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Knoppen

• - vernatting (moerassen, vergroten overstromingsvlakten);

• - herstel en verondieping van beeklopen/drainagebasis;

• - herstel en betere benutting van kwelstromen;

• - herstel van inzijggebieden/vergroten grondwateraanvullingen;

• - tegengaan van verzoeting/verzilting;

• - maatregelen in stuw- en peilbeheer en peildynamiek;

• - voorkomen van (onnatuurlijke) piekafvoeren;

• - verminderen van grondwateronttrekkingen;

• - verbeteren van de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater



Kennislacunes

Maken van afwegingen op gebiedsniveau. Positieve effecten en risico’s van vernatting/verzilting 

op aanwezige natuurwaarden. Wat is een goede ecologische balans?

Benodigde schaal van maatregelen om langdurig/duurzaam effect te sorteren. Omvang 

bufferzones? In welke mate moeten kwelstromen hersteld worden?

Interacties waterkwaliteit en waterkwantiteit. Effecten van inlaten van gebiedsvreemd water 

om waterstand te herstellen en weegt dit minder zwaar dan negatieve effecten van 

verdroging?

Gevolgen van langdurige droogte en aanpassingen ecosystemen?

Effecten toxische stoffen, mogelijkheden om toxische verontreiniging te voorkomen of te 

filteren? De-fosfatering?



Grondleggers van de ecohydrologie
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Geert van Wirdum

Ab Grootjans

Rolf Kemmers

Interacties tussen biota en de 

hydrologische cyclus

Interdisciplinair (eco-hydro) 

Belangrijke betrokken disciplines:

Landschapsecologie

Vegetatiekunde

Veenhydrologie

Hydrologische systeemanalyse

Agro-ecologisch onderzoek naar 

bodemvruchtbaarheid
Biogeochemie



Ruimtelijke relaties en interacties

• Grondwatersystemen op verschillende schalen

• Oppervlaktewater – grondwater

• Waterstroming – Waterkwantiteit – Waterkwaliteit

• Beschikbaarheid nutrienten

• Vegetatie

• Plantensoorten
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Naardermeer en omgeving (Veeken & Wassen 2020)
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Hydrologische Systeem Analyse Vechtstreek (Schot 1988)
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Hydrologische reconstructie 1000 AD

Schot & Molenaar 1992, Wassen et al. 1996



after Wassen, Ph.D. Thesis, 1990

‘Natuurlijk’



after Wassen, Ph.D. Thesis, 1990

Hydrologisch gefragmenteerd



17

Geinundeerde duinvallei (Grootjans 2008)
(periodieke doorstromigssituatie is cruciaal om kalk- en basenverzadiging op peil te houden)
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Van Loon et al (2009)
J. Hydrology
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1km

Hunze



Biebrza
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Ob
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Ob rivier bij Tomsk



Vasyugan hoogveen West-Siberie



Zijbeken van de Ob
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Biebrza Hunze

Wassen & Joosten,  Vegetatio, 1996
Wassen et al., Vegetatio, 2002

Terugkijken in de tijd m.b.v. macro-resten in veen



Microscopische opname van huidmondjes op bladeren van Ilex 

cassine uit 1877 en 2009 

1877 2009

De Boer 2012, PhD thesis 

Zijpaadje n.a.v. macro- resten:
herbarium materiaal
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De Mars 1996

Processen op verschillende schalen en effecten op standplaats en ecosysteem



Ionic Ratio – EC diagram (Van Wirdum 1987) 
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Representatie macro-ionen: 

Stiff diagram

Schot et al. 2011
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Adsorptie

• Binding van ionen aan bodem deeltjes

• Gebaseerd op electrochemische lading (bodems

meestal negatief geladen)

• Adsorptie capaciteit (CEC) hangt af van totale

oppervlak bodemdeeltjes -> bodems met kleine

deeltjes (bv klei) en hoog organisch stof gehalte

(veen) hebben een hoge adsorptie capaciteit
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Ionen-uitwisseling

• Uitwisseling van geadsorbeerde en geabsorbeerde ionen

met grondwater

• Verdringingsreeks gebaseerd op electrochemische

lading:

Al3+ > H+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ > NH4
+ > Na+

• Maar ook concentratie afhankelijk (evenwichtsreactie)

• pH effecten: verzuring kan leiden tot Al toxiciteit (Al3+ laat

los)

• Basen-verzadiging (Ca, Mg, K en Na)
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Redox

• Proces gebaseerd op electronen transport tussen

atomen

• Vooral micro-biologisch gestuurd

• Grote invloed op chemisch gedrag stoffen (toxiciteit, 

oplosbaarheid, reacties met andere stoffen)



Copernicus Institute
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Meten van redox condities

• Electrode en (milli)volt meter

• Uitgedrukt als Eh, relatief t.o.v. de standaard

potentiaal van het H2/H
+ redox koppel

• Eh hangt af van de basis potentiaal van de 

chemische reactie onder standaard condities (E0), T 

en de relatieve concentraties van de oxidator en de 

reductor

• Negatieve E0 indiceert reducerend vermogen, 

positieve E0 indiceert oxidatief vermogen

• Dus hoe lager de Eh, des te sterker reducerend

vermogen
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Redox profielen in bodems

• Redox neemt snel af in waterverzadigde bodems

• Planten beinvloeden de redox via bv Radial Oxygen 

Loss
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Sequentiele reductie/oxidatie

• Verschillende redox koppels, versch. potentialen

(Eh) vanwege versch. in energie (ΔGr) die nodig zijn

• Thermodynamische wet zegt dat reactie met de 

meeste energie (hoogste Eh) eerst plaatsvindt

Element Oxidized form Reduced form Eh (mV)

oxygen O2 H2O 350

nitrogen NO3
- N2O, N2, NH4

+ 250

manganese Mn4+ Mn2+ 225

iron Fe3+ Fe2+ 120

sulphur SO4
2- S-/H2S -75 to - 150

carbon CO2 CH4 -250 to - 350

Mitsch & Gosselink (1993)
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Sequentiele reductie/oxidatie

• Dit resulteert in het veld tot sequentiele reductie in 

de tijd na bv overstroming of vernatting (onder) of 

sequentiele reductieve-zones in het bodemprofiel

(rechts)

Mitsch & Gosselink (1993)
Appelo en Postma (1994)
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Hoe herken je reductie/oxidatie in het veld

• Kleur: zwart/grijs vs bruin/oranje

• Bacteriele films
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Fosfor cyclus: anaerobe condities

• P-beschikbaarheid vooral chemisch gereguleerd

(i.t.t. N)

• Chemische binding gevoelig voor redox en pH

• Lage pH: binding met Fe en Al, hoge pH: binding met 

Ca

• Redox effecten: oplosbaarheid neemt toe als

metalen gereduceerd worden (in oplossing gaan van 

metaal-fosfaat complexen)
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Intern eutrofiering

• Interactie tussen S-transformatie en de P-cyclus

• S-vervuiling: toename SO4
2-

- Atmosferische depositie

- Inlaat van vervuild rivier water

- Instroom van grondwater dat in contact stond

met oxiderend pyriet

SO4
2- + 2CH2O → HCO3

- + CO2 + H2O + HS-

Fe~PO4
3-

FeS2 (pyriet)mineralisatie

PO4
3-
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Samenvattend

• Processen die belangrijke bronnen zijn van bepaalde ionen en processen die de 

concentraties daarvan beperken in zoet water 

Element Process Concentration limits determined by:
Na Dissolution, Cation exchange in coastal aquifers Kinetics of silicate weathering 

K Dissolution, adsorption, decomposition
Solubility of clay minerals, vegetation 
uptake

Mg Dissolution Solubility of clay minerals
Ca Dissolution Solubility of calcite 
Cl Evapotranspiration None 
HCO3 Soil CO2-pressure, weathering Organic matter decomposition 
SO4 Dissolution, oxidation Removal by reduction 
NO3 Oxidation Uptake, removal by reduction 
Si Dissolution, adsorption Chert, chalcedone solubility 

Fe Reduction 
Redox-potential, Fe3+ solubility, siderite, 
sulfide

PO4 Dissolution 
Solubility of apatite, Fe, Al phosphates. 
Biological uptake 

Appelo & Postma (1994)



Plantengroei: nutrienten

Element Symbol μmol/g dry weight % Rel. # atoms

Molybdenum Mo 0.001 - 1

Nickel Ni 0.001 - 1

Copper Cu 0.1 - 100

Zinc Zn 0.3 - 300

Manganese Mn 1 - 1000

Iron Fe 2 - 2000

Boron B 2 - 2000

Chlorine Cl 3 - 3000

Sulfur S 30 0.1 30000

Phosphorus P 60 0.2 60000

Magnesium Mg 80 0.2 80000

Calcium Ca 125 0.5 125000

Potassium K 250 1 250000

Nitrogen N 1000 1.5 1000000

Marschner (1999)

Gemiddelde concentraties nodig voor groei

macronutrients

micronutrients



Terug naar het Naardermeer
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Naardermeer en omgeving (Veeken & Wassen 2020)

Regionaal: drinkwaterwinningen
vrijwel volledig afgebouwd in 90er jaren

Lokaal (1994): 2100 m2 afgeplagd,
sloten opnieuw uitgegraven



Dwarsdoosnedes door 
rietland in infiltratie gebied
(links) en kwelgebied (rechts)

boven nov. 1987
onder april 1987

Let op: Stiff diagrammen zijn
enigszins anders

Wassen et al 1989





2A2 is het doelvegetatietype (Carex diandra gemeenschap)

Gevoed door zoet, matig kalkrijk kwelwater:
Nat, niet zout, licht zuur, matig kakrijk, Fe arm →
P gelimiteerd



Dus waarschijnlijk was het met alleen de regionale ingreep niet gelukt om op 

uitgebreide schaal Carex diandra vegetatie met veel andere bedreigde soorten uit

te breiden. Lokale ingrepen zijn nodig. 



9-6-2021

Locatie Fe  Ca  P 
(mmol/l 
veen) 

 EC 
uS/cm 

Alk 
mg/l 

pH Biomassa 
(g/m2) 

N:P ratio 
vegetatie 
(g/g) 

limitatie 

           

Stobbenribben arm arm 0.2  350 160 7.5 229 23.7 P 

Veldweg arm matig 0.3  260 110 7.3 333 22.2 P 

Meppelerdiep matig arm 0.7  170 95 5.9 233 12.5 N en P 

           

Leijer 
hooilanden 

matig rijk 6  140 80 5.9 108 8.1 N 

Peizermaden  rijk matig 12  600 500 6.9 277 5.7 N 

Loonerdiep rijk rijk 12  350 180 6.5 185 5.7 N 

 

Zes veengebieden verschillend in Fe en Ca rijkdom. Relatief Fe en Ca arme venen zijn P-gelimiteerd.

Veldmetingen (EC, Alk, pH) op 1 juni 2021 laten zien dat in Meppelerdiep en Leijer Hooilanden regenwater stagneert.
Conclusie: Herhaalde metingen doen onder verschillende meteorologische omstandigheden. 
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Kalkarm: F en Al bepalen beschikbaarheid PO4 (pH < 6.5)

Kalkrijk: OCP bepaalt beschikbaarheid PO4
(pH > 7)

Matig kalkrijk: OCP bepaalt beschikbaarheid PO4 (pH > 7)
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Kalkarm: F en Al bepalen beschikbaarheid PO4 (pH < 6.5)

Kalkrijk: OCP bepaalt beschikbaarheid PO4
(pH > 7)

Matig kalkrijk: OCP bepaalt beschikbaarheid PO4 (pH > 7)

Maar: opgeloste organische stof kan remmend werken op
neerslaan van zouten, hetgeen kan leiden tot afwijkingen van de
theoretisch verwachte neerslag van fosfaat-mineralen



Terug naar de kennislacunes

Maken van afwegingen op gebiedsniveau. Positieve effecten en risico’s van vernatting/verzilting 

op aanwezige natuurwaarden. Wat is een goede ecologische balans?

Benodigde schaal van maatregelen om langdurig/duurzaam effect te sorteren. Omvang 

bufferzones? In welke mate moeten kwelstromen hersteld worden?

Interacties waterkwaliteit en waterkwantiteit. Effecten van inlaten van gebiedsvreemd water 

om waterstand te herstellen en weegt dit minder zwaar dan negatieve effecten van 

verdroging?

Gevolgen van langdurige droogte en aanpassingen ecosystemen?

Effecten toxische stoffen, mogelijkheden om toxische verontreiniging te voorkomen of te 

filteren? De-fosfatering?



Wat meet je in het 
veld?

Profielbeschrijving (1 keer)

Waterstand (x-keer)

EC (evt met prikstok (x keer)

pH (x keer)

Alkaliniteit (x keer)

Vegetatieopname (1 keer) 

(Ellenberg opzoeken?) 

Knipmonster? (1 keer)

Eventueel:

Redox

Teststrips (NO3, NH4, Fe, K)
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