
KRW en N2000
KRW:

• Doelen voor water en oever;

• Basisconditie: ecologisch gezond water:

Natura2000:

• Volledige verlandingsreeks van helder
water, trilveen, veenmosrietland tot 
hoogveenbossen;

• Specifieke doelen planten en dieren

fonteinkruiden

Uitdaging: afstemming tussen beide doelen



Hydrologische wensen mesotrofe verlanding

1. Helder en fosfor arm water  

2. Peilbesluit afgestemd op mesotrofe
verlanding

3. Kwel: Basenrijk water

4. Maatwerk van de Keur regels

Tenslotte ……Bestrijding vraat
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1. Fosforbelasting 
verlagen

a. Fosforrijk water van deelgebieden indien 

mogelijk direct naar boezem om kwetsbare 

gebieden te beschermen. 

b. Minder fosfor rijk water inlaten door flexibel 

peilbeheer

c. Defosfatering van inlaatwater



• flexibel peil: marge 15 cm 
• 75% reductie inlaatwater en 

externe fosfaatbelasting
• 30% reductie uitslagwater 

• Minder gesleep met water
• Vasthouden kwelwater

1b. Flexibel peil Loosdrechtse plassen
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1b. Huidige defosfateringsinstallaties
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1c. Waternet is op zoek naar meer 
duurzame defosfateringstechnieken

Met restprodukt

Drinkwaterproduktie

IJzerzand

IJzergrind

Granijk korrels

Upflowfilter met ijzergrind



2. Peilbesluit afstemmen op natuur

Uitzakkend waterpeil in de zomer stimuleert kieming

Met flexibel peilbeheer koloniseren oeverplanten sneller het water



KRW en N2000

2. Dilemma’s peilbesluit in natte natuur
• Verschillende maatschappelijke functies: bebouwing en agrarisch

• Diverse N2000 habitats in zelfde peilgebied: met verschillende wensen

• Kranswieren en fonteinkruiden: helder water met lage fosforbelasting

• Trilvenen: hoge grondwaterstanden, basenrijk; overstroming met geschikt water

• Veenmosrietlanden: hoge grondwaterstanden

• Riet&rietvogels: grote peilverschillen met droogval voor ontwikkeling dik waterriet
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2. Diverse habitat typen in Naardermeer

Uitdaging compromis peilwensen

Cusell & van ‘t Veer 2016 
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3. Basenrijkdom water verhogen

Dilemma peilkeuze (positief, negatief)

laag oppervlaktewater peil:

toename kwel; 

uitdroging; 

sterker effect verzuring door stikstof depositie   

hoog oppervlaktewater peil:

afname kwel; 

vrijkomen gebonden fosfor; 

hoge grondwaterstanden; inundatie



KRW en N2000

3. Peilbesluit in N2000 Oostelijke 
Vechtplassen (Utrecht)



Westbroek

Molenpolder I

Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven

Molenpolder II

Maarsseveense Zodden

 

• Natura2000

• KRW waterlichaam, 

• TOP gebied verdroging

• NNN 

Westbroekse zodden

Oostelijke

binnenpolder

van tienhoven

Molenpolder



Kwelintensiteit
m per dag

Stroombanen 

grondwater
leeftijd in dagen

Kwel (Blauw) & Wegzijging (Rood)



Nieuw 

peilbesluit 

2015

Reductie P belasting
Kwelwater beter benutten 
door: 
• flexibel peil
• Kwelwater sturen door 

en tussen gebieden



Landschappelijke ligging Oostelijke Vechtplassen

Unieke hydrologische 
ligging naast Heuvelrug



Unieke hydrologische ligging naast Heuvelrug

Kwel (Blauw/groen) 

Wegzijging (rood/geel)



Unieke hydrologische ligging naast Heuvelrug

Kwel (Blauw/groen) 

Wegzijging (rood/geel)

Hor

Horstermeer: 

Temmen brakke kwel

Zoete kwel beschikbaar 

voor omgeving



zoet 

grondwat

er

brak, oud 

zeewater

Situatie zonder Horstermeerpolder
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Huidige 

situatie

Huidige Situatie met Horstermeerpolder

BRAK

ZOET



BRAK

ZOET

Huidige 

situatie



Nieuwe 
situatie

Nieuwe 
Situatie

BRAK

ZOET



Na temmen 
Brakke kwel
Horstermeer

BRAK

ZOET



4. Keur strijdig met mesotrofe verlanding

maatwerk van Keur regels noodzakelijk

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXjKjmp5_WAhUCElAKHY6kC1YQjRwIBw&url=https://www.luimstra.nl/diensten/cultuurtechnische-werken/slootonderhoud&psig=AFQjCNFo5zgqp0vmu3lFcBdo7JHrr-cA6g&ust=1505294140399533


N2000 gebieden in beheergebied AGV

Tot slot

Vraat



Vraagstelling:

Wat zijn de 
belemmerende 
factoren voor 
onderwatervegetatie 
bij voldoende licht 

KRW Onderzoek:
ondergedoken watervegetatie



Integraal veldexperiment in Stichts 
Ankeveen en Terra Noa

Aspecten:

• Vraat

• Sediment 
kwaliteit en 
stabiliteit

• Licht 
waterkolom 
en perifyton



Significant positief effect uitsluiten 
vraat 
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Effect van begrazing 

waterplanten 

aarvederkruid 
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Achteruitgang natuur door vraat
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Achteruitgang libellen in Molenpolder 
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Gelijktijdig  achteruitgang 

vegetatie en vis

Dobben van, Lamsma & Kampf, 2017

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjviufJoZ_WAhWGUlAKHUdEAeoQjRwIBw&url=http://www.macromia.nl/Gallery libellen/Afbeeldingen/groeneglazenmaker.html&psig=AFQjCNGDTl4_2u1ykTLQpZ9hFWSsCCBVeQ&ust=1505292443143883
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Conclusie ecosysteem analyse
vraat rode amerikaanse rivierkreeft

Sterke toename sinds 2011

Literatuur:

Vraat kreeft effect op hele ecosysteem:

• Vegetatie (direct&indirect)

• Macrofauna

• Vis

• Amfibieën 31
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Eindconclusie rol waterbeheer

• Uitdaging om per natura2000 gebied het goede evenwicht voor 
peilbesluit te vinden

• Zoektocht vermindering fosforbelasting en toename 
basenrijkdom.

• Aanpassing Keur

• Potentiële belemmeringen jonge verlanding:

• Vraat



KrabbescheerKranswier fonteinkruiden

galigaan

Kleine modderkruiper

meervleermuis
snor

Zwarte stern

Gevlekte witsnuitlibelNoordse woelmuis

Waterroof kever

Smient

rivierdonderpad

ijsvogel
Vragen?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Cladium_mariscus.jpeg

