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Ecologische sleutelfactoren
Denkkader voor het herstel en de inrichting van aquatische systemen

Barend de Jong, Marieke Fennema, Lize Tegenbos & Aniel Balla

In Vlaanderen en Nederland worden tientallen natuurinrichtingsprojecten uitgevoerd. Wanneer in een gebied 

ook water aanwezig is (beek, grachtenstelsel, plas of vijver), krijgt dit niet altijd de aandacht die het verdient. 

Het risico is dat er met onvoldoende systeemkennis herstelmaatregelen gekozen worden die in de praktijk niet 

leiden tot een verbetering van het watersysteem en de waterkwaliteit. Dat is jammer van de moeite en het 

geld. We ontwikkelden een laagdrempelige methodiek voor watersysteemanalyses op basis van de 

zogenaamde ecologische sleutelfactoren (ESF’s). De methodiek maakt het mogelijk op een gestructureerde 

manier inzicht te krijgen in het watersysteem, de knelpunten voor de waterkwaliteit en effectieve oplossingen 

daarvoor. In dit artikel gaan we dieper in op de ESF-methodiek voor stagnante wateren en laten we aan de 

hand van praktijkvoorbeelden in Vlaanderen en Nederland zien wat het nut is van deze methodiek.

Luchtfoto van natuurinrichtingsproject 't Pompje in West-Vlaanderen, waar recent een watersysteemanalyse is uitgevoerd in opdracht van VLM.
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Ecologische Sleutelfactoren

De methodiek van de ecologische sleutelfactoren (ESF) vormt een 
denkkader voor het uitvoeren van ecologische watersysteem-
analyses. Het geeft waterbeheerders antwoord op de vragen: 
‘Waarom is het zoals het is?’ en ‘Wat moeten we doen om 
verbetering te bewerkstelligen?’ Bestaande kennis en metho-
den worden gecombineerd en geordend om de ecologische 
toestand systematisch in beeld te brengen. De ESF-methodiek is 
relevant voor alle typen zoet oppervlaktewater (Von Meijenfeldt 
et al. 2014, Schep et al. 2015, Reeze et al. 2015), maar we focus-
sen ons in dit artikel hoofdzakelijk op stagnante wateren zoals 
plassen, grachtenstelsels en gestuwde beken. De ESF’s van stro-
mende wateren is namelijk nog maar net gepubliceerd (Reeze 
et al. 2015). Voor stagnante wateren zijn negen ESF’s afgeleid 
(Figuur 1). Elk van de sleutelfactoren vormt een belangrijke voor-
waarde voor een goed functionerend watersysteem. Elke factor 
kan daarom beschouwd worden als een stoplicht dat op groen 
of rood kan staan. Als duidelijk is welke factoren op rood staan, 
wordt ook duidelijk waar de belangrijkste stuurknoppen zitten 
voor het bereiken van de ecologische doelen. 

In de methodiek worden alle ESF´s stap voor stap doorgenomen. 
Het is echter niet zo dat alle factoren even belangrijk zijn. Met de 
eerste drie ESF´s wordt onderzocht of de groei van waterplanten 
mogelijk is als gevolg van te veel of te weinig voedingsstoffen en 
het lichtklimaat van het water. Het voorkomen van waterplan-
ten wordt beschouwd als de basisvoorwaarde voor een gezond 
ecosysteem. Als primaire producenten staan ze aan de basis van 
het voedselweb. Veel andere soortgroepen zijn weer van water-
planten afhankelijk. Bij ESF 4 t.e.m. 6 gaat het om aanvullende 
voorwaarden voor specifieke soorten en levensgemeenschap-
pen. Het kan gaan om een specifieke waterplant, maar ook om 

oeverplanten en andere organismen zoals vissen en kleine 
waterdieren. ESF 7 en 8 hebben betrekking op organische en 
giftige stoffen in een watersysteem. Dat kan een belangrijke 
belemmering zijn voor de ecologische waterkwaliteit. Als een 
van deze ecologische factoren op rood staat, moet hier eerst aan 
gewerkt worden. De laatste ESF, nummer negen, is geen ecologi-
sche sleutelfactor. ESF 9 biedt een basis voor belangenafweging 
op hoger niveau. Wat is, gezien de functies van een watersys-
teem, de ruimte voor verbetering van de ecologische kwaliteit? 

In de volgende paragrafen worden de ESF’s verder uitgewerkt. 
We beschouwen alleen ESF 1, 2 en 3 omdat deze als basisvoor-
waarden het belangrijkste zijn. Daarnaast is het onze ervaring 
dat de tools die bij de uitwerking van deze drie ESF’s gebruikt 
worden vrij onbekend zijn. Voor de andere ESF’s kan vooralsnog 
een meer klassieke aanpak volstaan. Er wordt wel gewerkt aan 
een update. De methodiek voor verschillende ESF’s is dus nog in 
ontwikkeling. 

ESF 1 - Productiviteit water 

De centrale vraag voor de eerste ecologische sleutelfactor is 
of de omstandigheden zo zijn dat algen- of kroosdominantie 
belemmerend is voor de groei van ondergedoken waterplanten. 
Bij het opstellen van de ESF’s is gezocht naar de meest onaf-
hankelijke voorwaarde die bepalend is voor de toestand van de 
productiviteit van een watersysteem. Lange tijd werd daarvoor 
gekeken naar de concentraties van de nutriënten stikstof en 
fosfor (Vollenweider et al. 1974). De nutriëntenconcentraties zijn 
echter een resultante van verschillende chemische en biologi-
sche processen. Een nutriëntenconcentratie kan bijvoorbeeld 
hoog zijn, omdat de aanvoer van nutriënten hoog is (hoge 
belasting). Waterplanten nemen echter nutriënten op tijdens de 
groei. Zonder dat de aanvoer van nutriënten verandert, neemt 
de nutriëntenconcentratie af. De concentratie in het systeem 
is daarom geen onafhankelijke stuurparameter. Door alleen de 
concentratie te meten, wordt niet inzichtelijk gemaakt waarom 
de concentratie hoog of laag is (Jaarsma et al. 2008). Daarom 
wordt in de ESF-methodiek gerekend met vrachten, de nutriën-
tenbelasting, uitgedrukt in mg/m2/dag. Hoe hoger de belasting, 
hoe hoger de productiviteit van het systeem en hoe hoger de 
biomassa in een watersysteem (massa waterplanten, algen, 
zooplankton, vis, etc.). 

Kritische belasting
Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen nutriënten-
belasting van sloten en meren en de ecologische waterkwali-
teit (Scheffer et al. 2004, Schep et al. 2015). Het blijkt dat sloten 
en grachten in drie ecologische ‘toestanden’ kunnen verkeren 
(Figuur 2). Bij een lage nutriëntenbelasting is het water meestal 
helder en komen waterplanten voor. Bij een hogere belasting 
kunnen de waterplanten niet meer alle nutriënten opnemen en 
treedt op een zeker moment dominantie op van draadalgen of 
kroos. Hierdoor neemt het lichtklimaat dermate af dat water-
planten in hun groei belemmerd worden of zelfs verdwijnen. 
De overgang tussen de verschillende toestanden blijkt vaak op 
te treden in een vrij smal traject, het omslagpunt of de ‘kritische 
grens’. Deze kritische grens is watersysteemspecifiek en is onder 

Figuur 1. Voor stagnante wateren zijn negen sleutelfactoren afgeleid. Elk van 

de factoren vormt een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerend 

watersysteem. Er is een zekere hiërarchie aanwezig in de factoren; het voorkomen 

van waterplanten (ESF 1 t.e.m. 3) wordt beschouwd als basisvoorwaarde voor een 

gezond ecosysteem.
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andere afhankelijk van het bodemtype, de hydraulische belas-
ting en de waterdiepte.

In meren komt de toestand met kroosdominantie niet voor 
(tenzij het meer klein is), maar het omslagproces van helder 
en plantenrijk water naar algentroebel water is complexer. Er 
is sprake van een zogenaamd ‘hysterese’-effect (Figuur 3). Het 
ecosysteem biedt weerstand tegen de omslag van zowel helder 
naar troebel als van troebel naar helder. Dat houdt in dat de kriti-
sche belasting van helder naar troebel hoger ligt dan de kriti-
sche belasting van troebel naar helder (Jaarsma et al. 2008). De 
omslagpunten zijn verschillend per type meer en onder andere 
afhankelijk van de diepte, verblijftijd, aanwezige moeraszone, 
strijklengte en bodemtype (veen, klei, zand).

Uit het oogpunt van biodiversiteit is dominantie door (draad-)
alg of kroos niet wenselijk. Veel soorten kunnen dan niet goed 
gedijen. Het lichtklimaat onder water is ontoereikend voor de 
groei van de meeste waterplanten. Daarnaast verslechtert de 
waterkwaliteit (lage zuurstofgehaltes en het vrijkomen van 
toxische stoffen). Het is daarom wenselijk inzicht te hebben in de 
actuele belasting met nutriënten en de watersysteemspecifieke 
omslagpunten. Dat levert inzicht op in de actuele toestand en 
hoe op deze toestand ingegrepen kan worden: welke bronnen 
veroorzaken een eventueel te hoge belasting en hoe groot is het 
verschil tussen actuele en kritische belasting? Bij het bepalen 
van de belasting met nutriënten wordt onderscheid gemaakt 
in de externe belasting met nutriënten (nutriënten die vanuit 
de aangrenzende percelen of water buiten de systeemgren-
zen worden aangevoerd) en interne belasting: nutriënten die 
bijvoorbeeld door een hoge belasting in het verleden in de 
waterbodem zijn opgeslagen en vrij kunnen komen. Hier ligt een 
relatie met de uitwerking van ESF 3 - productiviteit bodem (zie 
verder). 

Verblijftijd
Of bovenstaande omslagpunten aanwezig zijn, hangt af van de 
verblijftijd. Wanneer de stroomsnelheid hoog is, krijgen chemi-
sche en biologische processen weinig tijd om de waterkwaliteit 
te beïnvloeden. De waterkwaliteit is dan vooral afhankelijk van 
de waterkwaliteit van het instromende water. Voor het bepalen 

of de verblijftijd (=watervolume/debiet of diepte/hydraulische 
belasting) hoog dan wel laag is, kunnen grove grenzen als vuist-
regel worden gehanteerd (Schep et al. 2015, Baranyi et al. 2002, 
Preiner et al. 2008, Aspetsberger et al. 2002). Er wordt onder-
scheid gemaakt tussen verblijftijden korter dan drie dagen, drie 
dagen tot drie weken of langer dan drie weken. Als de verblijf-
tijd korter is dan drie dagen is er sprake van ‘transportsturing’. 
Wanneer de verblijftijd langer is dan 21 dagen is er sprake van 
‘processturing’. Vooral de belasting met fosfor is dan sturend. 
Sturen op stikstofbelasting is in dit geval minder zinvol, omdat 
maatregelen voor het reduceren van de stikstofbelasting de 
groei van stikstoffixerende blauwalgen en kroosvaren Azolla 
spec. in de hand kan werken. In het traject tussen 3 en 21 dagen 
is sprake van een overgangszone. Blauwalgenoverlast kan in dat 
systeem niet ontstaan (tenzij ze van buiten worden aangevoerd). 
Groenalgen kunnen echter nog wel groeien, maar de kans op 
dominantie is door de korte verblijftijden klein. In deze situatie 
moet zowel naar de fosfor- als naar de stikstofbelasting gekeken 
worden en moet onderzocht worden welk nutriënt limiterend is 
voor de groei van algen of waterplanten. De opname van nutri-
enten vindt in een bepaalde verhouding plaats (N/P = 3 - 10 mg/
mg). Het nutriënt dat in ondermaat aanwezig is, is limiterend.

Toepassing ESF 1
Het toepassen van ESF 1 verloopt in een aantal stappen;

1. Opstellen waterbalans: 

• Hiermee wordt onder andere de verblijftijd bepaald en 
ontstaat inzicht in hydrologische omstandigheden. Het 
vormt daarnaast de basis van de stoffenbalans.

• Aan de hand van de verblijftijd wordt het vervolg van de 
analyse bepaald. Bij een verblijftijd korter dan drie dagen 
wordt vervolgens gekeken naar ESF 2. Bij een verblijftijd 
tussen 3 en 21 dagen moet eerst het limiterende nutriënt 
worden bepaald. Bij een verblijftijd van meer dan 21 dagen 
wordt gekeken naar fosfor.

2. Opstellen stoffenbalans: hiermee wordt de actuele belasting 
met nutriënten bepaald (in mg N en P over het wateropper-
vlak per dag).

Figuur 2. Omslagpunten in kleisloten met een hydraulisch debiet van 50 mm/dag. 

Sloten en grachten kunnen in drie verschillende 'toestanden' verkeren: dominantie 

van kroos, van (draad)algen of van ondergedoken waterplanten. De toestand is 

mede afhankelijk van de belasting met nutriënten en de diepte. 

Figuur 3. Het ecosysteem van meren biedt weerstand tegen een omslag van helder 

naar troebel en van troebel naar helder en kent twee omslagpunten (P
krit1

 en P
krit2

, 

Jaarsma et al. 2008)
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3. Bepaling kritische belasting: hiervoor moeten ecologische 
modellen ingezet worden zoals PCDitch (lijnvormige wateren) 
of PCLake (meren en plassen met strijklengte groter dan 300 
m) (PBL et al. 2016a, 2016b).

4. Op basis van de vergelijking van de actuele en kritische belas-
ting kunnen maatregelen worden afgewogen. 

We lichten de toepassing van ESF 1 toe aan de hand van het 
natuurinrichtingsproject Kwetshage in West-Vlaanderen 
(Witteveen+Bos 2015). Dit natuurinrichtingsproject, uitge-
voerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij, heeft 
als doel habitat te creëren voor verschillende moerasvogels uit 
de Europese Vogelrichtlijn. Het gebied bestaat vooral uit (voor-
malige) landbouwgronden, waarbinnen ca. 14 ha waardevolle 
hooilanden aanwezig zijn. In de huidige situatie worden de 
hydrologische omstandigheden en waterkwaliteit grotendeels 
bepaald door het Kwetshagezwin, een grote gracht die water 
verzamelt van een groot achterliggend bemalingsgebied alvo-
rens het wordt uitgemalen op het kanaal Brugge-Oostende. De 
waterbalans bestaat uit een relatief eenvoudig Excel-werkblad 
waarin de in- en uitgaande waterposten op dagbasis worden 
gesommeerd voor verschillende afgebakende deelgebieden 
(Figuur 4). In dit project is voor het grondwaterdeel wel een meer 
geavanceerd grondwatermodel ingezet. Bij minder complexe 
geohydrologische situaties kan grondwater ook als ‘bakje’ in de 

waterbalans worden opgenomen. Uit de waterbalans blijkt dat 
het watersysteem in de huidige situatie vrij korte verblijftijden 
heeft, met uitzondering van één geïsoleerde waterpartij. De 
verblijftijden liggen tussen 3 en 21 dagen.

De waterbalans is gekalibreerd aan de hand van chloridemetin-
gen en waterstandsmetingen. Op basis van de waterbalans is 
ook een fractieberekening uitgevoerd, waarmee inzicht wordt 
verkregen in de herkomst van het water in het gebied (Figuur 5). 
De geïsoleerde waterpartij wordt vooral gevoed door neerslag 
en door een beperkte aanvulling vanuit de omringende water-
partijen (bij neerslag). De grachten en sloten in de zone oost 
laten een veel grilliger patroon zien als gevolg van de kortere 
verblijftijden. De ‘witte’ strepen in de grafiek zijn de momenten 
waarop de waterpartijen droogvallen. In de zone oost bestaat 
een veel groter deel van het water uit aanvulling vanuit het 
Kwetshagezwin en uit- en afspoeling van de omringende perce-
len. Dat laatste ligt mede aan de verhouding oppervlaktewater 
- percelen. 

Door stofconcentraties te koppelen aan de waterbalans en 
bronnen als stikstofdepositie toe te voegen, ontstaat een stof-
fenbalans. Deze wordt opgesteld voor stikstof, fosfor en chlo-
ride. Hiermee is de actuele belasting met nutriënten bepaald. 
Vervolgens is met het metamodel van PCDitch (PBL et al. 
2016a) een kritische belasting bepaald voor de verschillende 

Figuur 4. Schematische voorstelling van de waterbalans in het natuurinrichtingsproject Kwetshage, uitgevoerd in opdracht van VLM. De waterbalans bestaat uit een 

Excel werkblad waarin de in- en uitposten op dagbasis worden gesommeerd voor verschillende afgebakende deelgebieden. De wanden worden in dit geval gevormd door 

uitwisseling met het Kwetshagezwin en uitwisseling met het grondwater (hier is gekozen voor toepassing van een grondwatermodel).

Figuur 5. Fractieberekening op dagbasis van de geïsoleerde plas (links) en van een slotenstelsel (rechts) aangetakt aan het Kwetshagenzwin voor de periode 2007 t.e.m. 2014. 

De kleuren geven de herkomst aan van het water (rood: neerslag, blauw: aanvulling uit Kwetshagenzwin, groen: uit- en afspoeling percelen, oranje: aanvoer uit Zone oost, 

grijs: initieel water).
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watersystemen (Figuur 6). In de afbeelding is te zien dat de 
nutriëntenbelasting in de geïsoleerde waterpartijen voldoende 
laag is. In het overige gebied is de nutriëntenbelasting te hoog. 
Uit- en afspoeling uit (voormalige) landbouwpercelen is een 
grote bron. Daarnaast de doorvoer vanuit de omgeving en het 
Kwetshagezwin. Als herstelmaatregel zal het water in het 
natuurgebied hydrologisch geïsoleerd worden, een natuurlijke 
peilfluctuatie krijgen (hoog in de winter, lager in de zomer met 
minimaal peilverschil van 30 cm) en worden grote plassen en 
moeraszones ontwikkeld. Dit heeft meerdere voordelen. De 
peilfluctuatie is gunstig voor moerasontwikkeling. Daarnaast 
leidt de peilfluctuatie ertoe dat het watersysteem hydrolo-
gisch gezien min of meer zelfvoorzienend wordt, waardoor 
de nutriëntenbelasting uit het Kwetshagezwin flink afneemt. 
Verder leidt de aanleg van waterpartijen direct tot een vermin-
dering van de belasting omdat die direct gekoppeld is aan het 
waterareaal (hoe groter het areaal, hoe kleiner de belasting). 
Een aandachtspunt is de uit- en afspoeling van voedingsstoffen 
uit de voormalige landbouwpercelen. Bemesting wordt echter 
gestopt en uit bodemonderzoek blijkt dat de nutriënten sterk 
gebonden zijn aan ijzer waardoor het risico op uitspoeling laag 
is.

De water- en stoffenbalans van de huidige situatie is vervolgens 
gebruikt om een aantal scenario’s voor de toekomstige situatie 
af te wegen. Deze scenario’s verschilden in mate van peilopzet 
en grondverzet en het wel of niet inzetten van inlaat vanuit het 
Kwetshagezwin (voor vernatting van het gebied). Door de bere-
keningen toe te passen op de toekomstige situatie en het gebruik 
van PCDitch kon een goede afweging worden gemaakt tussen 
de diverse scenario’s: bij welke scenario’s wordt een voldoende 
lage nutriëntenbelasting verwacht zodat er geen dominantie 
van algen of kroos zal optreden? De Vlaamse Landmaatschappij 
kan met deze resultaten een gefundeerde keuze maken voor de 
inrichting van het gebied.

ESF 2 - Lichtklimaat 

Het lichtklimaat is naast voeding de belangrijkste voorwaarde 
voor de aanwezigheid van waterplanten. Het waterdoorzicht 
wordt bepaald door de hoeveelheid in het water zwevende 
algen, kroos, detritus (dood organisch materiaal), anorganische 
deeltjes (o.a. klei), humuszuren en colloïdale deeltjes (o.a. ijzer-
oxiden). De hoeveelheid algen en kroos zijn mede afhankelijk 
van de voedselbeschikbaarheid. Hier geeft ESF 1 al uitsluitsel 
over. ESF 2 moet verder bekeken worden in het geval dat ESF 1 

op groen staat. Er is dan potentie voor een helder en plantenrijk 
water. Algen kunnen nog wel een probleem zijn, maar alleen 
als ze met het instromende water meekomen. Detritus heeft 
zich in de afgelopen tientallen jaren gevormd als gevolg van de 
hoge externe belasting met nutriënten (productie algen, kroos 
en waterplanten), sulfaat en bicarbonaat (afbraak organisch 
materiaal tot detritus). Klei komt in de waterkolom terecht door 
golven, stroming en bioturbatie door vis en andere organismen. 
IJzerdeeltjes kunnen via ijzerrijke kwel in het systeem komen. 

Omdat het waterdoorzicht door veel factoren beïnvloed wordt, 
is het moeilijk één factor aan te wijzen die aan een bepaalde 
voorwaarde moet voldoen. Daarnaast speelt de waterdiepte 
een belangrijke rol. Hoe dieper een water, hoe minder licht er op 
de waterbodem valt. Bij ESF 2 gaat het dus om een combinatie 
van waterdoorzicht en waterdiepte. Een eenvoudige analyse of 
ESF 2 op groen of rood staat is de bepaling van de verhouding 
[doorzicht]/[diepte]. Wanneer deze verhouding in meer dan 
70% van het wateroppervlak groter dan 0,6 is, is er sprake van 
bodemzicht. Dit betekent in principe dat er voldoende licht op 
de waterbodem valt voor plantengroei. De ESF is in dat geval 
groen. Bij een waterdiepte van minder dan 50 cm gaat deze regel 
niet meer op. Waterplanten zijn dan goed in staat om naar het 
licht toe te groeien (tenzij er een kroosdek ligt, maar dat wordt 
bepaald in ESF 1).

Er zijn nog aanvullende onderzoeken mogelijk om te achterha-
len wat de meest bepalende factor is voor het waterdoorzicht. 
Een veldbezoek kan al veel informatie geven. Is de waterbo-
dem gevoelig voor opwerveling (slibklei)? Stroomt er water het 
systeem in met een beperkt doorzicht? Komt er veel bodem-
woelende vis voor (karper, brasem)? Kan wind vat krijgen op het 
water? Komt er scheepvaart voor? Is er sprake van kwel (ijzer-
bacteriën, neerslag van ijzeroxiden)? … Interessant om te achter-
halen is ook of er waterfiltratie plaatsvindt door moeraszones of 
door filterende mosselen.

Toepassing ESF 2
Als voorbeeld noemen we de systeemanalyse van de boezem 
van Schieland bij Rotterdam (Witteveen+Bos, 2014). De boezem1 
bestaat uit De Rotte (de restanten van een oud veenriviertje) en 
Vaart Bleiswijk met daarnaast de Ringvaart. Het oorspronkelijke 
veengebied is sinds de 10de eeuw door ontwatering en veen-
winning in de loop van de tijd meters lager komen te liggen. Om 
de instroom van rivierwater te voorkomen, sloot men de Rotte 
af met een dam (vandaar de naam Rotterdam). De plassen die 
ontstonden door de veenwinning zijn in de 19de eeuw droog-
gemalen. Hierdoor ontstond een typisch Nederlands landschap 
met hooggelegen boezemwateren tussen lager gelegen polders 
(Figuur 7). Hier ligt de Zuidplaspolder met het laagste streef-
peil van Nederland (NAP -7,37 m). De Rotte lijkt totaal niet meer 
op het oude veenriviertje. Samen met de Vaart Bleiswijk en de 
Ringvaart fungeert ze nu als route voor aan- en afvoer van water 
tussen de Nieuwe Maas, de Hollandse IJssel en de polders.

1 Een boezem is een stelsel van wateren die dient voor de berging en afvoer van 

polderwater naar buitenwater (rivier, zee, meer) tijdens een neerslagoverschot 

en de aanvoer van buitenwater naar polders tijdens een neerslagtekort voor 

peilhandhaving.

Figuur 6. Nutiëntenbelasting ten opzichte van de kritische belasting voor fosfor. De 

nutriëntenbelasting is berekend met een water/stofbalans, de kritische belasting 

met het metamodel van PCDitch. Vergelijking van de actuele en kritische belasting 

geeft inzicht in de voedselrijkheid van het watersysteem. 
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De boezem is in beheer bij Hoogheemraadschap van Schieland 
en de Krimpenerwaard en aangewezen als KRW-water. De 
vraag was of het mogelijk is door sturing van het waterbeheer 
(in- en uitlaat van water, schoner inlaatwater) de waterkwali-
teit van de boezem te verbeteren. Uit de systeemanalyse bleek 
dat de nutriëntenbelasting enorm hoog is, maar dat dit niet 
tot knelpunten leidt (kroos, algen) door de korte verblijftijden. 
ESF 1 staat dus op groen. De groei van waterplanten is in prin-
cipe mogelijk. Vervolgens is onderzocht hoe ESF 2 er voorstaat 
(Figuur 8). Het toont de ratio doorzicht/diepte voor verschil-
lende boezemtrajecten in een periode van 16 jaar (maandme-
tingen). De blauwe kleur geeft aan dat er bodemzicht optreedt 
(ratio > 0,6), de oranje kleur geeft aan dat er geen bodemzicht 
optreedt (ratio < 0,6).

Er vallen een aantal zaken op. Allereerst dat het aantal maanden 
met blauwe kleuren in de loop van de tijd toeneemt. Dit duidt 
op een verbetering van het waterdoorzicht. Het lichtklimaat 
is minder vaak een belemmering voor waterplantengroei. Als 
we inzoomen op de afzonderlijke trajecten, valt op dat die van 
de Rotte het minst blauw zijn (bovenste vijf rijen). De diepte 

is relatief diep (1,5 m of meer) en recreatievaart vertroebelt het 
water. Daarnaast ligt hier een traject met minder doorstroming 
(Rottemeren) waar ESF 1 op rood staat. Waarschijnlijk dragen 
algen hier sterk bij aan het beperken van het waterdoorzicht. Dit 
heeft ook effect op de omliggende trajecten van de Rotte door 
het transport van de algen door het systeem. In de Ringvaart 
(onderste zeven rijen) is ESF 2 het grootste deel van de jaren 
groen. Het water is hier ondieper (0,5 - 1 m). Omdat we te maken 
hebben met een zeer eutroof systeem met zeer voedselrijke 
waterbodem (ESF 3, zie volgende paragraaf) groeien de water-
planten erg goed wanneer ESF 2 op groen staat. De biodiversi-
teit is echter laag met vooral de snelgroeiende soorten uit het 
waterlelie-verbond (5Ba) met fonteinkruiden en nabij de oever 
ook drijfbladplanten als Witte waterlelie en Gele plomp (worden 
ontzien bij het maaien). 

Onderzocht is of er in de boezem vanuit ecologisch oogpunt 
(opgaven KRW) nog een kwaliteitsverbetering mogelijk 
is. Verlaging van de nutriëntenbelasting (ESF 1) is op korte 
termijn niet mogelijk (sanering landbouw en kassenbouw in 
de polders). De voedselrijkdom blijft dus hoog. Het verwijde-
ren van de voedselrijk bodem (ESF 3, zie verder) is hierdoor 
weinig zinvol. De bodem laadt al snel weer op met nutriënten. 
Hydrologisch vormt de woekering van waterplanten echter een 
dusdanig knelpunt in de doorvoer van het water (opstuwing), 
dat het waterschap genoodzaakt is de planten regelmatig te 
maaien (soms wel zeven keer per jaar, een voorbeeld van ESF 6 
- verwijdering en van ESF 9 - context). Duidelijk mag zijn dat dit 
een enorme kostenpost is. Daarbij leidt het maaien ecologisch 
gezien tot een steeds terugkerende verstoring. Een optie zou 
kunnen zijn om de waterdiepte te vergroten. Dit heeft verschil-
lende voordelen: het remt de waterplantengroei (minder licht 
op de bodem, relevant voor ESF 2) en vergroot de ruimte voor 
waterdoorvoer zodat er minder beheer nodig is. De verdieping 
zou echter leiden tot instabiliteit van de omliggende kades. Het 
waterschap zoekt nu naar manieren om de beheermethode 
te optimaliseren en stelt mogelijk ook de ecologische doelen 
(KRW) naar beneden toe bij.

ESF 3 - Productiviteit bodem

De centrale vraag bij deze ESF is of de beschikbaarheid van nutri-
enten in de bodem voldoende laag is om een diverse, onderge-
doken vegetatieontwikkeling mogelijk te maken wanneer ESF 1 
en 2 op groen staan. Het gaat bij deze ESF niet om het bepalen 
van de directe nalevering van nutriënten uit de bodem naar het 
oppervlaktewater, maar om het bepalen van de rol van de bodem 
in de productiviteit van de vegetatie. Er is nog relatief weinig 
onderzoek uitgevoerd op dit gebied. Op basis van de kennis die 
nu beschikbaar is, is gekozen voor de totale voorraad fosfor in 
de waterbodem als voorwaarde. Er wordt gebruik gemaakt van 
een vaste grenswaarde voor het totale fosforgehalte waarbij een 
soortenrijke onderwatervegetatie wordt verwacht (Schep et al. 
2015). De totaal fosfor-grenswaarde is gesteld op 500 mg P/kg 
droge stof. Daarboven worden veelal monoculturen of drijvende 
planten aangetroffen (Van Zuidam et al. 2013) (Figuur 9).

Figuur 7. Dwarsdoorsnede van het studiegebied van de Boezem van Schieland met 

blauw: de streefpeilhoogte van verschillende polders, groen: de kades en dijken, 

grijs: de grondwaterstroming. De Eendrachtspolder is ingericht voor waterberging.

Figuur 8. Verschillende boezemtrajecten met de maandwaarden van de ratio 

[doorzicht]/[diepte] voor de periode 1996 t.e.m. 2012 (blauw: bodemzicht, oranje: 

geen bodemzicht, wit: geen data).
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De waterbodem kan verder zorgen voor: 

1. een slecht lichtklimaat: door bijvoorbeeld humuszuren en 
opwerveling van met name fijn particulier materiaal zoals 
detritus (zie ESF 2);

2. toxische condities: vorming van hoge, toxische concentraties 
van ammonium en sulfide in de wortelzone. Dit is vooral van 
belang in watersystemen met een veenbodem of watersys-
temen met een dikke laag organisch materiaal of weinig 
ijzer. Het is sturend voor de soortensamenstelling (ESF 4 
- habitatgeschiktheid);

3. chemische nalevering van fosfor en stikstof, de interne belas-
ting, relevant voor de stoffenbalans in ESF 1. 

Waterbodemonderzoek
Zoals gezegd gaat ESF 3 niet om het bepalen van de directe nale-
vering van nutriënten uit de bodem naar het oppervlaktewater. 
Maar wanneer een waterbodemonderzoek uitgevoerd wordt, is 
het zinvol om meer te meten dan alleen fosfor voor ESF 3. Stoffen 
als zwavel, ijzer en calcium geven samen met fosfor ook inzicht 
in de potentie van de waterbodem voor nalevering van nutri-
enten. Dit is weer relevant voor de stoffenbalans (ESF 1). In het 
kader wordt hier dieper op ingegaan.

Toepassing ESF 3
Voor het inrichtingsproject ’t Pompje in opdracht van de Vlaamse 
Landmaatschappij (Witteveen+Bos 2014b) werden de waterbo-
dem en de bodem die na inrichting zal inunderen onderzocht 
op totaalgehaltes P, S, Fe en Ca ter bepaling van ESF3. ’t Pompje 
is een terrein van ca. 100 ha in de gemeente Oudenburg (West-
Vlaanderen), waar in het verleden kleiontginning en veenwin-
ning plaatsvond. In 2009-2010 is in het kader van natuurcom-
pensatie voor de havenuitbreiding van de Achterhaven van 
Zeebrugge een eerste fase van grootschalig habitatherstel in ‘t 
Pompje opgestart. Binnen ’t Pompje, met voormalig agrarisch 
gebruik, is ca. 40 ha zilt grasland ontwikkeld en ca. 10 ha riet-
moeras. Verder is een groot deel van het gebied hydrologisch 
geïsoleerd, waarbij het waterpeil is verhoogd. Ca. 50 ha van 
’t Pompje wordt op peil gehouden met een bevloeiingspomp 
waarbij het bevloeiingswater sterk beladen is met voedingsstof-
fen en gewasbestrijdingsmiddelen.

Voor het opstellen van verdere herstelmaatregelen is de 
ESF-methodiek doorlopen. Dit werd echter bemoeilijkt door het 

Figuur 9. Schematische weergave van verschillende situaties in grachtsystemen. 

Deze zijn afhankelijk van de externe belasting (ESF 1), lichtklimaat (ESF 2) en de 

P-beschikbaarheid van de waterbodem (ESF 3, in de figuur weergegeven in mg P/

kg droge stof). Bij ESF 1 en 2 wordt de huidige toestand weergegeven (groen: goed, 

rood: slecht). Uiteraard zijn meer combinaties mogelijk dan hier weergegeven. 

Waterplas in het natuurinrichtingsproject Kwetshage in West-Vlaanderen.
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Tabel 1. Gemiddelden en beoordeling van de indicatoren voor nalevering van de (water)bodem (indicator voor P bodem is 500 mg P/l). Project ’t Pompje, VLM,  

West-Vlaanderen (zie Box 1 voor de beoordeling van de indicatoren).

Box 1: Interne nutriëntenbelasting en de rol van sulfaat en ijzer

Nutriënten in de waterbodem kunnen grofweg via drie routes 
in het oppervlaktewater terechtkomen:

• Chemische nalevering: processen als mineralisatie, desorp-
tie en mobilisatie leiden tot het in oplossing gaan van nutri-
enten in de waterbodem. Via diffusie en grondwaterstro-
ming komen de nutriënten in het oppervlaktewater terecht.

• Biologische nalevering: door bioturbatie (opwerveling van 
de bodem door bijvoorbeeld vissen) komen nutriënten uit 
de bodem in opgeloste of gebonden toestand in het opper-
vlaktewater terecht. Planten en dieren nemen nutriënten 
uit de bodem op. Door hun ontlasting en door het lekken van 
waterplanten komen de nutriënten ook in het water terecht.

• Fysische nalevering: dit is vergelijkbaar met bioturbatie. Door 
golven en stroming komen nutriënten uit de bodem in opge-
loste of gebonden toestand in het oppervlaktewater terecht.

De laatste twee zijn nog lastig te kwantificeren. De biologisch 
nalevering hangt bijvoorbeeld sterk af van de samenstelling 
van het voedselweb (wel of geen bodemwoelende vis). Naar 
de chemische nalevering is recent veel onderzoek gedaan. Een 
uitgebreide beschrijving daarvan is te vinden in het rapport 
‘Het onderste boven. De waterbodem in ecologisch perspec-
tief’ (Van Gogh 2014).

Chemische nalevering fosfor
De chemische nalevering van fosfaat uit de waterbodem staat 
onder invloed van sulfaat, ijzer en de zuurstofbeschikbaar-
heid of redoxpotentiaal. In de waterbodem vindt biologische 
afbraak van organische stoffen (veen, bagger) plaats. Voor 
die afbraak is zuurstof nodig. In het geval er veel organische 
stof aanwezig is, neemt het zuurstofgehalte zo sterk af dat 
anaerobe condities kunnen ontstaan. Sulfaat wordt dan 
gereduceerd tot het giftige sulfide. Omdat de Fe~PO4 binding 
onder anaerobe omstandigheden zwakker is dan de Fe~S 
binding, verdringt zwavel het fosfaat van haar ijzerverbinding 
waardoor het naar het oppervlaktewater kan diffunderen. 
Daarnaast verhoogt de sulfaatreductie de alkaliniteit. Dit 

buffert de verzuring die ontstaat bij de oxidatie van organische 
stoffen. Normaal remt deze verzuring juist de verdere afbraak 
van organische stoffen door micro-organismen. Maar door 
sulfaatreductie werkt deze zuurrem dus minder waardoor er 
nog eens extra nutriënten kunnen vrijkomen. Dit totale proces 
wordt sulfaat-geïnduceerde eutrofiëring genoemd. 

Wanneer weer zuurstof toetreedt, bijvoorbeeld bij droogval, 
vindt het omgekeerde proces plaats. De Fe~S binding wordt 
geoxideerd onder invloed van de zuurstof die de bodem 
indringt. Het ijzer is daardoor weer beschikbaar om fosfaat te 
binden. Het sulfaat spoelt vervolgens uit naar het oppervlakte-
water terwijl fosfaat gebonden aan ijzer (onder aerobe condi-
ties is dit slecht oplosbaar) in het perceel achterblijft. 

Chemische nalevering stikstof
De nalevering van stikstof blijkt op haar beurt sterk gecorre-
leerd te zijn aan de fosfornalevering. Alleen in het geval dat 
de fosfornalevering kleiner is dan 1 mg/m2/d is die correlatie 
niet betrouwbaar. De stikstofnalevering is dan in principe laag, 
maar bijvoorbeeld stikstofrijke kwel kan dan alsnog zorgen 
voor extra stikstofnalevering.

Bepaling interne belasting
Er zijn indicatoren ontwikkeld (onderstaande afbeelding) 
waarmee de kans op fosfornalevering uit de waterbodem 
bepaald kan worden (Jaarsma et al. 2008). 

P-mobilisatie gering P-mobilisatie matig P-mobilisatie hoog

Fe:PO4 (mol/mol) > 10 Fe:PO4 (mol/mol) 1 - 10 Fe:PO4 (mol/mol) < 1

(Fe-S):P (mol/mol) > 10 (Fe-S):P (mol/mol) 0 - 10 (Fe-S):P (mol/mol) < 0

Ca:PO4 (mol/mol) > 100 Ca:PO4 (mol/mol) 10 - 100 Ca:PO4 (mol/mol) < 10

Er is daarnaast een quick-scan ontwikkeld (Van der Wijngaart 
et al. 2012) waarmee op basis van de totaalgehaltes van P, Fe 
en S in het bodemvocht de nalevering is te kwantificeren 
(Baggernut-methodiek). De bepaling van de interne belas-
ting op basis van bodemvocht geeft een goede indruk van de 
nalevering op het moment van monstername, maar niet op de 
andere momenten in het jaar. Er moet dus nog voorzichtig met 
de conclusies uit deze methodiek omgegaan worden.

Type monster P bodem
(mg P/kg ds)

Fe:P
(mol/mol)

(Fe-S):P
(mol/mol)

Ca:P
(mol/mol)

Perceel 0,0-0,2 m-mv 833 6 4 25

Perceel 0,2-0,5 m-mv 306 12 9 89

Slib waterbodem 0-0,1 m 489 9 -2 62
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mariene verleden van de polder, te zien aan de hoge nutriënten-
gehaltes (3-12 mg N/l, 1,6-4,5 mg P/l), sulfaatgehaltes (92-1.595 
SO4 mg/l) en chloridegehaltes (500-1.800 mg Cl/l). Daarbij is 
het systeem dynamisch met wisselende waterstanden en een 
wisselende waterkwaliteit als gevolg van wisselende invloeden 
van neerslag, waterinlaat en invloed van brak grondwater over 
het jaar. Dit bemoeilijkte de analyse van ESF 1 omdat de ecolo-
gische modellen alleen voor zoetwatersystemen zijn ontwikkeld 
(PCSea bestaat nog niet). Bij hoge chloridegehaltes sterft een 
deel van de zoetwatersoorten. Tegelijk is het niet lang genoeg 
brak om een brakwaterecosysteem tot ontwikkeling te laten 
komen. Daarnaast leidt het afsterven van plankton tot een 
beperkt waterdoorzicht (veel fijn slib in het water, relevant voor 
ESF 2). Toch komen er waterplanten voor. Dit heeft er vermoe-
delijk mee te maken dat het systeem sterk stikstofgelimiteerd 
is. Door denitrificatie kunnen stikstofconcentraties tijdelijk 
(peilfluctuatie, warme zomer) erg laag worden. De hoge fosfaat-
concentraties komen dan niet tot uiting in dominantie door alg 
of kroos. Door de dynamiek en ruimtelijke variatie doorheen het 
gebied is hier echter moeilijk op te sturen.

Ter bepaling van ESF3 zijn mengmonsters genomen van 
de waterbodem (bovenste 10 cm van de sliblaag) en van de 
bodem in de te inunderen percelen (2 dieptes). In Tabel 1 zijn de 

gemiddelde totaalgehaltes P van alle meetpunten in de water-
bodem vergeleken met de grenswaarde van 500 mg P/kg ds. De 
bemonsterde dieptes geven inzicht in de mate waarin de bodem 
over de diepte is opgeladen met fosfor. Dat geeft een indicatie 
of het zin heeft om een verschralingsmaatregel als afplaggen of 
afgraven toe te passen. 

Op basis van de indicatoren kan het volgende worden 
opgemerkt:

1. de toplaag (bodem, 0,0-0,2 m-mv) is voedselrijker en scoort 
slechter op de indicatoren dan de laag eronder. Het fosfor in de 
toplaag van de percelen is waarschijnlijk het resultaat van de 
historische bemesting;

2. de bodemstalen verschillen ruimtelijk van elkaar. Opvallend is 
dat de hoeveelheid nutriënten in de bodem van gebieden met 
tijdelijke inundatie lager is dan in de delen die niet inunderen;

3. de rol van calcium is beperkt, de calciumconcentraties zijn 
laag;

4. de lage nalevering van de sliblaag is gunstig voor de ecolo-
gische waterkwaliteit. Minder gunstig is dat het ijzer in de 
bodem grotendeels is bezet door sulfaat, waardoor geen 
retentie van fosfor in de bodem op kan treden. Ook kunnen de 
hoge sulfaatgehalten leiden tot toxische condities voor water-
planten (sulfide, ESF 4).

Wisselende waterstanden zijn gunstig voor de afvoer van nutri-
enten uit de oude landbouwpercelen. De afvoer van nutriënten 
door percelen periodiek te inunderen en te laten droogvallen 
zou een alternatief kunnen zijn voor afplaggen. Dit vraagt 
voor ’t Pompje nog wel om een nader onderzoek (effectiviteit, 
benodigde duur van de maatregel). Een bijkomend voordeel 
van peilwisseling is dat minder nutriëntenrijk en sulfaatrijk 
inlaatwater nodig is voor peilhandhaving. Met behulp van de 
Baggernut-methodiek (Box 1) zijn de gemeten stoffen vertaald 
naar potentiële naleveringsfluxen naar het oppervlaktewater. 
De potentiële nalevering is opgenomen in stoffenbalans, maar 
wel kritisch beschouwd. Het effect van de wisselende inundatie 
en droogval op nalevering is met de Baggernut-methodiek niet 

Figuur 10. Nalevering van fosfaat in 't Pompje (in mg P/m2/dag) met de hoogtekaart 

als achtergrond. Ter bepaling van ESF 3 zijn mengmonsters genomen van de 

waterbodem en de te inunderen percelen. Met behulp van de baggernutmethodiek 

zijn de gemeten stoffen vertaald naar een potentiële naleveringsflux naar 

oppervlaktewater.

Laantjes in natuurinrichtingsproject 't Pompje.
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te kwantificeren. Aanvullend zouden labanalyses uitgevoerd 
moeten worden waarbij bodemstalen blootgesteld worden 
aan wisselende waterstanden. Hoewel de ESF-methodiek in dit 
brakke gebied niet geheel tot haar recht komt, heeft de systema-
tische manier van analyse zeker geholpen om het ecohydrologi-
sche systeem nog beter te begrijpen.

Toepassing ESF-methodiek in 
landschapsecologische systeemanalyses

In Vlaanderen en Nederland worden in het kader van inrich-
tings- of beheerplannen al lange tijd landschapsecologische 
systeemanalyses (LESA’s) uitgevoerd. De kwaliteit van aquati-
sche systemen is in dit soort onderzoeken lang een onderge-
waardeerd aspect geweest. Aquatische ecosystemen zijn dan 
ook complex. De verschillende soortgroepen zoals waterplan-
ten, oeverplanten, algen, vissen en schelpdieren zijn direct en 

indirect met elkaar verbonden en afhankelijk van een breed scala 
aan fysische, chemische en biologische processen. In de naoor-
logse jaren was het zeer slecht gesteld met de waterkwaliteit 
door de continue lozing van een cocktail aan schadelijke stoffen. 
Door Europese en landelijke wetgeving en de inzet van natuur-
beschermende organisaties is de waterkwaliteit gelukkig weer 
aan het verbeteren. Maar nog lang niet alle wateren verkeren in 
een goede toestand. Uit de laatste Stroomgebiedbeheerplannen 
van de Schelde en de Maas blijkt bijvoorbeeld dat niet één 
KRW-waterlichaam voldoet aan de doelstellingen die eraan 
opgelegd zijn. Bemesting, ongezuiverde lozing van afvalwa-
ter (afvalwater van 19% van alle Vlamingen wordt nog niet 
gezuiverd) en uit- en afspoeling en vervuilde waterbodems zijn 
belangrijke bronnen van schadelijke stoffen. Er is daarom nood 
aan een goede methodiek voor het afleiden van herstelmaatre-
gelen. De ESF-methodiek kan daarbij uitstekend van dienst zijn.

SUMMARY

de Jong B., Fennema M., Tegenbos L. & Balla A. 2016. Ecological key 
factors. Methodological framework for the restoration and develop-
ment of aquatic ecosystems. Natuur.focus 15(1): 18-27 [in Dutch]

The quality of aquatic ecosystems has long been a difficult subject in 
the implementation of ecohydrological system analyses. The method of 
the ecological key factors (ESF) makes it possible to gain better insight 
into the water system in a structured way. The method allows highligh-
ting the problems of water quality and provides suggestions for effective 
solutions. In this article we focus on the ESF methodology for stagnant 
waters and illustrate its use through different examples in Flanders and 
the Netherlands.
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