof en totaal fosfaat van de 
sloten in bet Park vergeleken met boezem-
water (Smalle Eesterzanding) en nabij-
gelegen beck (Koningsdiep). Dc invloed 
van 's zomers verhoogde chloridegehalten 
in bet boezemwater zijn nauwelijks waar-
neembaar in beek en Park. 's Winters 
liggen de gehalten rond Ca. 40 mg/i. Voor 

Aft'. 2 (a; b, c) - Verloop 
van ek1oride- £000d 

szikstof- en zoeaoifosfaao-
gelahen in hot Morra-
parh, Koningsdiep 
-en Sma& Eesxerzanding 
.indeperiode1993L/m 

Sm.6. Ee,*e,o.ndi,g 	1995. 

a - -Mon,p.rk  

totaal stikstof en totaal fosfat is bet 
verioop voor boezem en beck vsijwel gelijit 
Beide worden blijkbaar in vergeijkbare 
mate beinvloed door lozingen uit het 
(vooral agrariscb gebruikte) poldergebied. 
Voor fosfaat is bet gehalte in de beck zelfs 
jets hoger dan in de boezem. Dc gebalten 
in het Park vertonen do geringste seizoen-
periodiciteit en zijn veniit bet laagst. Er 
vindt immers geen exierne belasting plaats, 
anders dan via neersiag. 

-5. Otterpark AquaLutra 
Vanaf 1994 worden diverse wateren in 
bet Otterpark AquaLutra bemonsterd 
[Waterschap Friesland, 1993; Claassen en 
Dc Jongh, 19951. Zes punten liggen in een 
doorstroomcircuit van het Park. 
Een yen ligt daarbinnen geisoleerd van dat 
circuit. Verder zijn bemonsterd een petgat, 
de polderplas van de Kleine Widen en bet 
boezemwater van de Grote Widen. 
Dc resultaren zija enigszins vergelijkbaar 
met die van bet Morrapark. Het chloride-
gehalte neemt af en vertoont minder 
periodiciteit vanaf Grote Widen, via 
polderplas en intern circuit naar petgat 
en tenslotte bet yen. Eenzelfde verloop, 
met uitzondering van bet petgat, geldt 
voor stikstof en fosfaat Dc venige bodem 
daarvan leidt blijkbaar tot hogere stikstof-
en fosfasigebalten (in tegenstelling tot 
chloride) dan in polderplas en circuit 
Deze hogere nutriEntengehalten leiden bier 
ook tot hogere chlorofylwaarden. Isolatie 
van dit Park (ca. 10 ha) van de invloed van 
boezemwater leidt bier ook tot het voldoen 
van de meetpunten aan de ENW-normen. 

6. Dc Deelen 
Dc Deelen is een laagveenmoerasgebied 
van Ca. 500 ha., bestaande nit petgaten en 
legakkers.Er is verhoudingsgewijs veel 
open water (ca. 45%) Door wijzigingen 
in de waterhuishouding in de directe 
omgeving is grondwaterkwel in bet gebied 
verdwenen. Door infiltratie en verdamping 
leidt Dc Deelen nu ann verdroging en ter 
compensatie van dat watertekort vindt 
's zomers veel inlast van boezemwatcr 
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plaats. Net  waterpeil in bet natuurgebied 
stast 0,3 a 0,4 m beneden boezempeiL Net 
peilverschil met de omliggende graslanden 
bedraagt 1,2 a 2,2 in. Vanaf 1992 zijn 
herstelmaatregelen uitgevoerd om de 
waterkwaliteit te verbeteren en de verdro-
ging te verminderen [Claassen, 19941. 
Net gebied is daartoe bydrologisch gecom-
partimenteerd en waterinlaatvoorzieningen 
zijn aangepast Deelgebied 1 ontvangt 
rechtstreeks (opgepompt) water uit een 
zandwinplas, en deelgebied 2 ontvangt 
via een he1o1'tenfilter voorgezuiverd 
boezemwater. Verder is er gebaggerd, 
visstandsbeheer is uitgevoerd, ondei-water-
windschermen zijn geplaatst en kadeni 
legakkers zijn verstevigd [Oldenkamp, 
1995]. 
Mbeelding 3 a t/m d tonen bet verloop 
van chloride-, totaal stikstof-, totaal fosfaat-
en ch1orof'lgehalten van 1990 t/m 1995 
voor drie punten. Dit zijn her boezemwater 
van de Hooivaart, deelgebied 1 en deel-
gebied 2. Net  chioridegehalte in het 
boezemwater vertoont het karakteristieke 
patroon met zomerpieken door invloed 
van ingelaten IJsselrneerwater. Net  water in 
Dc Deelen volgt dit patroon in afgezwakte 
vorm met jets lagere gehalten. Zeer type- 

rend is bet verloop van totaal stikstof in 
de Hooivaart. 's Winters komen pieken 
voor tot 10 mg/I, 's zomers dash dit 
gehalte tot ca. 3 mg/I. Dit seizoenverloop 
is in Dc Deelen precies omgekeerd: laag in 
de winter, hoger in de zomer. Voor totaal 
fosfaat is het verloop in het boezemwater 
grilliger, echter in her natuurgebied worden 
ook bier 's zomers de hoogste gehalten 
gevonden, evenals voor stikstof hoger dan 
in het boezemwater. Als resultante van 
deze hoge nutriEntengehalten zijn in het 
natuurgebied hoge chlorof'lgehalten 
gemeten, in de deelgebieden 1 en 2, maar 
ook elders. 
Tot nu toe - 1995 - hebben de getroffen 
maatregelen wat eutrofiëringsverschijnselen 
betreft nog vrijwel niet tot zichtbare resul-
taten geleid. Eutrofiering treedt op door 
de aanvoer van voedingsstoffen, die sterk 
accumuleren in het gebied (er vindt 
immers geen doorvoer of doorspoeling 
plaats), door nalevering vanuit de water-
bodern en door 'interne eutrofiering'. 
Dc restpost 'accumulatie/sedimentatie en 
denitrificatie yoUr N' op de nutriënten-
balansen zijn hier yoUr stikstof en fosfaat 
resp. 62% en 61 0Io, terwijl voor de Fnese 
boezem deze percentages resp. 55 en 31 

bedragen. Voor fosfat verschilt dat een 
factor 2. 
Vanwege de lokale waterhuishouding moet 
(veel) water ingelaten worden. Extra door-
spoelen met boezemwater - wat alleen - 
's winters zou kunnen vanwege de water-
behoefte zomers - lijkt niet zinvol door 
de hoge voedingsstoffengehalten in dat 
boezemwater. Overwogen zou kunnen 
worden 's winters met water nit de zand- 
winplas door te spoelen, was echter energie 
kost. In bet gebied zou nog meer eutrofe 
waterbodem verwijderd moeten worden. 
Dc mogeijkheid om bijvoorbeeld een 
hoogwatersloot (op boezempeil) rondom 
her gebied aan te leggen om de wegzijging 
te verminderen, Iijkt praktisch islet haal-
baar. 

7. Dc Oude Venen 
Anders dan Dc Deelen Iigt dit grootste 
laagveengebied (ca. 2500 ha) van Friesland 
merendeels voor de boezem, dat wil zeggen 
op boezempdil. In bet verleden zijn in dit 
petgatengebied met opzet doorgravingen 
gemaakt om boezemwater in en door de 
petgaten te laten stromen. Stilstaand 
(dood) water werd als nadelig beschouwd 
[De Haan en Hosper, 1988]. Dc Iaatste tien 

Aft'. 3 (a, b, c, d) - Verloop van chloride-, 00104/0115.5001-, totaoifosfaar- en dzlorofylgeizahen in de Hocivaart en Dc Dee/en, deelgebieden 1 en 2 in de periode 1990 1/rn 1995. 
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jaren wordt daar juist anders over gedacht, 
wat leidde tot een eerste proefisolatie van 
9-M&1 in 1985. De resultaten waren 
opmerkeijk: de (blauw)algengroei naxn 
drastisch af Dat komt mogeijk door 
beEindiging van de invloed van algen- en 
nutriEnrenrijk boezemwater en door de 
invloed van Fe- en humusrijk gebiedseigen 
water, wat voor binding van P zorgt. Dc 
nog steeds aanwezige hoge totaal P-gehalten 
zijn blijkbaar biologisch niet beschikbaar. 
Nadien zijn in dit gebied meerdere dccl-
systemen hydrologisch geisoleerd van her 
boezemwater. Hier kan dat, zonder dat die 
deelsystemen verdrogen. Ondiepe kwel 
onder de kraggen door houdt her water in 
de afgesioten gebieden redeijk op 
(boezem)peil. 
Aanvullend op de hydrologische isolatie 
zijn andere herstelmaatregelen uitgevoerd, 
zoals baggeren in 40-Méd, visbeheer in 
40-M&i, Tusken Sleatten en enkele pet-
gaten van het Izakswiid en herinrichting 
met aangepaste waterhuishouding in 
enkele andere deelgebieden [Claassen en 
Maasdam, 19951. Net  als in 9-M€d is in de 
andere gelsoleerde gebieden de algengroei 
afgenomen. Ms beiangrijkste oorzaak hier-
voor wordt de beEindiging van instroom 
van N-rjjk boezemwater beschouwd. 
Dc afbeeidingen 2 en 3 tonen die hoge 
winter-N-gehalten elders in het boezem-
water. Bioassayproeven bevestigen deze 
veronderstelling. Na bioassayproeven in 
1989190 werd geconciudeerd dat door het 
verdwijnen van de boezemwaterinvloed her 
gehele jaar door algengroeiimitatie kan 
optreden door N in plaats van ook door P 
[Boiler eta!, 19931. Dat lijkt inderdaad zo 
te zijn [Boiler, 19961. In de gelsoleerde 
gebieden is nu in het voorjaar en de zomer 
N steeds het meest liniiterende nutriEnt. 
Her aanvullend baggeren in 40-MEd en 
visbeheer in 40-MEd en Tusken Sleatten, 
waarbij vooral op P-limitatie is ingezet, 
leidde voigens de bioassayproeven niet tot 
dat effect Door isolatie is de N-reduciie 
meer overheersend dan door baggeren en 
visbeheer de P-reductie. Hierbij wordt 
ervan uitgegaan dat N2-fixatie door 
bepaaide blauwalgen geen rol van betekenis 
speck, wat onbekend, doch niet ondenk-
baar [Dc Nobel a al., 1995] is. 
Dergeijke aanvullende maatregeien gericht 
op P-limitatie kunnen dan ook beter in 
boezemgedeelten worden uitgevoerd, of in 
niet te isoleren gebieden, zoals Dc Deeien. 
A] iijkt de wegzijging uit de Oude Venen 
beperkt, kwei van dieper lithodien grond-
water behoort ook hier tot bet verleden. 
Net  ais bij de andere Friese laagveen-
moersgebieden wordt dit opkwellend 
grondwater afgevangen door nabijgeiegen 
diep bemalen poiders. In albeelding 4 is 
voor enkele deelsystemen in de Oude 

Venen de ionenratio uitgezet tegen her 
elektrisdi gdeidingsvermogen. 
Het boezemwater van Sánemar ligt in die 
.aIbeeiding rechts van de andere dee!-
-systemen. Het gebied 40-MEd, met de 
minste boezemwater-belnvioeding, nijgt 
enigszins naar regenwaterachtig water. 
Tusken Sieatten en Hoannekrite liggen 
daar tussen in. Dc waarnemingen in 
Dc Deelen en andere Friese laagveen-
moerasgebieden vertonen eenzeilde beeld. 
Dc huidige herstelmaatregelen dragen niet 
bij die grondwateiinvloed te versterken. 

8. Discussie en condusies 
Zoais aangegeven ishet beter te spreken 
over de invloed van inlaatwater dan over 
de invioed van gebiedsvreemd water. 
Die invloed is niet per definitie negatief. 
Er zijn immers vele factoren, die beInvloed 
kunnen worden door de iniaat van water. 
Voor sominige van die aspecten kan in 
sommige gevallen een gunstige invioed 
worden vastgesteid. Aspecten moeten per 
gebied bekeken warden, zoals de eutro-
iieringsproblematiek van de Friese boezem 
en Dc Deeien toonden. Veeningen 119891 
wees ai eerder op soms gunstige invloeden 
van waterinlast op de eutrofiEringssituatie 
van watererL 
Om de invloed van in!aatwater te verkieinen 
of Ce weren worden in de literatuur diverse 
alternatieven aangedragen [onder meer 
Natuurbeschermingsraad, 1987; Kwaker-
naak a a!, 1993], echter hydrologische 
isolatie wordt daarbij vrijwel niet genoemd. 
Dat is oak niet altijd mogeijk (zie Dc 
Deelen), soms echter wel (ale de Oude 
Venen). Er zijn dan ook weinig onderzoeks-
gegevens van effecten van hydrologische 
isolatie [NRLO, 1986; RMNO, 1989; 
RMNO, 1994]. Daar-zou meer studie van 
gemaakt moeten worden. 
Bij de bestudering van effecten van inlaat-
water moet onderscheid gemaakt worden 
in fysische, chemische en biologische 
aspecten, die ingrijpen op milieuproblemen, 

zoals eutrofiering, veezuring, 'verRijning', 
verdroging, en biogeografische verschijn-
selen. Evenzeer is eenduidigheid gewenst 
bij het te beschouwen gebied, naar schaal 
en begrenaing ERMNO, 19941. Pas nadat 
probiemen eenduidig en enkelvoudig zijn 
geanalyseerd, is een intregrale afweging 
(van combinaties van afzonderlijke gevol-
gen) zinvoL Dan kan blijken dat isoiatie 
en weren van inlaatwater soms gewenst 
:en mogelijk en sonis ongewenst en 
:-onmogeiijk - is. Niet zozeer de aanvoer van 

-_ water - is -de - primaire - oorzaak van water-
kwaliteitsverslechteringen, als de kwaliteit 
van -dat inlaatwater, maar nog meer de 

'versnelde af,roer van -(gebiedseigen) water. 
Daar zou dan oak vooral naar opiossingen 
gezocht moeten worden [Marsman en Van 
Bake!, 1994]. 
Overwogen moet worden of aanvullende 
maatregelen nodig zijn bij hydrologische 
isoiatie. Voor de eutrofieringsbestrijding in 
de Oude Venen bleek isolatie van dccl-
systemen voidoende te zijn. Aanvuilend 
baggeren en visbeheer ieidden hier 
nauwelijks tot een verdere verbetering. 
In een gebied als Dc Deelen, waar isoiatie 
flier mogelijk is, kunnen baggeren (net als 
in de Norfolk Broads [Moss a al., 1986]), 
visbeheer en waterbodemstabilisatie met 
onderwaterschermen bijdragen san de 
eutrofieringsbestrijding. Ms toch water 
moet worden ingelaten, zoals in Dc Deelen, 
kan gekeken worden naar geschikter 
inlaatwater of naar voor te zuiveren inlaat-
water. Aanvuilend op isoiatie kan het 
nodig zijn - vanwege de gebiokkeerde 
accessibiliteit - waterp!anten te enten. 
Dat is bij wijze van proef in bet Izakswiid 
(de Oude Venen) gedaan. In geiso!eerde 
.gebieden kan circulatie van water, zoals in 
her Morrapark te Drachten en het Otter-
park AquaLutra te Leeuwarden, gunstig 

- zijn voor bet verkrijgen en behouden van 
'-een goede waterkwaliteit. 
Bij sHe maatregelen die in onderhavige 
gevallen worden getroffen is het streven 
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naar hydrologisch stabiele, mesotrofe en 
lithodiene situaties uit bet oogpunt van 
natuurwaarden het meest te prefereren. 
Zo wordt bij Dc Deelen lithoclien water 
onnrokken uit de nabige1egen zand- 
winplas. In de Lindepolder ten zuiden 
van Wolvega is een vergeijkbare situatie. 
Het overschot aan kwelwater kan bewust 
benut worden voor voeding van aan-
grenzende natuurterreinen. Voor de diepe 
plassen is daarbij een semi-open situatie 
(wet afvoer of onttrekking, geen inlast) 
gunstiger dan een volledig geisoleerde 
situatie, waarbij de invloed van lithoclien 
water wordt onderdrukt door bovenstaand 
atmodien water. In per aquatisch milieu-
type opgestelde beheersprograinma's 
[Waterschap Friesland, 19951 is overigens 
alleen voor het type 'diepe plassen' een 
onderscheid gemaakt in geisoleerde en 
niet-geisoleerde plassen [Iwaco, 1994]. 
Dc geisoleerde plassen worden daarbij als 
ecologisch waardevoller gezien dan de niet-
gelsoleerde plassen, door de mogelijke 
instroom van ander oppervlaktewater. 
Een eenzijdige uitstroom (vanuit geiso-
leerde plassen) kan echter wet gunstig zijn, 
zoals hiervoor gesteld. 
Zo kan ook volledige isolatie van vennen 
leiden tot verzuring en oligorrofièring en 
daarrnee tot minder waardevolle levens-
gemeenschappen [Coesel a al., 1978; 
Van Dani en Buskens, 1993]. Mesotrofe 
situaties zijn bet soortenrijkst en uit 
natuuxbeheersoogpuiit waardevol, doch 
zeldzanin. Hydro!ogisch stabiele systemen 
zijn daarbij minder gevoelig voor tijdelijke 
uitdroging dan minder stabiele i.c. meer 
verstoorde systemen [Van Dam en Van 
Apeldoorn, 1978]. Op de Friese Wadden-
eilanden wordt deze relatie bevestigd in 
onderzochte permanente en seini-perma-
nente duinplassen. Daar is geen inlaat van 
(boezem)water mogelijk en op macroschaal 
gezien [RMNO, 19941 noch sprake van 
gebiedsvreemd, noch van systeemvreemd 
water. 
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