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VOORWOORD 

De laatste jaren heeft er een verandering plaatsgevonden in het denken over 

waterbeheer. Meer en meer heeft de gedachte veld gewonnen, dat water integraal 

moet worden beheerd. Een belangrijke bijdrage daartoe vormde de nota 'Omgaan met 

water' (1985) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In deze nota staat de 

watersysteembenadering centraal. Onder een watersysteem wordt daarbij verstaan 

een samenhangend geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodem, oevers en 

infrastructuur. 

De watersysteembenadering die door regering en parlement breed is aanvaard, dient 

te worden vorm gegeven, onder andere in op te stellen beleidsplannen. 

Een integrale aanpak biedt een beter perspectief bij dé oplossing van complexe 

problemen zoals eutrofiëring, verontreiniging van waterbodems en verontreiniging 

door diffuse lozingen. 

Vanouds staan de Vechtplassen bekend vanwege de helderheid van het water en de 

bijzondere levensgemeenschappen. De laatste decennia is de waterkwaliteit echter 

verslechterd door een voortschrijdende eutrofiëring. Het water werd troebel door 

toenemende algengroei. Tevens trad verarming en nivellering op van de eens zo 

karakteristieke levensgemeenschappen van planten en dieren. 

Dit werd veroorzaakt door de lozingen van afvalwater en door ingrepen in de 

(geo)hydrologie. In het gebied is sprake van tegenstrijdige belangen tussen het 

grondwaterbeheer en het kwaliteits- en kwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater. 

Voor een oplossing van de problematiek ligt een integrale aanpak, gebaseerd op de 

resultaten van interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek, voor de hand. 

De laatste jaren is door diverse instellingen uitgebreid onderzoek gedaan naar de 

(geo)hydrologie, de chemie en de biologie van het gebied om te komen tot 

mogelijkheden van herstel en behoud van de goede waterkwaliteit. 

Een aantal maatregelen is reeds gerealiseerd zoals het opheffen van vrijwel alle 

lozingen van ongezuiverd afvalwater, aanleg van riolering, het afleiden van 

gezuiverd rioolwater en het defosfateren van inlaatwater (Naardermeer en 

Loosdrechtse Plassen). 



Diverse andere maatregelen worden voorbereid, zoals beperking van de 

grondwateronttrekking in het Gooi; andere maatregelen, zoals grootschalig baggeren, 

zijn onderwerp van studie. Een biomanipulatie-experiment in de Breukeleveense Plas 

is reeds gestart. 

In de Inventarisatiecommissie van de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en 

Westelijk Plassengebied is het idee geboren om over bovenstaande problematiek een 

themadag te organiseren. De Themadag Integraal Waterbeheer in het Goois/Utrechts 

stuwwaIIen- en plassengebied werd op 7 april 1989 te Bussum gehouden. De 

organisatie lag in handen van het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland en de 

Provincie Utrecht, in samenwerking met de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek 

TNO (CHO-TNO), de Landbouwuniversiteit (LUW) en de werkgroep Waterkwaliteits 

Onderzoek Loosdrechtse Plassen (WOL). 

Naar aanleiding van deze themadag is een publicatie opgesteld, opgebouwd uit twee 

op zichzelf staande delen. Het eerste deel omvat de voordrachten die tijdens de 

themadag werden gehouden. Deze belichtten zowel natuurwetenschappelijke als 

bestuurlijke aspekten van integraal waterbeheer in het gebied. Het tweede deel van 

deze publicatie geeft een overzicht van de stand van zaken bij de in gang zijnde 

en geplande restauratieprojekten in het Vechtplassengebied. Tevens is een bijdrage 

opgenomen over de eventuele mogelijkheden tot actief biologisch beheer. 

Wij verwachten dat dit rapport U een goed inzicht zal geven van het complexe 

karakter van een integrale aanpak van het waterbeheer in het Goois/Utrechts 

stuwwaIIen- en plassengebied. 

juli 1989 
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DEEL I: Weergave van de studiedag 

7 april 1989, Bussum. 





INLEIDING OP DE THEMADAG 

W. van der Kleij 

Het Vechtplassengebied is bij uitstek een landsdeel waar integraal waterbeheer tot 

zijn recht kan komen, zowel in beheerstechnische als in bestuurlijke zin. Integraal 

waterbeheer is goed aangeslagen in brede kringen van waterstaatkundig Nederland. 

Maar zoals bij veel nieuwe denkwijzen kan de in de nota "Omgaan met water" 

verwoorde visie in de fase van nadere uitwerking tot misverstanden aanleiding 

geven. En ook hier zien we scholen ontstaan van preciesen en rekkelijken. We zijn 

typisch calvinistisch Nederlands bezig. 

Ik hoop dat de georganiseerde themadag ertoe kan bijdragen het denken op één 

lijn te brengen. Het is zaak dat we daarbij een aantal dingen goed in het oog 

houden. Wat de beheersaspecten betreft kunnen we niet voldoende benadrukken dat 

het ons gaat om de waterhuishouding. Of, om het duidelijker te zeggen: ons 

primaire object van beheer is het water. 

Het feit dat we bij het waterbeheer het gehele systeem in beschouwing nemen wil 

uitdrukkelijk niet zeggen dat de taak van de waterbeheerder zo ver gaat dat hij 

alle maatregelen, ook die ten behoeve van de realisering van specifieke 

gebruiksfunkties, voor zijn rekening en verantwoording moet nemen. Hij dient de 

basisvoorwaarden te scheppen die nodig worden geacht voor het realiseren van die 

functies. Oeverbeheer bijvoorbeeld is in deze benadering dus geen doel op zich. 

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de ecologische benadering. Ook hier: geen 

doel op zich, maar een achtergrond bij ons handelen, door het scheppen van 

basisvoorwaarden vanuit het waterbeheer. Het gaat hier met andere woorden om het 

verschil tussen rekening houden met belangen en behartigen van belangen. 

9 



Ook op het bestuurlijke vlak zijn we nog niet klaar met onze discussies. Het Rijk 

heeft een voorkeur voor "all-in" waterschappen, en voor waterstaatkundig bepaalde 

grenzen van bestuurlijke eenheden; integratie en decentralisatie zijn de leidende 

beginselen. De gewenste eenheid van beheer per oppervlaktewater laat onverlet dat 

een "all-in" waterschap een gedecentraliseerde opbouw kan hebben. Tevens is het 

niet zo, dat alles in één keer gerealiseerd hoeft te worden. 

Dit alles is geen pleidooi voor een beheerstechnische en bestuurlijke bandeloosheid, 

wel voor een praktische werkelijkheidszin, die waterstaatkundig Nederland bepaald 

niet vreemd is. 
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INTEGRAAL WATERBEHEER 

J. Kaspers 

SAMENVATTING 

Integraal waterbeheer houdt in: het doortrekken van lijnen uit het verleden op het 

gebied van het waterbeheer, maar tevens het laten convergeren van deze lijnen in 

een onderling verband. Dit convergentieproces is mogelijk gemaakt door: 

- de ver ontwikkelde waterstaatsinfrastructuur met vergaande sturingsmogelijkheden; 

- de resultaten van en de mogelijkheden tot de bestrijding van de 

waterverontreiniging; 

- de beschikbaarheid van beleidsanalytische modellen op het gebied van het 

waterbeheer. 

Het behartigen van de vele, soms tegenstrijdige, belangen die bij watersystemen zijn 

betrokken maken integraal waterbeheer noodzakelijk. Ook de samenhang binnen 

watersystemen, zoals bijvoorbeeld tussen de Vecht en het Vechtplassengebied, vraagt 

om een integrale benadering. Hierdoor strekt de afstemmingsbehoefte zich in 

toenemende mate uit tot de externe samenhangen. Voor het bereiken van meer 

bestuurlijke afstemming vormt de integratie van het waterbeheer (interne integratie) 

een stimulerende factor. In de derde Nota Waterhuishouding zal concreet uitwerking 

worden gegeven aan het integraal waterbeheer. 

De kern van het beleid betreft de veiligheid tegen overstromingen en het streven 

naar zodanig biologisch gezonde watersystemen dat een duurzaam gebruik van water 

wordt gewaarborgd. 
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INLEIDING 

"Integraal waterbeheer" is niet iets geheel nieuws. Het is enerzijds het doortrekken 

van lijnen uit het verleden op het gebied van de zorg voor de waterkwantiteit, de 

waterkwaliteit en het grondwater, maar anderzijds (en dat is tegelijkertijd wel het 

nieuwe en complexe element) het bij elkaar brengen van die lijnen in een onderling 

samenhangend verband. 

Zou dit niet het geval zijn, dan zou deze visie nooit die positieve reacties bij de 

waterbeheerders hebben gekregen als in de beheerspraktijk naar voren komt. Het 

onderwerp is dermate in discussie dat men haast zou vergeten dat de notitie 

"Omgaan met water" nog maar 4 jaar geleden werd geïntroduceerd. "Omgaan met 

Water" zou een soort Perestrojka of "Nieuw denken" over water genoemd kunnen 

worden. Dat deze benadering nu mogelijk is, komt door ontwikkelingen op een 

drietal terreinen. Op het gebied van de veiligheid en infrastructuur, de bestrijding 

van de verontreiniging en de ontwikkeling van mathematische modellen. 

Op deze ontwikkelingen en op wat integraal waterbeheer inhoudt, zal kort worden 

ingaan. Tot slot wordt ingegaan op de ontwikkeling van de derde Nota 

Waterhuishouding waarin het integraal waterbeheer op strategisch niveau nader 

wordt uitgewerkt. 

2 ONTWIKKELINGEN IN HET WATERBELEID 

2.1 Veiligheid en infrastructuur 

De huidige begrenzingen van land en water zijn sinds het begin van onze jaartelling 

door mensenhanden gemaakt in de strijd tegen het water. Hieronder worden ook 

begrepen de veenafgravingen, inpolderingen en droogleggingen die bepalend zijn 

geweest voor het aangezicht van ons land. We kunnen constateren dat Nederland af 

is, althans voorlopig voor wat betreft de grote waterhuishoudkundige werken. We 

beschikken over een natte infrastructuur, waarmee we het water en de daarin 

meegevoerde stoffen verregaand kunnen sturen. We zijn in een situatie aangeland 

waarin de oude "strijd tegen het water" is omgevormd naar een vriendelijker 

"Omgaan met Water". 
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2.2 Bestrijding verontreiniging 

Als gevolg van de bevolkingsgroei, de industriële wederopbouw na de 2e 

wereldoorlog en de mechanisatie van de landbouw ontstond een toenemende 

verontreiniging van de Nederlandse oppervlaktewateren. Sinds de invoering van de 

Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren in 1970 is met grote financiële inspanningen 

de lozing van allerlei schadelijke stoffen drastisch teruggedrongen. Met het Rijn 

Actie Programma en het Noordzee Actie Programma, dat voorziet in de reductie van 

een groot aantal stoffen met 50% tussen 1?85 en 1995, zal deze lijn nog versterkt 

worden doorgezet. Het antwoord op de vraag wat dit met integraal waterbeheer te 

maken heeft is simpel. Integraal waterbeheer kan pas goed tot zijn recht komen als 

de grauwsluier van vervuiling uit het eigen land en vanuit het buitenland is 

weggenomen. De patiënt is dan echter nog lang niet kerngezond. Er is nog een 

erfenis uit het verleden in de vorm van op veel plaatsen ernstig vervuilde 

waterbodems. Voorts spelen de diffuse vervuilingsbronnen zoals meststoffen en 

bestrijdingsmiddelen vanuit de landbouw, niet gerioleerde bebouwing en het verkeer 

ons nog danig parten. 

2.3 De modelmatige aanpak 

Een derde belangrijke ontwikkeling, naast sanering en veranderingen in de 

waterhuishoudkundige infrastructuur, is de beschikbaarheid van analytische modellen 

ten behoeve van het beleid. De bekendste modelmatige aanpak in het waterbeheer is 

die met de PAWN studie, de "r.olicy A,nalysis for the Water Management of the 

Netherlands". Deze studie heeft de basis gevormd voor de tweede Nota 

Waterhuishouding. Ook voor de derde Nota Waterhuishouding, die in ontwikkeling is, 

zijn uitvoerige beleidsanalyses uitgevoerd met waterverdelings- en 

stofstroommodellen. Voorwaarde is een goede kennis van de watersystemen, die deze 

pr<?cessen beïnvloeden. 

3 INTEGRAAL WATERBEHEER 

In de inleiding is aangegeven dat integraal waterbeheer stoelt op het doortrekken 

van de beleidslijnen zoals die zijn vastgelegd in de Tweede Nota Waterhuishouding 

voor de waterkwantiteit en het derde IMP-Water (Indicatief Meerjaren Programma 
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Water 1985- 1989) voor de waterkwaliteit. Maar integraal waterbeheer berust ook op 

het bij elkaar brengen van die lijnen en aanverwante beleidsterreinen. 

Integraal waterbeheer beoogt de watersystemen (of landsystemen, zoals 

veenweidegebieden, waar water essentieel is) zoveel mogelijk als één geheel te 

beheren. Onder watersystemen wordt in dit verband ook begrepen de daarmee 

samenhangende bodems en oevers en de daarin voorkomende stoffen en 

levensgemeenschappen, in relatie tot het grondwater. Een integrale benadering houdt 

in een wel doordacht gebruik maken van de mogelijkheden die watersystemen en 

infrastructuren zoals sluizen en stuwen hebben. 

Bij deze benadering wordt het watersysteem centraal gesteld. De definitie van het 

begrip watersysteem luidt voluit: "een samenhangend en functionerend geheel van 

oppervlaktewater, grondwater, onderwaterbodems, oevers en technische 

infrastructuur, met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en 

alle bijbehorende fysische, chemische en biologische kenmerken en processen". Als 

watersystemen worden onderscheiden gebieden die een zekere mate van 

hydrologische, morfologische, ecologische en functionele samenhang kennen. De 

grenzen van watersystemen zijn niet rigide, vastomlijnd en geografisch bepaald, 

maar open en flexibel van aard. Hierdoor is het mogelijk om afhankelijk van de aard 

van de probleemstelling of doelstelling systemen uit te splitsen of samen te voegen. 

De systemen kunnen op verschillende hiërarchische niveaus worden beschouwd. Ieder 

watersysteem maakt weer deel uit van een groter systeem. Aan de ene kant van het 

spectrum kan daarbij worden gedacht aan peilbeheer en detailontwatering in kleine 

polders, aan de andere kant van het spectrum aan grote riviersystemen zoals de Rijn 

of zelfs aan de golfstromen, die de grote transportbanden zijn van stoffen, warmte 

en allerlei biologisch leven in de oceanen. Het watersysteem is dus niet een op zich 

zelf staande eenheid maar wordt overlapt door andere systemen en maakt in 

sommige opzichten zelfs deel uit van grotere verbanden. 

Essentiëel is wel dat de onderlinge verbanden en samenhangen worden gezien. Wij 

kunnen bijvoorbeeld de problematiek van de vervuiling van de waterbodems in het 

Benedenrivierengebied niet alleen door Nederlandse maatregelen oplossen. Om die 

reden is het zinvol de vervuiling van de Rijn in zijn totaliteit aan te pakken. 

Evenmin kan Nederland alleen de vervuiling van de Noordzee ongedaan maken. Dat 

kan alleen internationaal, zoals op de 2e Noordzee conferentie te Londen is 

bevestigd. 
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Deze nieuwe kijk, het zoeken naar de samenhang der dingen, gaat gepaard met 

horten en stoten. Volgens vele critici verloopt dit proces te langzaam, maar 

anderzijds wordt geconstateerd dat ook grote stappen voorwaarts worden gemaakt 

zoals bijvoorbeeld tijdens de ministersconferenties in 1987 over de Rijn en de 

Noordzee. 

Uit de gekozen voorbeelden blijkt duidelijk dat om een watersysteem als één geheel 

te beheren het niet persé noodzakelijk is ook het beheer daarvan in één hand te 

brengen. Dat zou ook van weinig realisme getuigen. 

De systemenbenadering levert dus geen kant en klare vertaling op naar 

beheersverantwoordelijkheden en leidt zeker niet automatisch tot een alles 

omvattende verantwoordelijkheid voor één bestuurslichaam. Wel is het gewenst de 

bestaande waterschapstaken op het gebied van de waterkwaliteit en -kwantiteit 

zoveel mogelijk in één hand te hebben (interne integratie). Daarnaast zal afstemming 

met aangrenzende beleidsterreinen, zoals grondwaterbeheer, rioleringsbeheer, 

landinrichting etc. noodzakelijk zijn (externe integratie). Het beheer van het 

watersysteem, hoe ook uiteindelijk gestructureerd, zal steeds een kwestie zijn van 

samenwerking tussen overheidsorganen, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheden. 

Die samenwerking zal in belangrijke mate gestalte moeten krijgen door planvorming. 

Bij de opstelling van deze plannen zullen de betrokken overheden hun inbreng 

kunnen leveren. Alvorens daar op in te gaan is het goed om de belangrijkste 

argumenten die pleiten voor integraal waterbeheer nog eens op een rij te zetten: 

- In het waterbeheer van de toekomst staan de diverse watertypen en even zovele 

ecosystemen centraal. Voor het bereiken of handhaven van ecologische 

doelstellingen in het waterbeheer zijn vrijwel altijd ook maatregelen op andere 

terreinen dan het waterbeheer (bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, milieu, natuur en 

landbouw) gewenst. 

- Bij het beheer van watersystemen zijn vele belangen betrokken die soms 

tegenstrijdige eisen aan deze systemen stellen. Belangen (zoals landbouw, 

scheepvaart, recreatie, natuur, drinkwatervoorziening etc.) en mogelijkheden 

moeten op evenwichtige wijze in hun onderlinge samenhang kunnen worden 

afgewogen. 

- Het watersysteem functioneert als één geheel. Een passend voorbeeld is de Vecht 

en het Vechtplassengebied. Die samenhang in verscheidenheid moet in het beleid 

worden gehonoreerd. Veel gebruiksmogelijkheden vinden hun basis in de werking 

van het systeem. Deze kent beperkingen, maar is ook te besturen. 
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- Water met alles erin en erop is een integraal deel van het landschap. Echter 

vandaag is het in beheer bij de ene instantie, morgen bij een andere. Beïnvloeding 

op de ene plaats kan verstrekkende gevolgen hebben op een andere. Een voorbeeld 

is de invloed van de grondwateronttrekking in 't Gooi op de zoetwaterkwel in het 

Vechtplassengebied. 

Op nationaal niveau zal het concept van integraal waterbeheer in de derde Nota 

Waterhuishouding, die in september 1989 gereed moet zijn, nader worden uitgewerkt. 

4 DE DERDE NOTA WATERHUISHOUDING 

4.1 Karakter 

De derde Nota Waterhuishouding zal een beeld geven van de ontplooiingsrichtingen 

die voor watersystemen wenselijk en, gezien ondermeer de internationale context, 

mogelijk worden geacht. Naast een strategische visie op het beleid voor de 

komende decennia, zal voor de planperiode 1991-1995 concreet beleid worden 

geformuleerd. Enerzijds betreft het hier beleidslijnen voor het bij het Rijk in beheer 

zijnde systeem van hoofdwateren en, voorzover nationale belangen dat nodig maken, 

ook voor regionale watersystemen. Anderzijds betreft het de hoofdlijnen waarmee 

door de provincies rekening moet worden gehouden bij de beleidsvorming voor de 

regionale watersystemen. De nota zal ingaan op zowel de technisch-inhoudelijke 

aspecten van het beheer als de ontwikkeling van het instrumentarium dat benodigd 

is voor het realiseren van de doelstellingen van het beleid. 

4.2 Hoofddoelstelling 

De hoofddoelstelling is de watersystemen zodanig te beheren en tot ontplooiing te 

laten komen, dat ze voldoen aan de toegedachte ecologische doelstellingen en 

gebruiksfuncties, uitgaande van de potenties van de watersystemen. Deze 

hoofddoelstelling valt uiteen in een vijftal doelstellingen: 

- het vaststellen en bewaken van een veiligheidsniveau tegen overstroming; 

- het vaststellen en bewaken van een veiligheidsniveau tegen milieucalamiteiten; 

- het bewaken en bevorderen van de beschikbaarheid en bruikbaarheid van water; 
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- het beschermen van de kwaliteit van watersystemen; 

- het tot ontplooiing brengen van watersystemen. 

Om deze doelstellingen in onderlinge samenhang te realiseren dient een integraal 

waterbeleid tot stand te worden gebracht. 

4.3 Aanpak 

Vanuit de hoofddoelstelling van de 3e nota en een verkenning van de functies die 

watersystemen nu vervullen, inclusief de wensen met betrekking tot deze functies, 

zijn streefbeelden geformuleerd. Door een confrontatie met de actuele situatie 

worden knelpunten zichtbaar gemaakt. Mede op basis van een uitvoerige 

beleidsanalyse (PA WN) worden vervolgens de maatregelen en hoofdlijnen van beleid 

geformuleerd. 

4.3 Streefbeelden 

Streefbeelden geven de maximaal denkbare ontplooiingsmogelijkheden weer voor de 

watersystemen en de daarbij behorende functies. Ze vormen richtpunten voor het 

beleid. Maatregelen op het terrein van de waterhuishouding moeten er op gericht 

zijn om dichter bij de streefbeelden te komen of in ieder geval niet verder van het 

streefbeeld af te raken. 

Landelijk gezien is in grote lijnen sprake van de volgende accenten in functies van 

de Nederlandse wateren. De grote rivieren zijn van groot belang voor de aan- en 

afvoer van water, voor de scheepvaart en de drinkwatervoorziening. Met name de 

oevers en de uiterwaarden bieden, naast extensieve landbouw, mogelijkheden voor 

ontwikkeling van natuur en recreatie. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het plan 

Ooievaar. Het IJsselmeergebied is een belangrijk visgebied en vormt de grootste 

buffervoorraad zoet oppervlaktewater in Nederland die voor meerdere doeleinden 

kan worden benut. Het biedt mogelijkheden voor natuurontwikkeling en recreatie. De 

noordelijke delta biedt, door haar ligging nabij de randstad, naast mogelijkheden 

voor natuurontwikkeling, goede mogelijkheden voor uitbreiding van de recreatie. In 

het Rijnmondgebied ligt het accent op industrie- en havenactiviteiten. Echter onder 

de restrictie dat de nadelige effecten op de Noordzee worden geminimaliseerd. In de 

zuidelijke delta liggen de accenten, afhankelijk van het waterbekken, op 

scheepvaart, natuurontwikkeling, recreatie en visserij. De Waddenzee is primair 
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natuurgebied. Ook het Eems-Dollard-estuarium heeft hoge actuele en potentiële 

natuurwaarden. 

De Noordzee heeft als belangrijke functies scheepvaart, visserij, offshore mijnbouw 

en recreatie langs de kust. Duurzaam behoud van de ecologische waarden moet 

daarbij worden bevorderd. 

Over de functies van regionale wateren geldt op landelijke schaal dat gestreefd 

moet worden naar natuurlijke differentiatie en diversiteit in gebruik. 

De infiItratiegebieden in hoog Nederland zijn belangrijk voor de aanvulling van het 

grondwater. Dit grondwater is een bron voor drink-, industrie- en landbouwwater, 

voedt sloten, beken, plassen en meren. In laag Nederland houdt het grondwater 

(vooral in veengebieden) de draagkracht van de bodem in stand, voorkomt het 

proces van inklinking en mineralisatie, vormt een bestaansvoorwaarde voor diverse 

plant- en diersoorten en is een belangrijke productiefaktor voor de landbouw. 

De streefbeelden in de derde Nota Waterhuishouding zullen niet voor elk individueel 

watersysteem worden beschreven. Gekozen is voor een beschrijving per type 

watersysteem, waarbij de indeling van het 3e IMP-Water (1985-1989) is gevolgd. Het 

gaat om de volgende typen, gerangschikt van hoog naar laag Nederland: 

- grondwater in hoog en midden Nederland; 

- bronnen, beken en vennen; 

- rivieren in hoog en midden Nederland (incl. uiterwaarden, wielen, klei-, zand- en 

grindgaten). 

- grondwater in laag Nederland; 

- gegraven wateren (sloten, boezemwateren, stadswateren, kanalen); 

- plassen, meren, petgaten, drinkpoelen; 

- rivieren in laag Nederland; 

- grondwater in de duinen en duinmeren; 

- estuaria, zoute meren en kreken; 

- Waddenzee, Noordzee. 

5 STRA TEGIE DERDE NOT A WATERHUISHOUDING 

De veiligheid en conditionering van ons land vormt een centraal thema in de derde 

Nota Waterhuishouding. Het hebben en houden van droge voeten is essentieel. 
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Bovendien is het beleid gericht op het streven naar zodanig gezonde watersystemen 

dat een duurzaam gebruik van water wordt gewaarborgd. In de derde Nota 

waterhuishouding wordt het beleid zoals geschetst in voorgaande nota's, de tweede 

Nota Waterhuishouding en het IMP water verder uitgebouwd. De volgende 

hoofdelementen zijn daarbij te onderkennen: 

regionale optimalisering waterverdeling 

bescherming tegen verontreiniging 

herinrich ting 

Deze drie elementen in het waterbeheer zijn bepalend voor de ontplooiing van elk 

watersysteem. Wezenlijk voor het integraal waterbeheer is echter dat het rendement 

van een samenhangend geheel van deze elementen groter is dan de som der 

rendementen van de afzonderlijke maatregelen. In het Yechtplassengebied komt dat 

heel duidelijk naar voren in het eutrofiëringsbestrijdingsproject Ankeveense en 

Kortenhoefse Plassen. Slechts een combinatie van maatregelen zoals scheiding van 

waterdeelsystemen, defosfatering van inlaatwater, omleggen van watergangen, 

wegbaggeren van vervuilde waterbodems en mogelijk actief biologisch beheer zal 

leiden tot een optimaal resultaat. 

Inrichtingsmaatregelen zijn, tezamen met maatregelen ter bescherming van het water 

tegen verontreiniging, essentieel voor gezonde en goed functionerende 

watersystemen. Deze inrichtingsmaatregelen zijn gericht op de realisatie van het tot 

ontplooiing brengen van watersystemen, het herstel van de ecologische infrastructuur 

en het herstel van specifieke milieutypen. Een hoofdpunt is het herstel van 

zelfreguleringsmechanisme binnen watersystemen. Bijvoorbeeld bij actief biologisch 

beheer, waarbij maatregelen niet genomen worden op grond van actieve belangen, 

maar waar het waterbeheer zélf de ontplooiing van watersystemen sturing geven. 

Het treffen van deze maatregelen is niet alleen een taak van de waterbeheerder. Het 

waterbeheer zal de basisvoorwaarden moeten scheppen voor deze ontwikkelingen. 

6 BESTUURLIJKE ORGANISATIE 

Bij integraal waterbeheer wordt, zoals al eerder vermeld, een groot aantal 

samenhangen in het beleid en beheer in het oog gehouden. Dit betreft de interne 

samenhangen zoals de relaties tussen kwantiteits- en kwaliteitsaspecten van 

oppervlaktewateren en grondwater. In toenemende mate strekt de 
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afstemmingsbehoefte met betrekking tot het integraal waterbeheer zich uit tot de 

externe samenhangen. Uit onderwek is gebleken dat een gescheiden 

verantwoordelijkheid voor de wateraspecten op regionaal en lokaal niveau een 

belemmerende factor vormt voor het bereiken van meer bestuurlijke afstemming in 

het waterbeheer. Voorwaarde voor het welslagen van de watersysteembenadering is 

daarom dat de verschillende beheersaspecten binnen het waterbeheer zoveel 

mogelijk in één bestuurlijke hand zijn. 

Voor de hoofdwateren is de integratie van beheer nagenoeg gerealiseerd. Voor de 

overige oppervlaktewateren is dat niet overal het geval. Met name betreft dit de 

integratie van het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer. Ontwikkelingen in die richting 

zijn echter in meerdere gebieden gaande. Zo wordt door de provincies Utrecht en 

Noord- en Zuid-Holland gewerkt aan de voorbereiding van de samenvoeging van een 

aantal waterschappen tot het hoogheemraadschap Amstel en Vecht. Deze plannen 

hebben mede geleid tot een discussie over de ontwikkeling door de betrokken 

provincies van een visie op de integratie van het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer 

waarbij in waterstaatkundig opzicht zoveel mogelijk wordt aangesloten op de 

stroomgebieden van Amstel en Vecht. Dit betekent dat in het noorden van het 

gebied de nauw met het Amstelgebied samenhangende stadsboezem van Amsterdam in 

het geheel wordt betrokken, terwijl dit in het zuiden geldt voor het, in de provincie 

Utrecht gelegen, Vechtgebied waarvoor het waterschap de Vecht 

beheersverantwoordelijkheid draagt. Voor integraal waterbeheer in het Amstel- en 

Vechtgebied is de integratie van beheer noodzakelijk. De problemen en aspecten van 

het waterbeheer in dat gebied waarover de volgende bijdragen handelen, zullen dat 

duidelijk maken. 
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ANALYSE VAN DE WATERSYSTEMEN IN HET GOOIS/UTRECHTS 

STUWWALLENGEBIED, DE VECHTSTREEK EN HET EEMDAL: 

PROBLEEMSIGNALERING 

G.B. Engelen & P.P. Schot 

SAMENVATTING 

Bij integraal waterbeheer moeten alle oppervlakte- en grondwatersystemen in hun 

onderlinge samenhangen in tijd en ruimte bij planning, beleid en beheer worden 

betrokken. 

In de ontwikkeling van de watersystemen kunnen vijf fasen worden onderscheiden: 

1) het Pleistoceen; 2) de Middeleeuwen voor de veenontginningen en inpolderingen; 

3) na de veenontginningen en inpolderingen/droogmakerijen; 4) de laatste decennia 

met waterwinning, verstedelijking, recreatieve en landbouwkundige druk; 5) na de 

aanleg van de Flevopolders. 

Als gevolg van de verschillende ingrepen ontstonden verschuivingen in 

systeemgrenzen, volume-aantastingen van systemen, afname van kwel in de 

randzones, watertekorten in verband met peilbeheersing in de randzones, 

verdrogingsverschijnselen, regionale en lokale grondwaterverontreinigingen, 

aantastingen van natuurgebieden, eutrofiëring van oppervlaktewateren en 

verschuivingen in de wisselwerkingen van grond-/oppervlaktewateren. 

Compenserende maatregelen voor deze negatieve effecten zijn: terugdringing van 

grondwaterwinning, verplaatsing van winningen, aanleg van interceptieputten, 

aanvoer gebiedsvreemd water, defosfatering, conservering van gebiedseigen water, 

emissiebeperkingen van verontreinigende stoffen, afvalwaterzuivering, baggeren, 

actief biologisch beheer van oppervlaktewater, manipulatie van polderpeilen, 

inundatie van polders en convenanten tussen belanghebbenden. 

Het beleid en beheer van het hydrologisch als een grote eenheid fungerende gebied 

is versnipperd over vele bestuurslagen en organisaties, ieder met meerdere 

eenheden. Regio-indelingen bij onderzoek en beheer van het gebied zijn zeer 

uiteenlopend en sluiten vaak niet of nauwelijks aan bij de watersysteemstructuur. 

Vergaande openheid en afspraken tussen alle betrokkenen op basis van een 

gemeenschappelijk inzicht in de watersystemen zijn nodig om tot een optimaal 

toekomstig integraal waterbeheer te komen. 
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INLEIDING 

Integraal waterbeheer van het Goois/Utrechts stuwwallengebied, de Vechtstreek en 

het Eemdal kan slechts tot stand komen op basis van een goede kennis van de 

ruimtelijke opbouw, hoeveelheden en waterkwaliteiten van grond- en 

oppervlaktewatersystemen van natuurlijke en/of kunstmatige oorsprong en hun 

onderlinge samenhangen. 

Een regionale hydrologische systeemanalyse (Engelen, 1986; Engelen & Jones, 1986; 

Engelen et al., 1988a, Schot, 1989; Stuurman et al., 1988; Witmer, 1989) biedt 

daartoe de mogelijkheden. Een analyse van de fasen in de hydrologische 

wordingsgeschiedenis van het gebied vanaf het eind van het Pleistoceen tot heden 

is noodzakelijk voor een goed begrip. Het oorzakelijk samenhangende gebied kan zo 

afgebakend worden en tevens kunnen de beleids- en beheersinstanties die over 

wateraspecten in dit gebied zeggenschap hebben in dat kader op gebiedsbevoegdheid, 

taakstelling en daarmee samenhangende doeltreffendheid bezien worden. 

Het blijkt dat vele studies naar wateraspecten van het gebied tot dusverre beperkt 

blijven tot deelvraagstellingen, onderdelen van het gebied en deeloplossingen. De 

grote versnippering in beheersinstanties en beheerstaken en het dikwijls ontbreken 

van een integrale kennis en inzicht in de hydrologische structuur en het 

functioneren van het gebied zijn tot dusverre nog belangrijke belemmeringen voor 

het tot stand komen van een consistent en efficiënt integraal waterbeheer. 

2 FASEN IN DE HYDROLOGISCHE WORDINGSGESCHIEDENIS VAN 

HET GEBIED (Figuur I) 

2.1 Fase I: De hydrologische situatie aan het eind van het Pleistoceen 

Het stuwwallencomplex van de Utrechtse heuvelrug fungeerde als een groot 

infiltratiegebied voor een grondwaterstromingsstelsel met stroom takken naar de 

omringende lage delen: naar het grote smeltwaterdal van de Rijn aan de zuidzijde, 

naar de afhelling naar het deels drooggevallen Noordzeebekken in het westen, naar 

de glaciale Eemvallei in het oosten en naar de glaciale bekkens in het huidige 

IJsselmeergebied in het noorden. 
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De kwelzones van dit grote grondwatersysteem lagen vooral in het ZW op veel 

grotere afstand van de kern van de stuwwallen dan thans, als gevolg van de lagere 

ontwateringsbasis (lage zeespiegelstand) en het nog ontbreken van de holocene 

slecht doorlatende sedimentopvulling van de lagere omgeving, o.a. van het beneden

Rijndal. De grondwaterstroming van het zeer schone, chloride-arme water drong naar 

het zuidwesten in de richting van de latere Lopikerwaard/Vijfherenlanden door. J)~ 

fossiele resten van dit zoete water zijn daar thans onder het jongere afdekkende 

holocene pakket nog aanwezig (zie b.v. de hydrochemische kaarten in De Ruiter, 

1988). 

WEST UTRECHTSE HEUVELRUG OOST 

FASE 1 

EIND PLEISTOCEEN 

FASE 2 , 
EIND HOLOCEEN 

vóór middQ;!<JlZuwen 

FASE 3 , 

:!: EIND 1g e e<ww 

FASE 4 : 

RECENT. vóór aanleg 
FLEVO POLDERS 

~', 
DIEPE,~ ~ 

WINNINGE~ ~ 

EEM VALLEI '---

'----

Figuur 1: Vier fasen in de ontwikkeling van de grondwaterstromingsstelsels in het 

Goois/Utrechts stuwwallen- en plassengebied. 
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2.2 Fase 2: De hydrologische situatie voor de Middeleeuwen 

De postglaciale zeespiegelstijging en de afzetting van de merendeels matig- tot 

slecht-doorlatende holocene afzettingen rondom het stuwwallencomplex drongen de 

kweluitlaatzones van het natuurlijke Heuvelrugsysteem grotendeels terug tot aan de 

grens met het omringende Holoceen. 

Aan de noordzijde vormde een begraven stuwwalrug ten westen van een met klei 

gevuld glaciaal bekken onder het IJsselmeer bij Naarden een goeddoorlatende, 

anisotrope zone in de ondergrond tot bij Almere. Een zoetwatertong, gevoed vanuit 

het Gooi dringt hier ver naar het noorden op onder Zuidelijk Flevoland (Engelen et 

al. 1988b; Gieske, 1989). Een soortgelijke situatie bestaat aan de oostzijde van dit 

met klei opgevulde bekken voor afstromend water uit het Veluwe-systeem. De diepe 

droogmakerijen in Noord-Holland vormden tot de aanleg van de F1evopolders nog 

een extra gradiënt voor de afstroming in deze zoete tongen onder het IJsselmeer 

(Engelen et al. 1988b, Gieske, 1989). 

Aan de west- en oostzij den stroomde het opkwellende water langs het oppervlak 

door het veen af respectievelijk in de richting van de Vecht (Engelen, 1986) en 

van de Eem. Aan de zuidzijde blokkeerden de stromingsstelsels in het nog 

onbedijkte rivierengebied de verdere afstroming. 

2.3 Fase 3: De hydrologische situatie aan het begin van de twintigste eeuw na 

veenontginning, inpoldering en bedijking 

Als gevolg van de veenontginningen, inpolderingen, bedijkingen en drooglegging van 

meren (Bethunepolder, Horstermeerpolder) in de randzones van de Utrechtse 

Heuvelrug werden er soms zeer sterke oppervlaktewaterpeilverschillen en daarop 

inspelende grondwaterstromingsstelsels van kunstmatige oorsprong gecreëerd of 

bestaande natuurlijke stelsels afgebogen, verzwakt (Engelen et al., 1988b) of 

versterkt. 

Zeer grote invloed op de westelijke randzone van het Heuvelrugsysteem had de 

zeer diepe ontwatering van de Bethunepolder en Horstermeerpolder. De veel verder 

westelijk gelegen polder Groot-Mijdrecht werd ook nog via enkele stroombanen met 

het Heuvelrugsysteem verbonden. Er ontstonden zo nieuwe, nu opnieuw verder weg 
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gelegen grondwateruitlaten in de vorm van kwelvensters voor het grondwatersysteem 

aan de uiteinden van regionale stroomtakken van het systeem. De lokale 

stroomtakken naar de direct aangrenzende kwelranden van de Heuvelrug bleven 

intact maar verminderden lokaal, in de buurt van diepe polders wel in omvang en 

intensiteit. 

Het directe gevolg van de aanleg van de Bethunepolder en Horstermeerpolder 

(Engelen, 1986; Van der Linden & Appelo, 1988; Schot, 1989) met hun aanzuigende 

werking als gigantische pompputten was dat vanuit de Vechtplassen flinke 

wegzijgingsverliezen uit het oppervlaktewater gingen optreden en voor 

peilhandhaving van de plassen en omliggende gebieden de aanvoer van gebiedsvreemd 

water noodzakelijk werd. Aanvankelijk werd dit uit de, vooral na de Tweede 

Wereldoorlog zwaar met afvalwater vervuilde, Vecht betrokken waardoor een 

eutrofiëringsprobleem in de plassen ontstond sinds de vijftiger jaren (Engelen, 1986; 

Engelen et al., 1988b; de Ruiter et al., 1988, Verstraelen et al., 1988). 

2.4 Fase 4: De hydrologische situatie als gevolg van waterwinning, 

verstedelijking, recreatieve en landbouwkundige druk in de laatste decennia 

De groei van Amsterdam en Utrecht en de verstedelijking en industrialisatie van 

gebieden in het infiltratiegedeelte van het Heuvelrugsysteem vergden in deze eeuw 

een sterke uitbreiding van de openbare watervoorziening (Plassenwaterleiding van 

Amsterdam met gebruik van o.a. Bethunepolderwater, talrijke pompstations in het 

Gooi (Witmer, 1989; Schot, 1989) en overige delen van de Heuvelrug en het 

aangrenzende gebied in het zuidwesten). De grondwaterspiegel onder de Heuvelrug 

daalde als gevolg van overonttrekking, het stromingsstelsel kromp in (Engelen et 

al., 1988b), de kwel aan de randen nam af en de waterkwaliteit verslechterde 

(Schot, 1988; Witmer, 1989) door ongerioleerde lozingen van huishoudelijk 

afvalwater, infiltratie van afvalwater, wegzijging uit lekkende rioolstelsels, 

uitloging uit vuilstorten en industrieële afvallozingen op en in de grond, aanvoer 

van verontreinigd gebiedsvreemd water, bemestings- en bestrijdingsmidddelen vanuit 

de landbouw en luchtverontreiniging. 
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2.5 Fase 5: De hydrologische situatie na aanleg van de Flevopolders en 

randmeren 

Terwijl de invloeden uit de vorige fasen in de historische opeenvolging mee bleven 

tellen vormde de aanleg van de randmeren en de Flevopolders de laatste grote 

wijziging in het hydrologisch systeem. De diep bemalen polder Zuidelijk Flevoland 

heeft een sterke grondwatergradiënt in noordelijke richting doen ontstaan met een 

versterkt en uitgebreid kwelvenster rond de glaciale bekkenopvulling onder Zuidelijk 

Flevoland. Tevens ontstond er vanuit de randmeren een ondiep maar betrekkelijk 

sterk lintvormig stromingsstelsel van dijkkwel m.ar de Flevopolders (Grondwaterplan 

Flevoland, 1988). 

3 COMPENSERENDE MAATREGELEN VOOR DE ONTREGELING VAN DE 

NA TUURLIJKE SYSTEMEN 

Vanuit de verschillende deelbelangen en organisatie verbanden van overheden, 

bedrijfsleven en particulier initiatief zijn talrijke maatregelen genomen om 

negatieve effecten op kwantiteit en kwaliteit van de diverse watersystemen te 

compenseren of te verminderen. 

Op het gebied van de grondwaterwinning kunnen de volgende maatregelen 

(uitgevoerd, in uitvoering, in planning of in overweging) worden genoemd 

(grondwaterplannen Noord-Holland, Utrecht, Flevoland; Van Ee en Veel, 1988; 

VEWIN, 1989): 

- terugdringing van grondwaterwinningsvolume 

- verplaatsing van winningen qua plaats en/of winningsdiepte 

- bescherming van winningen door beschermingszones 

- bescherming van winningen door systemen van interceptieputten voor aanstromend 

vervuild grondwater, inclusief voorzieningen voor vloeivelden en retourinfiltratie 

- overschakeling op winningen met oeverfiltratie 

- overschakeling op winningen uit oppervlaktewater 

- aanleg en verbetering van rioolstelsels 

Op het gebied van oppervlaktewater kunnen de volgende maatregelen (in diverse 

stadia) worden genoemd: 
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- aanvoer van gebiedsvreemd water uit Vecht, Amsterdam-Rijnkanaal, en randmeren 

- zuivering van lozingen op oppervlaktewater 

- voorzieningen voor beperkingen van afvallozingen in de recreatiesector, 

- defosfatering van oppervlaktewater 

- conservering van gebiedseigen water 

- baggeren van verontreinigde onderwaterbodems 

- peilbeheer 

- actief biologisch beheer 

- inundatie van polders (in studie) 

4 BELEID EN BEHEER VERSNIPPERD EN ONAANGEPAST AAN DE STRUCTUUR 

VAN DE WATERSYSTEMEN VAN HET GEBIED 

Het regionaal hydrologisch systeem van de Utrechtse Heuvelrug met zijn talrijke 

deelsystemen beslaat een veel groter deel van de boven- en ondergrondse ruimte 

dan de Utrechtse Heuvelrug zelf (Figuur 2). Dit betekent dat er een zeer grote 

versnippering van be leids- en beheersinstanties op allerlei schaalniveaus is. De 

samenhangende grond- en oppervlaktewaterstelseIs van het Goois/Utrechtse 

stuwwallengebied, de Vechtstreek en het Eemdal strekken zich uit over vijf 

provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Gelderland), 

meerdere waterschappen (o.a. Drecht en Vecht, Amstel- en Gooiland, Eem en 

Vallei), het Plassenschap van Loosdrecht, een groot aantal gemeenten, de 

waterleidingmaatschappijen van Noord-Holland (PWN), van Amsterdam (GWA), van 

Flevoland, van Utrecht (WMN), van Gelderland. In het gebied zijn grote 

particuliere verenigingen als grondeigenaren (Natuurmonumenten, de Provinciale 

Landschappen). 

De bevoegdheden over de verschillende typen wateren en de wettelijke regelingen 

verschillen sterk en belemmeren een consistent, samenhangend waterbeheer. 

Integraal waterbeheer vergt een grote openheid van alle betrokkenen om over de 

eigen jurisdictie en problemen heen de samenhang van het geheel te blijven zien. 

Een gemeenschappelijk inzicht in de omvang, aard en het functioneren van de 

watersystemen in hun onderlinge samenhang is nodig om tot een goede 

besluitvorming te komen. 
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De systematische onderbouwing van integraal waterbeheer dient uit te gaan van de 

oorzakelijke samenhangen binnen de watersystemen, de bestuurlijke vormgeving 

dient hieraalh ondergeschikt te worden gemaakt. 
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Figuur 2: Grondwaterstromingsstelsel van de Utrechtse Heuvelrug in samenhang met 

de omringende watersystemen. 

28 



Integraal waterbeheer van de toekomst voor het studiegebied heeft te kampen met 

drie kernproblemen: 

I) overonttrekking van grondwater aan het systeem als geheel 

2) sterke regionale en lokale veranderingen in vorm, grootte en richting van de 

oppervlaktewater- en grondwaterstromingsstelsels 

3) vervuiling van oppervlakte- en grondwatersystemen. 

Een aantal maatregelen tot dusverre moet worden gekenschetst als 

symptoombestrijding zonder de echte oorzaken weg te nemen. Een duurzame 

ontwikkeling waarbij zowel aan de drink- als natuurwatervoorziening en overige 

belangen recht wordt gedaan zal drastische maatregelen vergen. Hierbij valt te 

denken aan een aantal oplossingsrichtingen afzonderlijk of in combinatie: 

ad I) Overonttrekking: 

Symptoombestrijding: verplaatsing pompstations of overheveling van 

winningscapaciteit naar andere delen van het systeem. 

Duurzame oplossingsrichtingen: 

a) overschakelen op nieuwe, vervangende oeverfiltratiewinningen in Flevoland en 

op ondiepe winningen met oeverfiltratie in het zuidwestelijke aangrenzende 

poldergebied; 

b) uitbreiding van de oppervlaktewaterwinning, b.v. via de Plassenwaterleiding 

van Gemeentewaterleidingen Amsterdam met ARK water; 

c) overschakelen op diepinfiltratieprojecten in geschikte delen van het gebied. 

ad 2) Stromingspatroonwijzigingen: 

Symptoombestrijding: aanvoer gebiedsvreemd water, hergebruik gebiedseigen water, 

verplaatsen pompstations, manipulatie oppervlaktewaterpeilen van het huidige 

systeem. 

Duurzame oplossingsrichtingen: 

a) gehele en/of gedeeltelijke inundatie van de Horstermeerpolder en Bethunepolder 

b) injectiescherm van diepinfiltratie tussen het Gooi en Flevoland om afstroming 

naar Flevoland te onderbreken en toekomstige diepe winningen onder Zuidelijk 

Flevoland te voeden. 

29 



ad 3) Watervervuiling: 

Symptoombestrijding: doorspoeling met gebiedsvreemd water, defosfatering, 

behandeling water uit interceptieputten, baggeren van vervuilde plas bodems. 

Duurzame oplossingsrichtingen: 

a) sanering vervuilingslokaties; 

b) beëindiging diverse vuillozingen en beperking belasting vanuit de landbouw en 

luchtverontreiniging; 

c) verbetering/uitbreiding van afvalwaterzuivering en rioleringsstelsels. 

Integraal waterbeheer vereist: 

- integrale watersysteemkennis over het gehele systeemgebied 

- integrale belangenafweging van alle waterge(ver)bruikerssectoren 

- integrale beleids- en beheersafstemming op basis van de watersysteemgrenzen. 
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WATERSYSTEMEN EN WATERKWALITEIT IN HET GOOI EN HET OOSTELIJK 

VECHTPLASSENGEBIED 

P.P. Schot & G.B. Engelen 

SAMENVATTING 

Kennis van de stromingsrichtingen en de kwaliteit van het grondwater vormt een 

noodzakelijke basis voor integraal waterbeheer. Daarbij zijn met name de relaties 

van belang tussen grondwater en oppervlaktewater, tussen waterstroming en 

waterkwaliteit en tussen waterkwantiteit en waterRwaliteit. Deze relaties geven 

inzicht in de lange termijn effecten van ingrepen in watersystemen. 

Met behulp van een grondwatersysteemanalyse is de verbinding vastgelegd tussen 

infiltratie- en kwelgebieden in Het Gooi en het oostelijk Vechtplassengebied. Een 

overzicht van de kwaliteit van het grondwater is verkregen via kaarten en 

profielen met kwaliteitsparameters. 

Het gebruik van grondwatersystemen voor het inschatten van menselijke ingrepen 

wordt gedemonstreerd in een profiel van Het Gooi naar de Vecht. Daarbij komen de 

effecten tot uiting van de drinkwateronttrekkingen op de stuwwal en van de 

kunstmatig beheerste oppervlaktewaterpeilen in polders en boezemwateren in de 

Vechtstreek. 

De bedreiging van de drinkwatervoorziening en ecosystemen door vervuild 

grondwater wordt vastgesteld aan de hand van de nitraatgehalten van het 

grondwater binnen de intrekgebieden van de pompputten en binnen de intrekgebieden 

van polders met natuurgebieden. 
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INLEIDING 

Sinds de tweede wereldoorlog heeft in Het Gooi een sterke urbanisatie en 

industrialisatie plaatsgevonden (Van der Baan & Glasbergen, 1984). Deze 

ontwikkelingen hebben geleid tot een toename in de grondwateronttrekkingen in Het 

Gooi ten behoeve van de drink- en industriewatervoorziening. Dit heeft een sterke 

daling van de grondwaterspiegel en een verminderde afstroming naar de 

randgebieden tot gevolg gehad. Bovendien is de kwaliteit van het grondwater op de 

stuwwal in de loop der tijd verslechterd door emissie van stoffen vanuit 

huishoudens, industrie, landbouw en verkeer. De achteruitgang in de kwaliteit van 

het grondwater vormt een bedreiging voor de drinkwatervoorziening en voor de van 

natuurlijk grondwater afhankelijke ecosystemen in de randgebieden. 

In de Vechtstreek vindt ontwatering plaats ten behoeve van de landbouw. Met name 

in de diepe droogmakerijen Horstermeerpolder en Bethunepolder worden zeer grote 

hoeveelheden water uitgeslagen. Door inklinken van veenafzettingen daalt het 

maaiveld in de Vechtstreek geleidelijk. Om een voldoende ontwatering te behouden 

voor de landbouw worden de polderpeilen voortdurend verlaagd. Witmer (1989) 

berekende voor de noordoostelijke Vechtstreek een gemiddelde polderpeilverlaging 

van 40 cm sinds 1900. De verminderde afstroming van grondwater vanuit de stuwwal 

en de uitslag van water uit polders, met name uit de Horstermeerpolder en 

Bethunepolder, hebben tot gevolg dat in de Vechtstreek gedurende droge zomers 

watertekorten optreden. Deze worden gecompenseerd door inlaat van boezemwater 

uit de Vecht, het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJmeer. Dit water is van een andere 

kwaliteit dan het gebiedseigen water en heeft negatieve effecten op water- en 

moerasvegetaties in natuurgebieden in de Vechtstreek (Barendregt et al., 1985). 

Kennis van de stroming en kwaliteit van het grondwater vormt een noodzakelijke 

basis voor de oplossing van de waterproblemen in het Goois/Utrechtse stuwwallen

en plassengebied. Daarbij zijn met name de onderlinge relaties tussen kwantiteit en 

kwaliteit van grondwater en van oppervlaktewater van groot belang. De 

grondwaterstroming en grondwaterkwaliteit in Het Gooi en randgebieden zijn 

beschreven door Schot (1989). De samenhang van de stromingsstelsels in de Goois/ 

Utrechtse stuwwal, het Vechtplassengebied en de Eemvallei met de stromingsstelsels 

in aangrenzende delen van Nederland worden beschreven door Engelen et al. (1988). 

In dit artikel wordt de samenhang tussen kwantiteit en kwaliteit van grondwater en 

oppervlaktewater in Het Gooi en het oostelijk Vechtplassengebied geïllustreerd aan 
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de hand van een studie van het Naardermeer en omgeving. De bedreiging van 

natuurgebieden en drinkwateronttrekkingen door vervuild grondwater wordt 

vastgesteld aan de hand van het nitraatgehalte van het grondwater. 

Z,,;d .. lijk F1,,~oIQnd 

o 1 Z 3 4 5krn 
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13 nQI~"rqebied = profiell')n PI 

Figuur I: Het onderzoeksgebied. 

2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

In het algemeen worden de stuwwallen beschouwd als één watervoerend pakket van 

150-250 m dikte met de Formatie van Maassluis als hydrologische basis (Witmer, 

1984; Snelting & Groenewoud, 1986). In de stuwwallen bevinden zich tussen de 

zand- en grindlagen plaatselijk door de druk van het landijs scheefgestelde 

kleilagen, die een barrière kunnen vormen voor de grondwaterstroming (Witmer, 

1986). 

Het oostelijk Vechtplassengebied kan worden opgedeeld in een noordelijk deel met 

één watervoerend pakket en een zuidelijk deel met twee watervoerende pakketten 

(Witmer, 1984). De grens tussen deze twee gebieden ligt ongeveer langs de lijn 
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Vreeland-Ankeveense Rade. De scheidende laag wordt gevormd door de Formatie van 

Sterksel/Kedichem op een diepte van ca. 50 m -NAP. 

Een groot deel van het oppervlak in Het Gooi bestaat uit stedelijke bebouwing 

(Figuur I). Rond de steden bevinden zich heidevelden en bossen. Slechts een klein 

deel is in gebruik voor de landbouw, o.a. op de Huizer Eng, Blaricummer Eng en 

Laarder Eng. 

Het landgebruik in de riviervlakten bestaat voornamelijk uit veeteelt. In de 

Vechtstreek heeft sinds de 16e eeuw op grote schaal afgraving van veen voor 

gebruik als brandstof plaatsgevonden. Hierdoor is een aantal kleine veenplassen 

(petgaten) ontstaan waarvan een deel door het wegslaan van de tussenliggende 

landstroken is opgegaan in enkele grote veenplassen. De oostelijke Vechtstreek 

bevat een groot aantal natuurreservaten, zoals het Naardermeer en moerasgebieden 

in de polders bij Ankeveen, Kortenhoef en Loosdrecht en in het Noorderparkgebied. 

Daarnaast vervult een aantal plassen, met name de Loosdrechtse Plassen, een 

recreatieve functie. 

Flevopoldor stroomt.k 

grens tussen grondw.tterstromingsstelsels 

greIIs tussen stroomt.klten binnen ~ên Ilrondwaterstromings$telsel 

~ 5chematlsche grondwner stroomlijn 

~ drinkwaterpompstation 

Figuur 2: Grondwaterstroming in Het Gooi en randgebieden. 
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3 DE SAMENHANG TUSSEN GRONDWATER EN OPPERVLAKTEWATER 

De grondwaterstroming in Het Gooi en randgebieden wordt weergegeven in Figuur 2. 

De grondwaterstroming wordt voornamelijk bepaald door: 

- het hoogteverschil tussen de stuwwal en het aangrenzende Vechtplassengebied in 

het westen en de Eemvallei in het oosten 

- de kunstmatig beheerste oppervlaktewaterpeilen in polders en boezemwateren. Met 

name de lage polderpeilen in de diepe droogmakerijen komen duidelijk tot uiting; 

Zuidelijk Flevoland in het noorden en de Horstermeerpolder en de Bethunepolder 

in het westen 

- de grondwateronttrekkingen ten behoeve van de drinkwatervoorziening in Het 

Gooi. 

In het noordelijke, Gooise deel van het stromingsstelsel van de Utrechtse 

Heuvelrug kan de volgende onderverdeling naar stroomtakken worden gemaakt: 

1) in het midden het complex van stroomtakken naar de waterwinplaatsen 

2) in het noorden de Flevopolder stroomtak 

3) in het oosten de Eempolders stroomtak 

4) in het zuidwesten de Bethunepolder stroomtak 

5) in het westen de Horstermeerpolder stroomtak 

6) in het noordwesten de Naardermeer-Muiden stroomtak. 

De effecten van de drie hoofdfactoren en de Naardermeer-Muiden stroomtak en de 

winplaats Huizen stroomtak komen duidelijk naar voren wanneer de 

stromingsrichtingen van het grondwater in het verticale vlak worden beschouwd 

(Figuur 3). Profiel PI begint in het oosten tegen de regionale grondwaterscheiding 

op de stuwwal en loopt panllel aan de stromingsrichting naar het westen, via 

pompstation Huizen en het natuurgebied het Naardermeer tot net voorbij de Vecht 

(Figuur 4). Het profiel is sterk overdreven in verticale richting (20:1). De diepte 

bedraagt slechts ca. 200 m tegen 12 km in horizontale richting. 

Op de stuwwal infiltreert neerslagwater dat onder invloed van het hoogteverschil 

met de Vechtstreek van nature naar het westen stroomt. Rond pompstation Huizen 

zijn de natuurlijke stromingsrichtingen verstoord als gevolg van verlaging van de 

grondwaterspiegel door onttrekkingen. Aan de westrand van de stuwwal kwelt 

grondwater op in het Naardermeer. Dit water stroomt via sloten en plassen naar 

het centrale en westelijke deel van het Naardermeer. 
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De poldergebieden ten noorden, westen en zuiden van het Naardermeer hebben 

relatief lage polderpeilen ten behoeve van de landbouw. Hierdoor ontstaat in het 

centrale en westelijke deel van het Naardermeer een neerwaartse verplaatsing van 

freatisch grondwater en oppervlaktewater. Dit water stroomt naar de omringende 

polders en kwelt daar op in een zone die grenst aan het Naardermeer. 

Karnemelksloot 

+--- Naaróermeer -------------7! 

-200 k~;2Q<;:Z::;~!QSz:l3;z:z===============d~Q2~~~ 

waterkwaliteItstypen naar herkomst: 

o geinflltrecrd,zoetMerslagwater 00 slecht doorlatendpakkeI (hydro!ogischeballlS) 

E:a brak grondwater, ontstaan door vroegere leewater Intrusies 

~ gelnflltreerdNaardermeerwater 

~ gelnflltreerd,verontrelr'ugdboezemwater 

schemallsche grondwater stroomlijn 

watertypegrens, tandjes In de richting van het opschuiven van de grens 

grens tussen stroomtakken binnen één grondwaterstromingsstelsel. 
tandjes In de r1chllng van het opschuiven van de grens 

grens tussen grondwaterslromlngsstelsels 

Figuur 3: Grondwaterstroming en waterkwaliteitstypen langs profiel Pl. 

De boezemwateren hebben relatief hoge oppervlaktewaterpeilen. Onder invloed van 

de peilverschillen met de naastgelegen polders vindt vanuit de boezemwateren 

infiltratie van oppervlaktewater plaats. Het water uit de Karnemelksloot kwelt op 

in een zone langs de oostelijke dijk van het Naardermeer. Langs de Vecht komen 

peilverschillen groter dan 1,5 m voor waardoor het rivierwater infiltreert tot 

diepten van meer dan 70 m -NAP. Het water kwelt op in langgerekte zones aan 

weerskanten van de Vechtdijk. 
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4 DE SAMENHANG TUSSEN WATERSTROMING EN WA TERK WALITEIT 

De grondwaterstroming en de uitwisseling van grondwater en oppervlaktewater 

worden gereflecteerd in de kwaliteitspatronen van het grondwater (Figuur 3). 

Het grondwater onder de stuwwal wordt hoofdzakelijk aangevuld door neerslag. Dit 

water bevat lage gehalten aan opgeloste stof. Tijdens de stroming door de 

ondergrond bestaat de belangrijkste verandering in de kwaliteit van het water uit 

een toename in het gehalte aan calcium en bicarbonaat ten gevolge van het 

oplossen van kalk. Dit zoete calciumbicarbonaat water uit de stuwwal kwelt op in 

het oostelijk deel van het Naardermeer. Hier bevindt zich ook een venster met 

kwel van brak grondwater. Brak grondwater wordt aangetroffen onder een groot 

deel van het noordelijk Vechtplassengebied (Schot, 1989). Het is ontstaan ten 

gevolge van vroegere overstromingen vanuit zee, waarna het zoute zeewater zich 

heeft gemengd met het zoete water in de ondergrond door dichtheidstroming vanaf 

het oppervlak (Engelen, 1981). Van het grondwater dat opkwelt langs de oostdijk 

van het Naardermeer kan op basis van de kwaliteit worden vastgesteld dat dit water 

afkomstig is uit de Karnemelksloot. Deze wordt o.a. gevoed met IJmeerwater 

waardoor het oppervlaktewater in de Karnemelksloot een relatief hoog zoutgehalte 

vertoont. 

Het water in het centrale en westelijke deel van het Naardermeer wordt gevoed 

door regenwater en een mengsel van zoet en brak water dat via sloten wordt 

aangevoerd uit het kwelgebied. Het laat zich op basis van de chemische 

samenstelling goed onderscheiden van het onderliggende brakke grondwater. Het 

infiltrerende Naardermeerwater verdringt het brakke grondwater en heeft een 

verzoetend effect. Ook vanuit de Vecht vindt verzoeting van het grondwater plaats, 

althans in de noordelijke Vechtstreek waar het grondwater brak is. In het zuidelijk 

deel van de Vechtstreek is het grondwater zoet. Daar kan infiltrerend Vechtwater 

juist op grond van een relatief hoog zoutgehalte worden onderscheiden van het 

onderliggende grondwater. De zoutbelasting van de Vecht wordt o.a. veroorzaakt 

door voeding met water uit de Lek (Rijn). Het brakke grondwater dat wordt 

verdrongen door infiltrerend Naardermeerwater en Vechtwater wordt afgevoerd als 

kwelwater in de Nieuwe Keverdijkse polder ten westen van het Naardermeer. 
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5 DE EFFECTEN VAN MENSELIJKE INGREPEN OP WATERSYSTEMEN EN 

WA TERK WALITEIT 

Het profiel in Figuur 3 kan worden gebruikt voor het evalueren van de gevolgen 

van menselijke ingrepen in de hydrologie op de stroming en kwaliteit van 

grondwater en oppervlaktewater. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in de 

effecten van grondwateronttrekkingen op de stuwwal en van de kunstmatig 

beheerste oppervlaktewaterpeilen in de Vechtstreek. 

De onttrekking van grondwater op de stuwwal ten behoeve van de 

drinkwatervoorziening heeft geleid tot zowel kwantitatieve als kwalitatieve effecten 

in de Vechtstreek. Aan het begin van de eeuw kwam globaal gezien al het 

grondwater dat zich in Figuur 3 onder de stuwwal bevindt tot afstroming naar het 

Naardermeer. Door de toegenomen onttrekking van grondwater werd in de loop der 

tijd een steeds groter deel van het grondwater via de pompputten afgevoerd en 

kwam niet meer aan de Vechtstreek ten goede. Een gevolg hiervan is dat de grens 

tussen het zoete grondwater afkomstig uit Het Gooi en het brakke grondwater onder 

de Vechtstreek geleidelijk naar het oosten is verschoven. Daardoor heeft zich in 

het oostelijk deel van het Naardermeer een venster geopend waar brak grondwater 

opkwelt. Analysen van het opkwellende brakke grondwater duiden op 

kationuitwisselingsprocessen ten gevolge van verzilting. Hieruit is af te leiden dat 

het sediment nog niet in evenwicht is met het grondwater en dat sprake is van een 

relatief recent verschijnsel. Dit blijkt bovendien uit analysen van het 

oppervlaktewater in het kwelgebied van het Naardermeer die gedurende de laatste 

20 jaar een toenemend chloridegehalte vertonen. De onttrekking van drinkwater in 

Het Gooi heeft aldus, door een verminderde afstroming van zoet grondwater van de 

stuwwal naar het Vechtplassengebied, kwel van brak grondwater in het Naardermeer 

tot gevolg gehad. 

De effecten van de kunstmatig beheerste oppervlaktewaterpeilen in het 

Vechtplassengebied uiten zich op twee manieren. 

I. Door de lage polderpeilen in de omringende landbouwpolders verliest het 

Naardermeer grote hoeveelheden water. 

2. Door verdroging treedt mineralisatie op van veenlagen en eutrofiëring van het 

oppervlaktewater. 
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Deze negatieve effecten van lage polderpeilen in landbouwgebieden zijn ook 

waarneembaar in andere natuurgebieden in de Vechtstreek. Met name rond de 

Horstermeerpolder en de Bethunepolder treedt waterverlies op over grote 

oppervlakken. In droge zomerperioden worden de watertekorten gecompenseerd door 

de aanvoer van Umeerwater in het Naardermeer en water uit de Vecht of het 

Amsterdam-Rijnkanaal in de natuurgebieden van Ankeveen, Kortenhoef, Loosdrecht 

en in het Noorderpark. De kwaliteit van deze, al of niet gedefosfateerde, 

gebiedsvreemde wateren heeft negatieve effecten op de water- en moerasvegetaties 

in de natuurgebieden (Barendregt et al., 1985). Het water in het boezemstelsel is 

over het algemeen matig tot sterk verontreinigd als gevolg van lozingen van o.a. 

rioolwaterzuiveringsinstallaties, bedrijven en huishoudens. Via grondwaterstroming 

kan het verontreinigde boezemwater de natuurgebieden in de Vechtstreek vervuilen. 

Dit treedt b.v. op aan de oostrand van het Naardermeer waar verontreinigd water 

afkomstig uit de Karnemelksloot opkwelt. 

6 DE BEDREIGING VAN DE DRINKWATERVOORZIENING EN DE 

NATUURGEBIEDEN DOOR GRONDWATERVERVUILING 

Door combinatie van gegevens over grondwaterkwaliteit met informatie over de 

stromingsrichtingen van het grondwater wordt inzicht verkregen in de bedreigingen 

van de drinkwatervoorziening en natuurgebieden door vervuild grondwater. In 

Figuur 4 is het nitraatgehalte van het grondwater langs het profiel over het 

Naardermeer weergegeven. De verticale as gaat slechts tot 70 m -NAP omdat 

beneden die diepte nauwelijks analysen van het grondwater beschikbaar zijn. De 

verticale schaal verhoudt zich tot de horizontale schaal als 50:1. 

De nitraatgehalten zijn ingedeeld in 3 klassen: < 10 mg.l- I , 10 - 50 mg.l- l en > 50 

mg.l- I . In Het Gooi liggen de nitraatgehalten in de infiltrerende neerslag over het 

algemeen beneden 10 mg.l- l (Schot, 1989). Nitraatgehalten boven 10 mg.l- l duiden op 

vervuiling. De maximaal toelaatbare concentratie in drinkwater is 50 mgr I. 

Uit het profiel in Figuur 4 wordt duidelijk dat een deel van het grondwater in Het 

Gooi is vervuild met nitraat, soms tot boven de maximaal toelaatbare concentratie 

voor drinkwater. Vervuild grondwater in het oostelijk deel van het profiel stroomt 

naar de putten van pompstation Huizen en vormt aldus een bedreiging voor de 

kwaliteit van het drinkwater. Ook het grondwater dat naar het Naardermeer stroomt 
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is deels verontreinigd met nitraat. Op den duur zal dit water in het Naardermeer 

opkwellen en daar mogelijk eutrofiëring tot gevolg hebben. 

Vechf 

30 Kilrncmo/1<sloot 

I 
20 ___ Naarclftul1ccr __ _ 

10 

• 

o N03- ~ IQ rngll 

e 10 < N03- ~ 50 mg/l (vervuild grondwater) 

• N03- ~ 50 mg/l (sterk vervuild grondwater) 

Figuur 4: Nitraatgehalten van het grondwater langs profiel PI. 

pampSllllÎon Huizen 

• e 

~ Je' 
o 

Voor het verkrijgen van een regionaal beeld zijn in Figuur 5 de nitraatgehalten van 

het grondwater uitgezet op een kaart. De stuwwal wordt gekenmerkt door hoge 

nitraatgehalten, met name onder de steden. Deze hoge nitraatgehalten zijn het 

gevolg van lekkende rioleringen en het vroegere gebruik van zakputten en de 

vloeivelden, waarbij afvalwater direct in de bodem werd geloosd. Ook buiten de 

steden worden verhoogde nitraatgehalten aangetroffen. Deze zijn voornamelijk het 

gevolg van zakputten bij verspreide bebouwing en van bemesting in de landbouw, 

b.v. in de polders 's-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht, onder de maisakkers bij 

Maartensdijk en op de Eng van Blaricum en Huizen. 

Met behulp van een kartering van grondwatersystemen zijn de intrekgebieden 

vastgesteld van de pompputten voor de drinkwatervoorziening en van de polders in 

de Vechtstreek waarbinnen zich natuurgebieden bevinden (Schot, 1989). Deze 

intrekgebieden zijn aangegeven in Figuur 5. Aan de hand van de nitraatgehalten 

binnen de intrekgebieden, kan worden ingeschat in hoeverre het drinkwater en de 

natuurgebieden worden bedreigd door (nitraat)verontreiniging. 
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Binnen de intrekgebieden van de pompstations vertoont ca. 40% van alle monsters 

vervuiling met nitraat; ca. 15% van de monsters vertoont waarden boven de 

maximaal toelaatbare concentratie. De intrekgebieden van de polders met 

natuurgebieden zijn nog sterker vervuild. Dit komt doordat deze intrekgebieden 

voor een relatief groot gedeelte bestaan uit stedelijk gebied waaronder het 

grondwater sterk is vervuild. Binnen de intrekgebieden van polders met 

natuurgebieden is ca. 60 % van de monsters vervuild met nitraat, 25% heeft 

gehalten boven de maximaal toelaatbare concentratie. De norm van 50 mgr I geldt 

overigens voor drinkwater. Alhoewel voor mesotrofe ecosystemen geen normen zijn 

vastgesteld, zullen deze in ieder geval veel lager zijn dan de normen welke voor 

drinkwater worden aangehouden. 

N03 < 10 mgJI 

e 10 < N03 < 50 mgfl 

• N03 > 50 mg/I 

""- intrekgebied drinkwaterputten 

__ lnkekgebied natuurgebieden 

o 1 
f???3 

Figuur 5: Nitraatgehalten van het grondwater in Het Gooi en randgebieden. 
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Het verontreinigde grondwater binnen de intrekgebieden zal na verloop van tijd 

ofwel de pompputten bereiken of opkwellen in poldersloten in de Vechtstreek, 

waarna het als oppervlaktewater naar elders in de polder gelegen natuurgebieden 

kan stromen. In hoeverre omzetting van nitraat plaatsvindt hangt af van het al dan 

niet voorkomen van veen- of kleilagen. De omstandigheden in de Vechtstreek zijn 

in dit verband gunstiger dan in de overwegend zandige stuwwal. Hierbij dient 

echter te worden aangetekend dat nitraat slechts is gebruikt als algemene indicator 

voor vervuiling van het grondwater binnen de intrekgebieden op de stuwwal. Op 

verschillende plaatsen is ook vervuiling met b.v. sulfaat, kalium en in mindere mate 

fosfaat vastgesteld (Schot, 1989). Daarnaast zijn er nog tal van onbekende stoffen 

waarvan geen overzicht bestaat omdat deze stoffen niet of nauwelijks zijn 

geanalyseerd. 

6 CONCLUSIE 

Door middel van het karteren van de stromingsstelsels en de kwaliteit van het 

grondwater wordt inzicht verkregen in de volgende relaties. 

I. De samenhang tussen grondwater en oppervlaktewater 

Enerzijds kwelt grondwater uit de stuwwal op in sloten en plassen in de 

Vechtstreek en wordt het grondwater aldus oppervlaktewater. Anderzijds stroomt 

het oppervlaktewater via sloten naar het westen en infiltreert daar in de bodem 

zodat oppervlaktewater grondwater wordt. Ook het oppervlaktewater uit het 

boezemstelsel infiltreert en vult op deze wijze het grondwater aan. 

2. De samenhang tussen waterstroming en waterkwaliteit 

De kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater wordt voornamelijk bepaald door 

de herkomst van het water. De kwaliteit van het grondwater in 

infiltratiegebieden weerspiegelt de samenstelling van de neerslag of van 

infiltrerend oppervlaktewater. Andersom vertoont de kwaliteit van het 

oppervlaktewater in kwelgebieden grote gelijkenis met dat van het opkwellende 

grondwater. 

3. De samenhang tussen waterkwantiteit en waterkwaliteit 

Grondwaterstandsdalingen door onttrekkingen op de stuwwal of 

polderpeilverlagingen in landbouwgebieden in de Vechtstreek kunnen het omslaan 

van kwelgebieden naar infiltratiegebieden tot gevolg hebben. De kwaliteit van het 
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bodemwater kan hierdoor veranderen doordat aanvulling niet langer door 

grondwater plaatsvindt maar door neerslag of (gebiedsvreemd) oppervlaktewater. 

De verminderde afstroming van grondwater uit Het Gooi heeft in het Naardermeer 

de grens van het zoete grondwater naar het oosten verschoven. Hierdoor is een 

venster gevormd met kwel van brak grondwater. 

Kennis van bovengenoemde relaties vormt de basis voor een integraal beheer van de 

beschikbare hoeveelheid en de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater. De 

(lange termijn) effecten van ingrepen in watersystemen, zowel kwantitatief als 

kwalitatief, worden hiermee beter onderkend. 
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REGENERA TIE EN BEHOUD VAN ECOSYSTEMEN DOOR 

INTEGRAAL WATERBEHEER 

A. Barendregt, M.J. Wassen & J.T. de Smidt 

SAMENV ATTING 

Ingrijpende veranderingen in de systemen van grond- en oppervlaktewater van het 

Gooi en de Vechtstreek zijn oorzaak van de verarming van de water- en 

moerasecosystemen. Deze hydrologische systemen bepalen de aanwezigheid van 

chemische stoffen in de wortelwne; ook de beschikbaarheid van nutriënten hangt 

hiermee samen. In gebieden met inzijging wordt de wortelzone aangevuld met 

regenwater waardoor deze verzuurt, of met suppletiewater hetgeen eutrofiëring 

inhoudt. In kwelsituaties daarentegen wordt het ecosysteem van onderaf gevoed met 

kalkrijk mesotroof grondwater. Dat is het milieu van de voor de Vechtstreek 

karakteristieke schraallanden, trilvenen en soortenrijke rietlanden. De 

stromingsrichting van het grondwater bepaalt ook in aquatische systemen de 

chemische condities. In inzijgingsgebieden overheerst verontreinigd suppletiewater, 

dat van de Vecht (Rijn) afkomstig is. Daardoor zijn de verlandingsvegetaties uit de 

laagveenplassen verdwenen. Hun voorkomen is gereduceerd tot kwelplaatsen waar 

geen suppletiewater binnendringt. 

Het wegvallen van de grondwatervoeding heeft de noodzaak tot suppletie met 

voedselrijk rivierwater opgeroepen. Deze negatieve ontwikkeling is onder andere 

versterkt door versnelde afvoer van gebiedseigen water en door zure regen. 

Omkering tot positieve ontwikkeling verlangt het herstel van de primaire voeding 

van de ecosystemen met grondwater, het nutriëntenarm maken van ingelaten 

Rijnwater en de sanering van de waterbodem. 

Mogelijkheden om met integraal waterbeheer de ecologische condities te verbeteren, 

worden uitgewerkt. 
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INLEIDING 

Eutrofiëring en verzuring hebben van de oppervlakte aan mesotrofe ecosystemen, 

die omstreeks 1945 in de Vechtstreek aanwezig was, slechts enkele procenten 

overgelaten (van den Berg & de Smidt, 1985; Barendregt et al., in voorber.). 

Grootschalige hydrologische ingrepen hebben de waterstromingen verstoord (Engelen 

& Schot, 1989). Het droogmaken van de Bethunepolder, het Horstermeer en de polder 

Groot Mijdrecht heeft de grondwaterstromingen sterk beïnvloed. In 1968 is Zuidelijk 

Flevoland ingepolderd, waardoor sindsdien ook vanuit het noorden grondwater aan 

het Gooi en de Vechtstreek wordt onttrokken. Bovendien is het grondwaterpeil van 

het Gooi door grondwaterwinningen sinds 1920 met meer dan een meter gedaald 

(PWS Noord-Holland, 1986). Ook bijna alle polderpeilen in de Vechtstreek zijn 

gedurende de laatste decennia lager ingesteld. 

Door deze hydrologische veranderingen is de voeding met grondwater van de 

Vechtstreek voor een groot deel weggevallen. Om te voorkomen dat hierdoor de 

polderpeilen daalden, moest suppletiewater uit de Vecht worden ingelaten. Deze 

kwantitatieve veranderingen hebben ook invloed op de kwaliteit. Door toename van 

het aandeel suppletiewater, met een andere samenstelling, veranderde de chemie van 

het oppervlaktewater en daardoor zelfs de grondwatersamenstelling (Schot & 

Engelen, 1989). In het volgende wordt de invloed besproken van de verticale richting 

van de grondwaterstroming op de terrestrische en aquatische ecosystemen. Daarna 

worden wegen aangegeven om met integraal waterbeheer snel verdwijnende 

ecosystemen te behouden en te herstellen. 

2 TERRESTRISCHE ECOSYSTEMEN IN DE VECHTSTREEK 

De stromingsrichting van het grondwater (kwel C.q. infiltratie) bepaalt sterk de 

chemische eigenschappen van het ondiepe grondwater. Twee voorbeelden illustreren 

dit. 

In de Polder Kortenhoef zijgt in het westelijk deel permanent water weg naar de 

aangrenzende Horstermeerpolder. Het hierdoor ontstane watertekort wordt 

aangevuld met Vechtwater. Het Vechtwater is herkenbaar aan de hoge geleidbaarheid 

(EC) en de ionensamenstelling gekarakteriseerd door de vorm van het Stiff -diagram. 
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Figuur I: Doorsnede langs twee transekten door percelen in de Vechtstreek. De 

watersamenstelling wordt aangegeven met enige Stiff-diagrammen; de 

geleidbaarheid van het grondwater wordt gegeven in 4 klassen met EC

waarden; boven de figuren zijn enkele kenmerkende plantesoorten voor de 

aanwezige vegetatietypen weergegeven. Gewijzigd naar Wassen et al., 1988. 

47 



Dit water dringt vanaf de randen de percelen binnen, maar bereikt de centrale delen 

niet (Figuur 1). In het van het oppervlaktewater geïsoleerde centrum van de 

percelen vindt infiltratie van regenwater plaats. Deze regenwaterlenzen kunnen een 

diepte van enkele meters bereiken. In het horizontale vlak zijn gradiënten ontstaan 

van mineraalrijke en eutrofe oevers naar mineraalarme en meestal ook eutrofe 

kernen. In de mineraalarme kernen treedt uitspoeling van kalk op (Wassen et al., 

1988), waardoor de beschikbaarheid van fosfaat toeneemt (Kemmers, 1986). Het 

regenwater is stikstofrijk. In perioden met een neerslagtekort treedt bovendien 

verdroging en daardoor mineralisatie op. De vegetatiesamenstelIing vertoont een 

gradiënt van eutrafente ruigtekruidenvegetatie in de door Vechtwater gevoede zone 

langs de oever naar verzuurde veenmosrietlanden in het regenwatergevoede deel. 

Soms komt in de intermediaire zone tussen deze twee uitersten nog een aantal 

mesotrafente plantesoorten voor. 

In de Horstermeerpolder is een perceel onderzocht dat gevoed wordt door een 

kalkrijke mesotrofe kwelstroom, die uit het Gooi afkomstig is (Schot, 1989). Dit 

kalkrijke grondwater wordt alleen in het centrum van het perceel op een enkele 

plaats licht verdund met stagnerend regenwater (Figuur I). Ook het 

oppervlaktewater naast het perceel wordt gevoed door grondwater. Door de diepe 

ontwatering van deze polder bereikt het kwelwater echter 's zomers het maaiveld 

niet, waardoor ook hier verdroging optreedt. De vegetatie bestaat daardoor uit een 

grasland, waarin echter dankzij de kalkrijke mesotrofe kwelstroom een aantal 

soorten van bloemrijke hooilanden voorkomt. Waar kwel van grondwater uit het Gooi 

aan de dag treedt op permanent natte locaties, ontwikkelt zich een veel 

soortenrijkere vegetatie met soorten van tril venen (Knopbiesverbond) en Kleine 

zeggengemeenschappen (Wassen et al., 1989). 

De vegetatieontwikkeling van terrestrische (half)natuurlijke systemen in de 

Vechtstreek is in hoofdlijnen als volgt: 

De afgelopen 35 jaar zijn ongeveer twintig plantesoorten achteruitgegaan die 

kenmerkend zijn voor mesotrofe terrestrische en semi-terrestrische 

standplaatsen. Het betreft o.a. Ronde zegge, Snavelzegge, Padderus, 

Watèrdrieblad, Gagel, Moeraskartelblad en Grote boterbloem (van den Berg & 

de Smidt, 1985). 

Veenmosrietlanden en bossen nemen sterk in oppervlakte toe. Dit is het 

gevolg van het wegvallen van de kwelstroom en de daarmee gepaard gaande 
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versnelde successie (Barendregt et al., in voorber.). De regenwatervoeding 

neemt hierdoor toe en daarmee zowel verzuring als eutrofiëring. Er gaat 

bovendien een sterk eutrofiërende werking uit van bosranden op aangrenzende 

(nog) mesotrofe venen (Wassen et al., 1989). 

Plantengemeenschappen die afhankelijk zijn van kalkrijk mesotroof kwelwater 

nemen sterk in oppervlakte af (Barendregt et al., in voorber.), uiteraard 

eveneens als gevolg van het afnemen van de grondwatervoeding. Dit zijn de 

voor deze streek karakteristieke en internationaal bedreigde vegetaties van 

trilvenen, schraallanden, bloemrijke hooilanden en soortenrijke rietlanden. 

Op sommige plaatsen handhaaft zich nog steeds een mesotrafente vegetatie, 

hoewel de voeding met kalkrijk grondwater is weggevallen. Deze naijling is te 

danken aan de mesotrofe condities die in de wortelzone nog geruime tijd 

gehandhaafd blijven. De kalkvoorraad in het veen buffert onder natte 

omstandigheden nog enige tijd de verzurende invloed van het regenwater 

(ongepubl. gegevens Vakgroep Milieukunde RUU). 

3 AQUA TISCHE ECOSYSTEMEN IN DE VECHTSTREEK 

Ook voor aquatische ecosystemen is de richting van de grondwaterstroming van 

groot belang. De chemie van het oppervlaktewater wordt hierdoor bepaald. In 

kwelsituaties vindt in plassen, petgaten en sloten aanvulling plaats met grondwater. 

Onder infiltratie-omstandigheden daarentegen en bij watertekorten in de zomer, 

wordt ter handhaving van de polderpeilen suppletiewater aangevoerd. In de meeste 

gevallen is dit water uit de Vecht. Een extreem voorbeeld is het westelijk deel van 

Polder Kortenhoef, waar een grote wegzijging plaats vindt naar de 

Horstermeerpolder. Het watertekort wordt aangevuld met Vechtwater dat bovendien 

belast is met extra nutriënten van een rioolwaterzuiveringsinstallatie en verzilt is 

door het brakke uitslagwater van de Horstermeerpolder. 

De verhoudingsgewijs grote hoeveelheid chemische gegevens die van de Loosdrechtse 

Plassen bekend zijn, maakt het mogelijk om van dit gebied de 

oppervlaktewaterkwaliteit zowel in de ruimte (van de Rijn naar de natuurgebieden) 

als in de tijd (1930 tot heden) te vergelijken (Tabel I). 
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Tabel I: Gemiddelde waarden in de periode 1930- 1985 van een aantal 
waterkwaliteitsparameters in de Rijn, de Vecht (bij Loenen) en de 
Loosdrechtse Plassen. Concentraties zijn uitgedrukt in mgr I. Met 
ongepubliceerde gegevens van Gemeentewaterleidingen Amsterdam (1927-
1932, gedeeltelijk gepubliceerd door Heymann, 1931), ongepubliceerde 
gegevens van Rijkswaterstaat (1960-1965) en gegevens uit RIWA (1976, 
1977, 1987) zijn gemiddelde jaarcijfers berekend voor de samenstelling van 
het Rijnwater bij Rhenen (1930) resp. Lobith. Met ongepubliceerde 
gegevens van GWA en PWS-Utrecht zijn gemiddelde zomerwaarden (april 
tjm september) berekend voor de Vecht bij Loenen en voor de 
Loosdrechtse Plassen. 

VECHT LOOSDR. 
RIJN LOENEN PLASSEN 

Cl 61 44 38 
EC25 515 484 345 
pH 7,9 7,6 

1930 
~8 8.9 10,4 

47 29 32 
HC~3 165 182 100 
Ca 66 82 39 
p-po 0,01 0,01 
N-N0

4 
0,67 0,33 0,01 

N-NH
3 

0,27. 1.64 0,09 4 

Cl 129 104 51 
EC25 829 
pH 7,5 7,4 8,2 

1965 
~8 6,5 1,8 9,1 

75 
HC~3 157 
Ca 80 
p-po 0,27 0,55 0,02 
N-N0

4 
2,44 0,67 0,04 

N-NH3 
1,22 3,87 0,26 4 

Cl 192 134 88 
EC25 1060 742 545 
pH 7,4 7,2 8,6 

1975 
~8 6,0 6,3 10,2 

91 
HC~3 144 
Ca 83 
p-po 0,96 1,28 0,03 
N-N0

4 
2,94 1,94 0,15 

N-NH3 
1,63 5,21 0,24 4 

Cl 205 112 53 
EC25 990 722 400 
pH 7,8 7,6 8,5 

1985 
~8 8,0 6,3 11,0 

82 55 32 
HC~3 163 170 149 
Ca 82 76 50 
p-po 0,39 0,95 0,01 
N-N0

4 
4,47 3,61 0,20 

N-NH3 
0,78 1,96 0,09 

N-Kj~ldahl l,S 3,04 2,29 
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Rond 1930 is de watersamenstelling van de Rijn en de Vecht ten opzichte van de 

huidige samenstelling redelijk te noemen. Van 1930 tot 1975 zijn zowel in de Rijn 

als in de Vecht de zouten en nutriënten toegenomen. De Loosdrechtse Plassen 

veranderden op soortgelijke wijze. Hierbij dient de kanttekening geplaatst te worden 

dat P-P04 in feite "Soluble Reactive Phosphorus" is, waarvan bekend is dat er in 

eutroof water weinig van aanwezig is; totaal fosfor is vaak een betere parameter. 

Alleen de calcium- en bicarbonaatconcentraties zijn in alle wateren relatief stabiel 

gebleven. Na 1975 treedt een stabilisatie of een vooruitgang op in de kwaliteit van 

de Rijn en de Vecht. De zuurstofconcentratie van de Vecht heeft in de tabel rond 

1965 een minimum (gem. 1,8 mg 02r I). Waarschijnlijk is door de toename van het 

zuurstofgehalte nadien de nitrificatie toegenomen, waardoor de 

ammoniumconcentratie na 1975 daalde en de nitraatconcentratie steeg. 

Uit Tabel I blijkt dat de waterkwaliteit in de Loosdrechtse Plassen afhankelijk is 

van de kwaliteit van het suppletiewater uit de Vecht, dat op zijn beurt weer 

afhankelijk is van de kwaliteit van het Rijnwater en afvallozingen uit de stad 

Utrecht. De veranderde oppervlaktewatersamenstelling in de gehele Vechtstreek is 

dan ook het gevolg van de interactie van veranderend suppletiewater en het 

wegvallen van de kwelstroom. 

Momenteel liggen de waarden van o.a. chloride, pH, sulfaat en kalium veel te hoog 

voor de karakteristieke waterplanten van laagveenplassen. Ook het gehalte aan 

mineraal stikstof is aan de hoge kant. De calcium- en bicarbonaatconcentraties 

liggen in de goede grootte-orde. Dit blijkt uit Tabel 2. Daarin zijn voor twee 

plassen de gemiddelde zomerwaarden van een aantal variabelen in het 

oppervlaktewater gegeven. Deze tabel vermeldt voor een zestal (voor aquatische 

laagveenvegetaties typerende) plantesoorten de mediaan van de waarden, waarbij 

deze soorten aangetroffen zijn. De mediane waarden geven een indicatie van de 

waterkwaliteit op de standplaats van deze soorten. De mediane waarden voor de 

variabelen van alle gegevens van zoet grondwater uit Het Gooi en de Vechtstreek 

(Schot, 1989) liggen wèl dicht bij de waarden van de standplaatsen van de 

karakteristieke soorten. Dat geldt ook voor de waarden in de Vecht rond 1930. Dit 

verband tussen specifieke watersamenstelling en het voorkomen van karakteristieke 

soorten wordt bevestigd door de huidige verspreiding. De nu nog aanwezige 

karakteristieke aquatische ecosystemen zijn beperkt tot kwelgebieden waar geen 

suppletie water binnendringt. 
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Tabel 2: De gemiddelde waarden van de pH en enkele ionen in (mgr I) in de 
zomer 1988 in het oppervlaktewater van de Loosdrechtse en de 
Kortenhoefse Plassen (ongepubliceerde gegevens PWS-Utrecht, resp. ZAG 
& LUW); gevolgd door de mediane waarden van deze variabelen waarbij 
een zestal karakteristieke verlandingsplanten aangetroffen zijn 
(ongepubliceerde gegevens uit een bestand met 770 locaties in de 
Vechtstreek plus de gehele provincie Noord-Holland, Vakgroep Milieukunde 
RUU); tenslotte de mediane waarden zoals die in het grondwater van Het 
Gooi en de Vechtstreek aanwezig zijn (Schot, 1989) (nutriënten wegens de 
grote locale variatie niet opgenomen). 

Cl pH HC03Ca S04 K N03 NH4 

Loosdrechtse Plassen 49 8,6 150 50 32 4,2 0,22 0,04 
Kortenhoef - west 150 9,2 96 52 49 7,2 0,40 0,13 

Gewoon blaasjeskruid 69 6,8 105 36 14 2,5 0,17 0,00 
Stompbladig fonteinkruid 65 7,0 120 38 15 2,3 0,17 0,09 
Krabbescheer 59 7,1 119 42 21 3,2 0,21 0,07 
Brede waterpest 75 7,6 161 48 26 4,1 0,16 0,07 
Waterviolier 31 7,0 126 43 15 1,9 0,04 0,04 
grote boterbloem 25 6,7 157 46 12 1,2 0,00 0,08 

grondwater Gooi/Vechtstr. 35 7,4 145 55 21 1,7 

Op locaties met veel suppletiewater treedt algenbloei op. Aanvoer van nutriënten is 

daarvoor een belangrijke oorzaak. Hetzelfde effect heeft de lozing van 

nutriëntenrijk afvalwater. Het huidige suppletiewater werkt mogelijk ook 

eutrofiërend via andere stoffen. Ten opzichte van grondwater heeft dit 

suppletiewater o.a. hoge sulfaat-, natrium- en kaliumgehalten, een hogere pH, een 

hogere redoxpotentiaaI en bevat het minder ijzer. Over het mogelijke 

werkingsmechanisme is nog weinig bekend. Het kan zijn dat bij de verhoging van 

concentratie van een stof, die vroeger in een bacterielimiterende concentratie 

aanwezig was, de mineralisatiesnelheid toeneemt. Natrium kan onder bepaalde 

omstandigheden aan de bodem geadsorbeerd ammonium verdringen (Koerselman & 

Verhoeven, in druk). Van ijzer en calcium uit het grondwater is bekend dat zij de 

beschikbaarheid van fosfaat kunnen beperken. Mogelijk is op veel plaatsen sprake 

van een gecombineerd effect: na het wegvallen van de kwelstroom is de chemische 

binding van bijvoorbeeld fosfaat verminderd en komen er wegens een versnelde 

mineralisatie grotere hoeveelheden nutriënten ter beschikking. Voedselrijk 

suppletiewater en nutriënten uit atmosferische depositie versterken dit effect. 
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4 ECOLOGISCHE EFFECTEN VAN INGREPEN IN DE HYDROLOGIE 

Vrijwel alle ecosystemen in de Vechtstreek ondervinden gevolgen van de 

hydrologische veranderingen die in de laatste eeuw zijn opgetreden. De 

grondwaterstroming naar de natuurgebieden is verlegd van een kwelwne aan de 

voet van de stuwwal naar de diepe polders. De kwelstroom is bovendien verminderd 

door de daling van het peil in het Gooi (Witmer, 1989). Van het suppletiewater is de 

chemische samenstelling verslechterd door toename van nutriënten- en zoutlasten. De 

wateroverschotten in de polders worden door een verbeterde afvoer snel uitgeslagen 

op de boezems, waardoor gebiedseigen water verloren gaat en reeds bij geringe 

watertekorten vervangen wordt door (gebiedsvreemd) vervuild boezemwater. Het 

resultaat van deze beheersing van de waterhuishouding is dat de chemie van het 

water hierdoor op veel plaatsen verandert en een stabiele waterkwaliteit ontbreekt. 

Gebieden met hoge actuele ecologische waarden zijn in de Vechtstreek te vinden op 

plaatsen met een constante voeding met grondwater: gedeelten van het Naardermeer, 

Hollands.Ankeveen oost, Kortenhoef oost; grote delen van het Hol, de 

Weerslootgebieden bij Loosdrecht, de Egels hoek, Binnenpolder Tienhoven en 

Westbroek. Deze locaties zijn zowel geschikt voor de ecosystemen die afhankelijk 

zijn van een kwelsituatie als voor ecosystemen afhankelijk van schoon en helder 

water (Beltman et al., 1988). 

Voor veel terrestrische ecosystemen houden de hydrologische veranderingen in dat 

slechts een voeding overblijft met suppletiewater en regenwater. De vegetatie 

reageert hierop door het verdwijnen van de kenmerkende soorten van de mesotrofe 

verlanding en het toenemen van ruigtevegetatie en veenmosrietIand. De ecosystemen 

zijn bij het ontbreken van hoge kalkpotentialen in de bodem gevoelig voor 

atmosferische depositie (zure regen). Polderpeilverlagingen versterken het proces van 

verruiging en verzuring door verdroging in de percelen, waarbij versnelde 

mineralisatie van de veen bodem optreedt en regenwater in de bodem kan dringen. 

Eutroof suppletiewater leidt in aquatische systemen tot algenbloei. Troebeling van 

het water onderschept het licht voor de ondergedoken waterplanten, waardoor deze 

verdwijnen. Hervestiging is door de veranderde watersamenstelling niet mogelijk. 

Deze ecologisch neerwaartse spiraal wordt nog versterkt door het verdwijnen van 

groot dierlijk plankton, waardoor algen minder worden begraasd (Van Liere et al., 

1989). De visstand kan hierbij eveneens van invloed zijn (Grimm & van Donk, 1989). 
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5 BEHOUD VAN DE ECOSYSTEMEN MET INTEGRAAL WATERBEHEER 

De centrale doelstelling van integraal waterbeheer is de onderlinge afstemming van 

het beheer van grond- en oppervlaktewater en waterbodem. De realisering hiervan 

zal echter vanuit de verschillende belangen anders ingevuld worden. Vanuit de 

ecologische invalshoek wordt als einddoel geformuleerd het behoud en/of herstel van 

ecologische waarden, met daarbij het in acht nemen van maatschappelijke en 

technische randvoorwaarden. Soms zijn deze maatschappelijke eisen zo hoog dat de 

ecologische waarden ondergeschikt zijn, soms prevaleren de ecologische waarden. Dit 

betekent dat afhankelijk van de prioriteitenstelling voor een gebied meer of minder 

verstrekkende alternatieven t.o.v. het huidige waterbeheer kunnen worden 

voorgesteld. 

De mate van succes van zulke alternatieven hangt in essentie af van twee factoren: 

de toevoer van nutriënten en zouten, en de mineralisatie van het veen. Beide 

moeten zoveel mogelijk, liefst tot het mesotrofe niveau van voor 1930, worden 

gereduceerd. 

De nu volgende maatregelen zijn denkbaar, gerangschikt in een glijdende schaal van 

zeer drastisch tot minder ingrijpend. Combinatie van grondwater- en 

oppervlaktewaterbeheer biedt nog verdere mogelijkheden. Verkroost (1987) geeft voor 

het noordhollandse deel van de Vechtstreek een overzicht van het integraal 

waterbeheer. Andere mogelijkheden zijn uitgewerkt in restauratieprojecten die per 

gebied beschreven zijn in dit symposiumverslag. 

a. Herstel van de grondwatervoeding vanuit de stuwwal, waardoor nauwelijks 

suppletiewater in de Vechtstreek meer nodig zal zijn. Voor de Vechtstreek zou 

dit inhouden dat de diepe polders geïnundeerd worden en dat de 

drinkwaterwinning in Het Gooi bijna geheel wordt beëindigd. Hierbij is een extra 

voorwaarde dat grondwatervervuiling in het intrekgebied wordt tegengegaan. 

b. Herstel van de waterkwaliteit van de belangrijkste huidige suppletiebron de 

Vecht. Hier wordt reeds vele jaren aandacht aan besteed (o.a. Waterkwaliteitsplan 

provincie Utrecht, 1984). Daarnaast heeft het Rijnactieprogramma hier invloed op 

en wordt een restauratieplan voor de rivier de Vecht voorbereid. 

c. Gebruik van systeemeigen oppervlaktewater ten behoeve van suppletie. 

Overschotten aan water van een goede kwaliteit in kwelgebieden kunnen direkt 

naar gebieden met tekorten gevoerd worden indien de samenstelling overeenkomt 
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met het gebiedseigen water. Menging met eutroof rivierwater wordt dan 

voorkomen. Terugpompen van zoet kwelwater uit de Horstermeerpolder naar 

Kortenhoef en Ankeveen (waar een deel van dat water ook geïnfiltreerd is), is 

hiervan een voorbeeld. Voor het Noorderpark bestaan soortgelijke plannen. 

d. Een gedeeltelijke combinatie van a, b en c vindt bijvoorbeeld plaats in de 's

Gravelandse Polder: het gedeeltelijk herstellen van de grondwatervoeding, 

trachten het boezemwater weer nutriëntarm en zoet te maken en tevens het 

voorzien met systeemeigen suppletiewater. In de praktijk betekent dit halvering 

van de drinkwaterwinning in Het Gooi (PWS Noord-Holland, 1986), sanering van 

lozingspunten en verbetering van de kwaliteit van Vechtwater, en aanvoer van 

overtollig kwelwater uit de wijk de Hilversumse Meent. Barendregt et al. (I986) 

geven de ecologische onderbouwing voor dit project. 

e. Verwijderen van de waterbodem, waarin de erfenis van vele decennia aan 

vervuiling opgeslagen ligt. Uit onderzoek blijkt dat uit de waterbodem een grote 

nalevering van nutriënten plaats vindt in Kortenhoef en Ankeveen (Visser et al., 

1989), Naardermeer (Barendregt et al., 1989) en'Vinkeveen (Haskoning, 1988). Ook 

opwervelend slib veroorzaakt een deel van de troebeling van het water. Het 

oplossen van het eutrofiëringsprobleem is in deze gebieden gebonden aan het 

(gedeeltelijk) saneren van de waterbodem. 

f. Als geen goede alternatieve suppletiebron aanwezig is, kan defosfateren van het 

eutroof suppletie water worden toegepast, ter vermindering van de 

fosfaatconcentratie. Dit element kan dan beperkend gaan worden voor de 

algengroei. Deze werkwijze wordt toegepast in het Naardermeer, de Loosdrechtse 

Plassen en de Botshol. 

g. Bewaren van wateroverschotten tot de zomerperiode waarin tekorten optreden, 

door opslag van overtollig polderwater in een spaarbekken of een bufferzone. De 

bestemming van gebieden voor dit doel vormt echter een probleem. Een 

eenvoudiger oplossing wordt voorgesteld voor het Noorderpark. Het verhogen van 

de berging in waterrijke gebieden van gebiedseigen water in de winter en het 

voorjaar door verhoging van het winterpeil, of het geleidelijk opzetten tot het 

zomerpeil kan leiden tot aanzienlijke besparingen op de benodigde hoeveelheid 

suppletiewater. 

h. Verlagen van polderpeilen, waardoor in principe een kwelstroom aangetrokken 

worden naar gebieden waar dit gewenst is. Deze maatregel heeft echter als groot 

nadeel dat door drooglegging van het maaiveld terrestrische systemen gaan 

uitdrogen en hierdoor een versnelde mineralisatie van de veenbodem optreedt. De 
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netto winst van deze werkwijze is in de Vechtstreek negatief. Bovendien wordt 

het grondwater 'gestolen' van andere ecosystemen, waardoor er een verplaatsing 

van het probleem optreedt. 

Het opzetten van de polderpeilen kan juist mineralisatie tegengaan. Bovendien kan 

deze maatregel verhinderen dat het regenwater diep in de bodem dringt. Het 

regenwater spoelt oppervlakkig af, waardoor de verzurende werking vermindert. 

Hierbij is ook een gevolg dat de wegzijging en dus de suppletiebehoefte toeneemt. 

Deze maatregel is momenteel in de Vechtstreek wegens het ontbreken van grote 

hoeveelheden schoon suppletiewater evenmin aan te bevelen. 

i. Als aanvullende maatregel is het verlengen van de aanvoerweg van het 

suppletiewater mogelijk, waardoor een biologische zuivering plaats kan vinden 

gedurende de langere verblijf tijd. In het Noorderpark is deze zuiverende werking 

aangetoond. De meeste plassen van de Vechtstreek liggen echter vlakbij de 

suppletiebron, waardoor geen omleiding plaats kan vinden. 

j. Het uitvoeren van actief biologisch beheer als aanvullende maatregel. Biologische 

zuivering van het suppletiewater met helofytenfilters behoort ook tot de 

aanvullende mogelijkheden (Duel & Saris, 1986). 

Een effectief scenario voor het herstel van ecologische waarden in de Vecht streek 

ontkomt niet aan ingrijpende herstelmaatregelen. Die zijn nodig om eerdere 

ingrepen, met ernstige gevolgen voor de ecologische samenhang, weer ongedaan te 

maken. Voor het bereiken van een ecologisch stabiele situatie gekenmerkt door het 

ontbreken van algengroei en door een hoge diversiteit met de aanwezigheid van de 

internationaal belangrijke laagveensystemen, moet aan vier essentiële voorwaarden 

voldaan worden: 

- het herstel van de nutriëntenarme grondwatervoeding; 

- het vrijwel mesotroof zijn van het suppletiewater; 

- het verwijderen van de opgeslagen nutriënten in de waterbodems; 

- het plas-dras houden van de terrestrische veensystemen ter voorkoming van de 

versnelde mineralisatie van de bodem. 
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SCENARIO'S VOOR HET HERSTEL VAN DE UTRECHTSE VECHTPLASSEN 

(LOOSDRECHTSE PLASSEN, VINKEVEENSE PLASSEN EN BOTSHOL) 

L.R. Mur, L. van Liere & M.A. de Ruiter 

SAMENVATTING 

Bij het herstel van de waterkwaliteit van de Utrechtse Vechtplassen staat de 

vermindering van de eutrofiëring centraal. De belangrijkste scenario's hierbij zijn de 

afvoer van het rioolwater en de defosfatering van het suppletiewater. In 1984 is de 

fosfaatbelasting van de Loosdrechtse Plassen teruggebracht tot 0,3-0,4 g.m- 2.r I. Dit 

bleek niet voldoende te zijn. 

Het voorgestelde beleid is er nu op gericht de fosfaatbelasting terug te brengen tot 

0,1 g.m-2.r l of minder. Deze norm sluit aan bij in de literatuur genoemde gegevens. 

Voor de suppletie van de Loosdrechtse Plassen wordt gebruik gemaakt van 

gedefosfateerd water uit het Amsterdam-Rijnkanaal. Zolang niet beschikt kan 

worden over voedselarm kwelwater is dit de enige mogelijkheid. 

In de Vinkeveense Plassen en Botshol zal overgegaan worden tot het defosfateren 

van het huidige suppletiewater. Dit garandeert dan tevens dat het eigen karakter 

van deze plassen behouden zal blijven. 

Additionele maatregelen om het proces te versnel1en kunnen toegepast worden. In de 

Breukeleveense Plas is een experiment gestart met actief biologisch beheer. In de 

Vinkeveense Plassen is het gedeeltelijk verwijderen van het bodemslib een zeer 

belangrijke mogelijkheid. 
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INLEIDING 

Bij het herstel van meren behoren twee uitgangspunten centraal te staan. De 

verbetering van de waterkwaliteit, mede ten behoeve van de recreatie, en het 

behoud en herstel van de biologische waarden van het gebied. In vele gevallen 

liggen deze twee uitgangspunten in elkaars verlengde; een herstel van de 

waterkwaliteit veroorzaakt tevens een herstel van de ecologische waarden. In 

enkele situaties is dit echter niet het geval, dan hangt het van het gebruik van het 

gebied en van de huidige waarden af hoe de prioriteiten gekozen worden. In dit 

overzicht wordt op beide aspecten ingegaan, waarbij de waterkwaliteit voornamelijk 

wordt gecorreleerd aan het doorzicht en de chlorofylconcentratie. 

Alle scenario's van de drie plassen gaan uit van een vermindering van de 

fosfaattoevoer met als beoogd resultaat een vermindering van de totaal

fosfaatconcentratie in de plassen en een vermindering van de chlorofylconcentratie. 

Hoe succesvol deze m<\atregelen zijn hangt af van de mate van vermindering van de 

fosfaattoevoer. Onderzoek in het buitenland heeft aangetoond dat de fosfaatbelasting 

zeer sterk gereduceerd moet worden om tot een werkelijke kwaliteitsverbetering te 

komen. De belangrijkste leidraad bij dit scenario is de fosfaatbalans, waarbij 

fosfaataanvoer en afvoer goed zijn ingeschat. 

Er zijn voldoende voorbeelden waarbij de vermindering van de fosfaatbelasting tot 

resultaat heeft geleid. Lake Washington (Edmondson, 1985), Wahnbachtalsperre 

(Bernhardt et al., 1985), Walensee (Zimmermann, 1984), en Fuschlsee (Haslauer et al., 

1984) zijn alle meren waarbij een sterke vermindering van de fosfaatbelasting tot 

een duidelijke kwaliteitsverbetering leidde. 

Bij de analyse van de veranderingen die zich in de meren gedurende een lange reeks 

van jaren hebben voorgedaan blijkt echter dat de meren onregelmatig en vertraagd 

reageren. Het gevaar bestaat dat de waterbeheerder het geduld niet kan opbrengen 

en met de saneringsmaatregel stopt. Wel kan getracht worden het effect met 

aanvullende maatregelen te versnellen. 

Alle hierboven genoemde voorbeelden zijn diepere meren waarbij het herstel heeft 

plaatsgevonden met behoud van het oorspronkelijke waterbeheer. Het aantal 

voorbeelden waarbij de vermindering van de fosfaatbelasting succesvol is geweest bij 

het herstel van ondiepe meren is zeker ook aanzienlijk, al hebben zich juist bij de 
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restauratie van ondiepe systemen complicaties voorgedaan. Het meest klassieke 

voorbeeld van de restauratie van een ondiep meer is de restauratie van Lake 

Trummen (Cronberg, 1982) in Zuid Zweden. Dit meer verloor zijn jaarlijkse bloei van 

de cyanobacterie Microcystis pas toen naast een vermindering van de fosfaattoevoer 

in 1958 ook het fosfaathoudend slib van de bodem was verwijderd. Deze laatste 

maatregel werd in 1971 genomen. Toen na 1977 de biomassa aan fytoplankton niet 

nog verder afnam, zelfs iets toenam, werd de grote populatie aan witvis als de 

schuldige aangewezen en werd deze voor een groot deel verwijderd. De Zweedse 

onderzoekers wijten de negatieve invloed van deze vissoorten deels aan het 

doorlopend omwoelen van de bodem. Dit kan in een meer van ongeveer zes meter 

diepte een belangrijke factor zijn. In meren met een gemiddelde diepte van twee 

meter of minder, en een voldoende grote strijklengte, is de invloed van menging 

door de wind belangrijker. Met het verwijderen van veel planktivore vis wordt sterk 

ingegrepen in de voedselketen en deze effecten zijn veel ingrijpender. Actief 

biologisch beheer, bestaande uit een verwijdering van de planktivore vis en een 

stimulering van de piscivore soorten kan op korte termijn spectaculaire resultaten 

opleveren. Binnen een groeiseizoen neemt het doorzicht enorm toe en herstellen de 

macrofyten zich (Van Donk et al., 1988; Meijer et al., 1988). Echter, alleen in 

meren waar tevens de fosfaatbelasting voldoende ver wordt gereduceerd kan blijvend 

resultaat verwacht worden en werkt actief biologisch beheer procesversnellend 

(Benndorf, 1988). In andere gevallen zal het actief biologisch beheer herhaald 

moeten worden. 

Een complicatie bij het herstel van ondiepe meren kan zich voordoen als na een 

vermindering van de fosfaatbelasting en een herstel van het doorzicht de macrofyten 

zich massaal ontwikkelen. Een aantal hiervan wortelen in de bodem en nemen in elk 

geval een deel van de nutriënten uit de bodem op. Bij het afsterven komen deze 

nutriënten vrij in het water en leiden het volgend seizoen tot een versterkte 

fytoplanktongroei. Tevens kan door het afsterven van de planten in het najaar de 

bodem anaeroob worden, hetgeen ook tot een versterkte mobilisatie van fosfaat uit 

de bodem kan leiden. Dit verschijnsel heeft zich onder meer voorgedaan in een 

afgesloten deel van de Norfolk Broads (Moss et al., 1986). Hier werd het eerst 

behaalde succes volledig teniet gedaan door de als fosfaatpomp werkende vegetaties 

van de macrofyten. Hoe dit proces zich in de toekomst zal ontwikkelen is nog 

onduidelijk. Bij het streven naar een herstel van de waterkwaliteit mogen we niet 
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uit het oog verliezen dat in het gebied ook andere waarden aanwezig kunnen zijn 

die ook afhankelijk zijn van het waterbeheer. 

Belangrijke verlandingsvegetaties, zoals tril venen, kunnen naast de vereiste lage 

stikstof- en fosfaatconcentraties van het water zeer speciale eisen stellen aan de 

ionensamenstelling, bijvoorbeeld wat betreft het calcium- en kaliumgehalte. Vaak 

zijn deze zeldzame vegetatietypen gekoppeld aan de aanwezigheid van kwelsituaties. 

Een behoud hiervan zou ook de beste garantie kunnen zijn voor het behoud van 

deze oecologisch waardevolle gebieden. 

In Nederland zijn brakke veenplassen zeldzaam. Het behoud van het speciale 

karakter van deze plassen, zowel wat betreft de macrofyten als de microfyten, moet 

zeker in de scenario's worden opgenomen. 

2 DE ACHTERUITGANG 

Bij het overzien van de geschiedenis van de Loosdrechtse Plassen kan geconcludeerd 

worden dat de grote veranderingen in dit gebied zijn opgetreden bij het ontstaan 

van de drie grote droogmakerijen, Bethunepolder, Horstermeerpolder en de Polder 

Groot Mijdrecht. Het gebied veranderde van een kwelgebied naar een 

wegzijgingsgebied en de eutrofiëring begon. De eerste tekenen die hierop wezen 

deden zich reeds voor in de veertiger jaren toen zich jaarlijks in de plassen 

weelderige vegetaties van macrofyten ontwikkelden, terwijl de bodem in de twintiger 

jaren nog onbegroeid was (van Liere et al., 1989). In 1961 waren deze vegetaties 

weer verdwenen als gevolg van een verdere eutrofiëring. Het herstel van de 

kwelsituatie, als eerste scenario ter verbetering van de plassen, zou indien de 

kwaliteit van het grondwater gegarandeerd zou zijn, voorkeur verdienen. Deze optie 

vraagt echter om aanzienlijke voorstudies en balansberekeningen wat betreft de 

belangrijkste nutriënten. 

De hydrologie van de Vinkeveense Plassen en de Botshol is na het ontstaan van de 

plassen nauwelijks veranderd. De hydrologie van deze gebieden wordt beheerst door 

de grote wegzijging naar de polder Groot Mijdrecht. Ter compensatie hiervan zijn 

grote hoeveelheden suppletiewater nodig. Dit water is indirect afkomstig uit de diepe 

droogmakerijen in de naaste omgeving van de plassen. Voor de Vinkeveense Plassen 

is dit de polder Wilnis-Veldzijd, voor Botshol de Polder Groot Mijdrecht. 
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Het uitslagwater van deze polders bevat respectievelijk minder en meer zout. In het 

natuurmonument de Botshol heeft dit geleid tot een zeer specifiek milieu. Het water 

van dit gebied is oligohalien, de chlorideconcentratie varieerde in 1988 tussen 245 

en 565 mg.l- I (Rip & Everards, 1988). Het ecosysteem bevatte een aantal hiervoor 

kenmerkende soorten, zowel onder de macrofyten, zoals Najas marina (groot 

nimfkruid), als ook onder de microfyten, zoals Peridinium borgei. Reeds in de 

veertiger jaren werden de grote waarden van dit gebied herkend. In het gebied was 

een groot oppervlak aan blauwgraslanden en soortenrijke moerasgebieden aanwezig 

(Westhoff, 1949). Bij de te gebruiken scenario's zal naast een verbetering van de 

waterkwaliteit het oligohaliene karakter van de Botshol behouden moeten blijven. 

De eutrofiëring van de Vinkeveense Plassen heeft geleid tot een sterke afname van 

de aan de noordzijde aanwezige macrofyten (Lakeman, 1976) en een toename van de 

cyanobacteriën (blauwwieren). In de Botshol zijn de veranderingen nauwkeurig 

beschreven (Hillebrand 1987). De belangrijkste vegetaties van macrofyten (Chara 

hispida. Chara aspera. Nitellopsis obtusa en Najas marina) verdwenen grotendeels 

tussen 1960 en 1970. Ook hier verminderde het doorzicht (van bodemzicht tot een 

doorzicht van 80 cm) en nam het percentage cyanobacteriën in het plankton 

duidelijk toe. Opvallend is dat in beide systemen Vinkeveense Plassen en Botshol 

Microcystis aeruginosa de belangrijkste cyanobacterie is, terwijl in de Loosdrechtse 

Plassen de draadvormige soorten zoals Oscillatoria redekei, O. limnetica en 

Prochlorothrix hollandica dominant zijn geworden. 

In hoeverre andere veranderingen in het gebied van de Botshol, zoals het 

verdwijnen van de blauwgraslanden het gevolg zijn geweest van de eutrofiëring of 

van een veranderd beheer van het gebied is niet duidelijk. 

3 HET HERSTEL 

De nu gebruikte scenario's, voor het herst~1 van de Loosdrechtse Plassen, de 

verwijdering van de lozingen van rioolwater en de defosfatering van het 

suppletie water zijn gereed gekomen in 1984, maar hebben tot nu toe niet tot de 

gewenste resultaten geleid. In de inleiding is reeds melding gemaakt van grote 

vertragingen die kunnen optreden bij het herstel van meren. Dit zal ook bij het 

herstel van de Loosdrechtse Plassen het geval kunnen zijn. Veel belangrijker is 
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echter dat de fosfaatbelasting ook na de genomen maatregelen nog te groot is. De 

afname met ongeveer 75% is niet voldoende geweest. De totaal-fosfaatconcentratie 

en de chlorofylconcentratie hebben neiging te verminderen en zullen waarschijnlijk 

langzaam maar zeker naar een nieuwe evenwichtswaarde gaan, maar de 

chlorofylconcentratie zal zich toch op een (te) hoog niveau handhaven. De 

helderheid van de plassen is nauwelijks verbeterd, hetgeen ook veroorzaakt wordt 

door het hoge detritusgehalte van het water. Vollenweider (1968) geeft aan dat een 

fosfaatbelasting van 0,3 g.m-2,j-I voor ondiepe wateren tot een eutrofe situatie 

leidt. Op dit moment worden voorstudies verricht om ook de nog aanwezige 

fosfaatbelasting verder te reduceren. Dit is mogelijk door een beter beheer van de 

schutsluizen, defosfatering van het uitslagwater uit de Bethunepolder en isolatie van 

het agrarisch areaal. Indien op deze wijze de fosfaatbelasting teruggebracht kan 

worden tot minder dan 0,1 g.m -2.r I, dan zou volgens de beschikbare gegevens een 

goed herstel moeten optreden. 

Door het onderzoek dat in 1986 en 1987 verricht is in de Vinkeveense Plassen (van 

Donk et al., 1989) is een goede fosfaatbalans beschikbaar en kan een goede 

inschatting gemaakt worden van de gevolgen van herstelmaatregelen op de 

fosfaatbalans. 

Door de aanleg van een riolering en de defosfatering van het suppletiewater kan de 

fosfaatbelasting teruggebracht worden van 0,8 g.m-2.r 1 tot 0,1 g.m-2.j-l. Deze 

rest belasting komt geheel voor rekening van niet gerioleerde (recreatie-)woningen. 

Hierboven is reeds beargumenteerd dat een fosfaatbelasting van 0,1 g.m-2.j-I voor 

ondiepe meren niet overschreden mag worden wil men de eutrofiëring voldoende 

terugdringen. Daar er in elk gebied altijd enkele fosfaatbronnen overblijven, zoals 

de neerslag en de dagrecreatie, is een verdere riolering van het gebied noodzakelijk. 

De eutrofiëring van de Botshol wordt voor 40% veroorzaakt door het suppletiewater 

en voor 50% door het agrarisch gebied. Door de isolatie van het agrarisch gebied 

en defosfatering van het suppletiewater kan de fosfaatbelasting teruggebracht 

worden tot 0,1 g.m-2.r I. Deze schatting is voorzichtig. Daar er geen ervaring 

bestaat met het defosfateren van het oligohaliene, ijzerrijke en harde suppletiewater 

uit de Waver, wordt uitgegaan van een efficiëntie van de defosfatering van slechts 

70%. 
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Door de defosfatering van het ook nu gebruikte suppletiewater en door ook het 

huidige inlaatpunt te handhaven blijft het oligohaliene karakter van het gebied 

behouden en blijven ook de huidige zoutgradiënten waarschijnlijk gehandhaafd. 

4 ADDITIONELE MAATREGELEN 

Het trage herstel van de plassen zou versneld kunnen worden door het nemen van 

additionele maatregelen. Baggeren van de plassen zou de mobilisatie gedurende het 

groeiseizoen van het in het sediment opgeslagen fosfaat verminderen en het 

herstelproces versnellen. 

In de Loosdrechtse Plassen liggen dikke lagen bodemslib, verdeld over de gehele 

bodem van de plassen. Om deze laag te verwijderen zou 6 miljoen m3 slib 

verwijderd moeten worden (Boers, 1987). De kosten hiervan zouden aanzienlijk zijn. 

De toename van het totaal-fosfaatgehalte van de plassen gedurende het groeiseizoen 

is gering, hetgeen wijst op een geringe mobilisatie van fosfaat uit het slib. Ook 

kolomexperimenten wijzen op een geringe nalevering (Boers, 1987). Schattingen 

wijzen op een mobilisatie van niet meer dan I mg.m-2.dag- l . Het verwijderen van 

slib van de bodem van de Loosdrechtse Plassen, ter reductie van de fosfaatafgifte, 

ligt dus niet voor de hand. Wel kan verdieping resuspensie van bodemmateriaal 

aanmerkelijk verminderen, wat het doorzicht zeker ten goede zal komen (Gons, 

1987). 

In de Vinkeveense Plassen is de nalevering van fosfaat uit de bodem gedurende het 

groeiseizoen zeer groot (van Donk et al., 1988); 75% van de toename van de totaal

fosfaatconcentratie gedurende deze periode komt voor rekening van de nalevering 

van fosfaat door het sediment. Dit komt neer op een fosfaatflux uit de bodem van 

15 mg.m-2.dag- l . De fosfaathoudende sliblaag blijkt in de open plassen zeer dun te 

zijn en relatief weinig fosfaat te bevatten (Tabel I). In het westelijk gebied, tussen 

de legakkers is het fosfaatgehalte op de meeste plaatsen veel hoger, terwijl ook de 

sliblaag daar plaatselijk veel dikker is. Vooral in de sloten van het dorp Vinkeveen 

liggen grote hoeveelheden slib opgelagen. In het gebied van de Vinkeveense Plassen 

zou plaatselijk baggeren een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit kunnen 

opleveren. Een nadere inventarisatie van de slibverdeling kan hier verder 

duidelijkheid over verschaffen. 
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In de Botshol is het fosfaathoudende slib sterk geconcentreerd in de sloot waardoor 

het suppletiewater binnenstroomt. Dit slib is rijk aan fosfaat en ijzer. Waarschijnlijk 

bezinkt een aanzienlijk deel van het binnenkomend fosfaat direct als ijzergebonden 

fosfaat in de Bruggesloot. Dit kan een van de oorzaken zijn van het late tijdstip 

waarop de sterke achteruitgang van de macrofyten in dit gebied heeft 

plaatsgevonden. In hoeverre baggeren in het gebied van de Bruggesloot zinvol kan 

zijn moet uit de fosfaatbalansen van de komende jaren opgemaakt worden. 

Tabel I: Verspreiding van het fosfor naar de diepte in de bodem van de Noordplas 

van de Vinkeveense Plassen en in het midden van de Noordplas. De 

sedimentmonsters zijn genomen aan de westzijde van de plas 400 m van 

het dorp Vinkeveen en aan de noord-oostzijde 3100 m van het dorp. Het 

P-gehalte is gegeven als percentage van het drooggewicht. 

diepte (cm) westzijde noord-oostzijde 

0- 5 0,101 0,070 
5-10 0,105 0,064 

10-15 0,028 0,044 
15-20 0,018 0,053 
20-25 0,022 0,039 
25-30 0,010 0,033 
30-35 0,009 0,020 

In het voorjaar van 1989 is in de Breukeleveense Plas een experiment gestart met 

actief biologisch beheer. In de inleiding is gesteld dat een eenmalige ingreep in de 

visstand alleen een blijvend gevolg kan hebben ais deze ingreep parallel loopt aan 

een vermindering van de fosfaatbelasting. In hoeverre actief biologisch beheer bij 

een belasting van 0,6 g.m-2.j-l een blijvende verbetering met zich mee zal brengen 

wordt momenteel onderzocht. In ieder geval heeft de verwijdering van 16000 kg vis 

geleid tot de verwijdering fosfaat uit het systeem. 
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5 CONCLUSIES 

De keuze van de scenario's voor het herstel van de Utrechtse Vechtplassen hangen 

volledig samen met de plaatselijke omstandigheden. Een eensluidende keuze mag dan 

ook niet gemaakt worden. In het gebied van de Loosdrechtse Plassen zou een herstel 

van de kwelsituatie en het gebruik van het gebiedseigen water het ideaal het meest 

benaderen. Dit zou echter ten koste kunnen gaan van het herstel van de 

fosfaatbalans. Baggeren heeft voor de Loosdrechtse Plassen een lagere prioriteit; een 

verdere beperking van de fosfaatbelasting heeft hier nu de hoogste prioriteit. 

In het gebied van de Vinkeveense Plassen kan naast het verminderen van de externe 

fosfaatbelasting baggeren een belangrijke component in het beheer betekenen. 

Het beheer van de Botshol is volledig gericht op het herstel van de mesotrofe 

situatie door de vermindering van de externe fosfaatbelasting. Dit beheer is er 

tevens op gericht het oligohaliëne karakter van de plas te behouden en daarmee een 

aantal belangrijke oecologische componenten veilig te stellen. 
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SCENARIO'S VOOR HET HERSTEL VAN DE NOORDHOLLANDSE VECHTPLASSEN 

(NAARDERMEER, ANKEVEENSE PLASSEN EN KORTENHOEFSE PLASSEN) 

R.M.M. Roijackers & P.J.T. Verstraelen 

SAMENVATTING 

De bijzondere natuurwaarden van de Noordhollandse Vechtplassen nemen onder 

invloed van een voortschrijdend eutrofiëringsproces af. Dit proces hangt samen met 

ingrijpende veranderingen in de hydrologie van het gebied en de afvalwaterlozingen. 

Om de beheersdoelstelling, behoud en herstel van de oorspronkelijke natuurwaarden, 

te bereiken, zijn vergaande maatregelen op het terrein van riolering en 

afvalwaterzuivering genomen. Omdat deze maatregelen echter onvoldoende blijken, 

worden vergaande aanvullende waterhuishoudkundige en baggermaatregelen 

overwogen. 
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DE NOORDHOLLANDSE VECHTPLASSEN 

Tot de ondiepe Noordhollandse Vechtplassen behoren het Naardermeer, de 

Kortenhoefse Plassen en de Ankeveense Plassen (Figuur I). Het Naardermeer is van 

oorsprong een plas die, evenals het voormalige Horstermeer, is ontstaan door 

extreem hoge kwel ter plaatse op de grens van de Goois/Utrechtse heuvelrug en de 

Vechtstreek. De huidige morfologie van het Naardermeer is vooral bepaald door 

overstromingen van de Vecht en daarmee samenhangende waterstaatkundige ingrepen 

van de mens (van Zinderen Bakker, 1942; Gottschalk, 1961). De Ankeveense en 

Kortenhoefse Plassen zijn ontstaan door vervening van het sinds de Middeleeuwen in 

cultuur gebrachte veengebied (Gottschalk, 1956). 

Het Naardermeer bestaat uit een aantal met elkaar in verbinding staande plassen: in 

het noorden het Groote Meer en ten zuiden daarvan de Veertig Morgen en de Wijde 

of Bovenste Blik. De Ankeveense Plassen worden onderverdeeld in de noordelijk 

gelegen Hollands Ankeveense Plassen en de ten zuiden daarvan liggende Stichts 

Ankeveense Plassen. De Stichts Ankeveense Plassen worden door het Bergse Pad 

onderverdeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel. In de Polder Kortenhoef 

liggen drie afzonderlijke plassengebieden: de Kortenhoefse Plassen (ten noorden van 

het Hilversums Kanaal), het Hol en de voormalige zandwinput de Wijde Blik. 

IJ meer 

Shtht!.AnkeVi!ense 
Plassen 

Figuur I: Situering van de Noordhollandse Vechtplassen. 
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2 ACHTERUITGANG ECOSYSTEMEN 

2.1 Oorzaken 

In de laatste 100 jaar hebben een aantal ontwikkelingen geleid tot een algehele 

achteruitgang van de van oorsprong mesotrofe ecosystemen in de Vechtstreek. Voor 

de Noordhollandse Vechtplassen zijn van belang: 

- de drooglegging van het Horstermeer (1882/1883); 

- polderpeilverlagingen 

- grondwateronttrekkingen in de Goois/Utrechtse heuvelrug; 

- toevoer gebiedsvreemd, veelal nutriëntenrijk water; 

- lozingen van afvalwater; 

- zandwinningen (Wijde Blik en Spiegelplas). 

De drie eerstgenoemde ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de oorspronkelijke 

grondwatervoeding grotendeels is weggevallen en vervangen door voeding met 

Vecht- of IJmeerwater. In concreto: de Vechtstreek is voor een groot deel 

veranderd van een gebied met (gebiedseigen) mesotrofe kwel in een inzijgingsgebied 

gevoed door gebiedsvreemd, al of niet nutriëntenrijk suppletiewater. De 

waterbehoefte van de Noordhollandse Vechtplassen wordt in Tabel I geïllustreerd 

aan de hand van de geraamde hoeveelheden gebiedsvreemd inlaatwater. 

Tabel I: Geraamde hoeveelheden gebiedsvreemd inlaatwater. 

Plas Suppletiebron Geraamde hoeveelheid 
inlaatwater per jaar 

NM IJmeer 
HAP 's-Gravel. Vaart 
SAP Spiegelplas/ 

's-Gravel. Vaart 
SP Vecht-noord 
KHP Vecht-zuid 

NM: Naardermeer 
HAP: Hollands Ankeveense Plassen 
SAP: Stichts Ankeveense Plassen 
SP: Spiegel plas (diepe zandwinput) 

1,1.106 m3 

0,6.106 m3 

1,6.106 m3 

1,3.106 m3 

3,3.106 m3 

5,2.106 m3 

KHP: Kortenhoefse Plassen incl. Wijde Blik en 's-Gravelandse Polder. 
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2.2 Gevolgen 

Terugblikkend blijkt dat in de afgelopen decennia behalve de gehalten aan fosfaat 

en stikstof ook de gehalten van met name kalium, natrium, chloride en sulfaat 

meervoudig zijn toegenomen (Visser et al., 1989). Deze veranderingen in macro

ionensamenstelling heeft ongetwijfeld ook in de Vechtplassen bijgedragen aan de 

verandering in de samenstelling en groei van hogere en lagere waterplanten 

(Barendregt et al., 1985; Roijackers & Verstraelen, 1988). In tegenstelling tot de 

resultaten van onderzoek op andere locaties in Nederland (Bloemendaal & Roelofs, 

1988) heeft de inlaat van gebiedsvreemd inlaatwater in de Vechtplassen niet geleid 

tot een toegenomen hardheid en bufferkapaciteit van het oppervlaktewater. Het 

gebiedsvreemd inlaatwater kan weliswaar als matig hard tot hard worden aangemerkt 

maar dit geldt in grotere mate voor het kwelwater dat het systeem van oorsprong 

voedde (Visser et al., 1989). Dit maakt het tevens onwaarschijnlijk dat de inlaat van 

gebiedsvreemd water in de Vechtplassen, anders dan elders wordt aangenomen 

(Bloemendaal & Roelofs, 1988), heeft geleid tot een versnelde mineralisatie van de 

(veen- )waterbodem. 

Door de inlaat van nutriëntenrijk water en de groeiende belasting met afvalwater is 

het plassenwater sterk geëutrofiëerd. Dit leidde in eerste instantie tot een oplading 

van de waterbodem: de fosfaatgehalten van de bagger in de Noordhollandse 

Vechtplassen zijn in 1988 tweemaal zo hoog als in 1913 (Hissink, 1920; 

Zuiveringschap Amstel- en Gooiland, 1988). Vervolgens is sinds de jaren dertig in 

de Noordhollandse Vechtplassen de produktie door autotrofen toegenomen (Visser et 

al., 1989). Dit heeft onder andere geleid tot een verhoogd gehalte aan 

afbraakprodukten in het water en een verhoging van de zuurgraad (pH). Dit laatste 

draagt bij aan het proces van desorptie van aan ijzer gebonden fosfaten, waardoor 

zowel de nalevering van fosfaten door de waterbodem alsook de biologische 

beschikbaarheid van de in het water opgeloste fosfaten toenam. 

In de tweede helft van deze eeuw kampen achtereenvolgens Kortenhoef-west 

(vijftiger en zestiger jaren), de Hollands Ankeveense Plassen en het Naardermeer 

(zestiger en zeventiger jaren) in toenemende mate met eutrofiëringsverschijnselen. 

In de Stichts Ankeveense Plasssen manifesteren de eerste tekenen ervan zich sinds 

de jaren zeventig. In het Hol daarentegen is de invloed van eutrofiëring als gevolg 

van inlaat van Vechtwater naar verhouding gering gebleven en, na de stopzetting 
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van de zandwinning in het aangrenzende Wijde Blik, zelfs afgenomen. Dit wordt 

toegeschreven aan het feit dat deze plassen nog een groot deel van het jaar 

gekenmerkt worden door grondwaterkwel. Dat de Stichts Ankeveense Plassen minder 

te lijden hebben van eutrofiëring wordt geweten aan het feit dat een groot deel van 

het plassengebied binnen de polder het inlaatwater uit de Spiegelplas betrekt, dat 

gekenmerkt wordt door een zeer goede waterkwaliteit. 

3 EUTROFIERING 

3.1 Theorie 

Eutrofiëring, de toename in de concentratie aan plantenvoedingsstoffen, resulteert in 

een verhoogde groei en produktie van planten. Bij een overmaat aan voedingsstoffen 

in de waterkolom zullen die planten snel groeien die grotendeels of volledig op 

voeding vanuit de waterkolom zijn aangewezen. Afgezien van enkele soorten hogere 

waterplanten zoals Waterpest, Hoornblad, Eendekroos, e.d. die niet in de bodem 

wortelen, maar vrij in het water zweven of op het wateroppervlak drijven, zullen 

met name algen in biomassa toenemen. We zien eerst een sterke opkomst van 

epifytische algen, deze belemmeren de hogere waterplanten, waarop ze zitten, in hun 

groei. Hierdoor wordt de concurrentiekracht steeds zwakker en zullen juist de snel 

groeiende planktonische algen de overhand krijgen (Phillips et al., 1978). Uiteindelijk 

kan een open water volledig gedomineerd worden door (blauw)algen. In dit systeem 

spelen de hogere waterplanten ook nog een rol, maar dat betreft soortenarme 

vegetaties van oeverplanten (helofyten), van planten met sterke wortelstelsels, die 

dus een grote interne voedsel reserve kunnen opbouwen (Waterlelie-achtigen, 

Fonteinkruidachtigen) en op windstille plekken vegetaties van drijvende planten 

(Eendekroos, Kroosvaren). De overige hogere waterplanten ondervinden door het 

troebele water lichtlimitatie en kunnen zich niet meer ontwikkelen. Dit proces is in 

de ondiepe Nederlandse oppervlaktewateren een langzaam verlopend, maar natuurlijk 

rijpingsproces, dat zich uitstrekt over vele decennia. Echter, door menselijk 

handelen wordt het proces plaatselijk versneld. Vaak ziet een oppervlaktewater er 

nog erg gevarieerd uit voor wat betreft de hogere waterplanten, maar bij nadere 

beschouwing is het proces van eutrofiëring wel degelijk zichtbaar. 

Is de weg naar een door algenbloei gedomineerd systeem lang, de weg terug is nog 

langer. In de laatste CUWVO-eutrofiëringsenquete is wederom een verband 
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vastgesteld tussen de hoeveelheid totaal-P in het water en de algenbiomassa 

(CUWVO, 1988). Uit deze enquete is duidelijk naar voren gekomen, dat om een 

basiskwaliteitsdoelstelling van 100 mg.m-3 chlorofyl-a te kunnen realiseren een 

totaal-P concentratie van 0,15 mgr 1 maximaal aanvaardbaar is; bij door 

draadvormige blauwwieren gedomineerde systemen is dit zelfs 0,08 mg pr I. 

Er is een overgangssituatie tussen door makrofyten en door mikrofyten 

gedomineerde systemen; in deze situaties gaat de CUWVO-concJusie niet volledig op. 

Figuur 2 geeft voor de Noordhollandse Vechtplassen de relatie tussen 

(zomergemiddelde) algenbiomassa en (zomergemiddelde) totaal-P gehalte over de 

jaren 1981 tot en met 1987. In deze figuur zien we duidelijk hoe het proces van 

eutrofiëring zich in bepaalde plassen de laatste jaren versneld heeft. 

chlorofyl- u (mg/m3
) chlorofyl-u (mg/m 3) 

300 
KORTENHOEFSE PLASSEN 300 

HOLLANDS ANKEVEENSE PLASSEN 

200 200 

100 
o 

o 0.5 15 2.5 o Q5 15 2.5 
totuul-P (mg /l) totuul-P (mg/l) 

chlorofyl-u (mg/m 3
) chlorofyl-u (mg/m3

) 

300 NAARDERMEER 300 STICHTS ANKEVEENSE PLASSEN 

0.5 15 2.5 0.5 15 2.5 
totuul-P (mg/l) totuul-P (mg/ll 

Figuur 2: Verband tussen (zomergemiddelde) totaal-P concentratie in het water en 

de (zomergemiddelde) algenbiomassa voor de ondiepe Noordhollandse 

Vechtplassen in jaren 1981 tot en met 1987. De getrokken lijn geeft de 

bovengrens voor de relatie (CUWVO, 1988). 
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3.2 De Noordhollandse Vechtplassen 

Door mineralisatie van de veenbodem is in de Noordhollandse Vechtplassen van 

meet af aan bagger gevormd. Vergeleken met andere waterbodems zijn de 

fosfaatgehalten in veenbodems erg laag. Door de toevoer van gebiedsvreemd, 

nutriëntenrijk water is de waterbodem van de Vechtplassen aanvankelijk sterk 

opgeladen met fosfaten. Op een gegeven moment, na tientallen jaren, is de 

waterbodem verzadigd en speelt de in de bagger opgeslagen voorraad fosfaten een 

rol in de belasting van het oppervlaktewater. Er wordt in dit verband gesproken van 

een interne fosfatenbron die, afhankelijk van de mate van de externe belasting en 

de vertikale stroomrichting, een interne eutrofiëring tot gevolg kan hebben. Deze 

draagt bij aan het eutrofiëringsprobleem en kan in voorkomende gevallen het effect 

van herstelmaatregelen vertragen of volledig teniet doen. 

4 HERSTELMOGELIJKHEDEN 

Tot in het midden van deze eeuw bezaten de Noordhollandse Vechtplassen helder 

water met doorzicht tot op de bodem, een laag nutriëntengehaIte (mesotroof) en een 

gevarieerde, maar niet uitbundige flora en fauna. Het is deze situatie die als 

doelstelling voor het beheer van de plassen is geformuleerd (Zuiveringschap Amstel

en Gooiland, 1978, 1986, 1988). Hierbij moet men echter niet uit het oog verliezen 

dat deze gewenste situatie een tussenstation is in een natuurlijk verlopend 

eutrofiëringsproces dat in de huidige situatie door menselijk toedoen aanzienlijk is 

versneld. 

Herstelmaatregelen dienen daarom van tweeërlei aard te zijn. In de eerste plaats 

moet een wederom versneld eutrofiëringsproces verhinderd worden. Met ander 

woorden: externe toevoer van nutriënten moet geminimaliseerd worden. Voor de 

Noordhollandse Vechtplassen betekent dit 

I. sanering van rioolwaterlozingen; 

2. vervangen van sterk geëutrofieerde Vechtwater door gedefosfateerd 

IJmeerwater of kwelwater uit de Horstermeerpolder; 

3. isolatie; 
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In de tweede plaats moet de interne eutrofiëring een halt worden toegeroepen. Hier 

resteren als restauratiemogelijkheden: 

4. (gedeeltelijk) verwijderen van de bagger laag; 

5. doorspoelen; 

6. toepassing van actief biologisch beheer. 

In de provincie Noord-Holland volgt de oppervlaktewaterkwaliteitsbeheerder in feite 

het volgende spoor: 

- sanering afvalwaterlozingen; 

- vervanging suppletiewater; 

- baggeren. 

Alvorens deze punten voor de vier genoemde Noordhollandse Vechtplassen te 

evalueren wordt hier ingegaan op de water- en fosfaatbalansen van de plassen. 

5 NUTRIENTENHUISHOUDING 

5.1 Externe belasting 

De waterhuishouding van de ondiepe Noordhollandse Vechtplassen is erg 

ingewikkeld. De belangrijkste posten uit de waterbalans voor elk der plassen zijn 

samengevat in Figuur 3. Er zijn twee situaties weergegeven. De bovenste figuur stelt 

de situatie voor, waarin de oude suppletiebron nog niet vervangen is. Voor het 

Naardermeer is dit de situatie tot 1985; voor de Ankeveense en Kortenhoefse Plassen 

is vervanging van de huidige suppletiebron in 1992 voorzien (Schouten et al., 1988). 

De onderste figuur geeft de situatie na verandering van de suppletiebron. 

De grootste verschillen zijn te vinden in de droge periodes met name in de posten 

inlaat en uitslag. Dit is een <firekt gevolg van de verminderde 

drinkwateronttrekkingen in het Gooi en de veranderde suppletie. 

Op basis van de waterbalans is een fosfaatbalans opgesteld. Bij gebrek aan 

vergelijkbare gegevens wordt het Naardermeer hierbij niet behandeld. Figuur 4 

geeft de belangrijkste posten in de fosfaatbalans weer voor drie representatieve 

jaren: a) voor 1984, voor de sanering en voor de vervanging van het huidige 

suppletiewater; na 1986, na de voornoemde sanering en na 1992, na de sanering en 

de vervanging van het huidige suppletiewater. 
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Figuur 3: Belangrijkste posten uit de waterbalansen. 

KHP-tot.: Kortenhoefse Plassen incl. Wijde Blik en het Hol; KHP-west: 

Kortenhoefse Plassen, westzijde; SAP: Stichts Ankeveense Plas; NM: 

Naardermeer; HAP: Hollands Ankeveense Plas; n: natte periode; d: droge 

periode; a: oude suppletiebron; b: nieuwe suppletiebron. 
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Figuur 4: Belangrijkste posten uit de fosfaatbalansen. 

KHP-tot.: Kortenhoefse Plassen incl. Wijde Blik en het Hol; KHP-west: 

Kortenhoefse Plassen, westzijde; SAP: Stichts Ankeveense Plas; HAP: 

Hollands Ankeveense Plas. 
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Uit Figuur 4 blijkt dat de sinds 1983 gerealiseerde sanering van bestaande 

afvalwaterlozingen reeds tot aanzienlijke redukties in fosfaatbelasting heeft geleid. 

Verder blijkt de aanzienlijke retentie van fosfaat. In de loop der jaren is de 

waterbodem als gevolg van de retentie zwaar belast is met fosfaten. Tenslotte blijkt 

dat alternatieve suppletie leidt tot een vergaande reduktie in de fosfaatretentie. 

5.2 Interne belasting 

In de fosfaatbalans is echter geen rekening gehouden met de interne belasting. De 

fosfaatnalevering van waterbodems hangt nauw samen met de aard van de bodem, de 

mate van biobeschikbaarheid van het gebonden fosfaat, de verblijf tijd van het water 

en de fosfaatconcentratie in het water. Alhoewel veenbodems van nature 

fosfaatarmer zijn dan andere bodemtypen, is in de Noordhollandse Vechtplassen een 

grote interne fosfaatvoorraad opgebouwd (Tabel 2). 

Tabel 2: Baggerhoeveelheden en fosfaatconcentraties in de waterbodem van de 

Noordhollandse Vechtplassen. 

KHP-west 
HAP 
SAP-noord 
SAP-zuid 
NM 

hoeveelheid 
bagger (m3) 

944.300 
1.082.800 
1.136.500 

438.900 
750.000 

totaal-P biobeschikbaar P 
(mg p.g-l d.s.) (% tot.-P) 

1,55-2,00 
1,08-1,66 

0,97 
2,34 

0,13-1,30 

28,4-32,2 
16,1-29,5 

21,7 
29,5 

? 

? onbekend; KHP-west: Kortenhoefse Plassen westzijde; HAP: Hollands 
Ankeveense Plassen; SAP-noord: Stichts Ankeveense Plassen ten noorden van 
Bergse Pad; SAP-zuid: Stichts Ankeveense Plassen ten zuiden van Bergse Pad; 
NM: Naardermeer 

Van de interne fosfaatvoorraad is 20 - 30% biobeschikbaar. De fosfaatafgiftesnelheid 

varieert van 0,4 tot 1,3 g P.m-2.jaar- 1. Kolomexperimenten hebben aangetoond, dat 

volledig weghalen van de baggerlaag de fosfaatafgiftesnelheid met een faktor 10 

reduceert. Ook enclosure-experimenten toonden aan dat om de streefwaarde van 
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0,1 mg pr l te kunnen bereiken, vervanging van suppletiewater alleen niet 

voldoende is, maar dat bovendien de interne P-voorraad verwijderd moet worden 

(Zuiveringschap Amstel- en Gooiland/Landbouwuniversiteit, 1986). 

Tot slot geeft Figuur 5 een sprekend voorbeeld van het effekt van vervanging van 

de suppletiebron op de algenbiomassa (in het Naardermeer). Het effekt van 

suppletievervanging is beperkt tot het Groote Meer. Aanvankelijk lijkt er een 

reaktie van de algen op fosfaatreduktie te komen in de vorm van 

biomassaverlaging. Maar de vergelijking met de situatie waarin grotere hoeveelheden 

bagger een rol spelen (Wijde of Bovenste Blik), toont een grote toename van de 

algenbiomassa (in 1988) die wordt toegeschreven aan de opstuwing van water en 

fosfaatnalevering door de waterbodem. 

chlorofyl- a (mg / m 3) 
200,------,----------, 

NAARDER MEER 
o Groote Meer 

140 o Wijde of Bovenste Blik 

80 

20 

0.5 1 
totaal-P(mg/l) 

Figuur 5: Verband tussen totaal-P concentratie in het water en de algenbiomassa 

voor het Naardermeer in jaren 1981 tot en met 1988 (zomergemiddelden). 

De getrokken lijn geeft de bovengrens voor de relatie (CUWVO, 1988). 

Pijlen geven de meetpunten aan uit 1985, het eerste jaar na toevoer van 

gedefosfateerd IJmeerwater. 

7 DE WEG VAN HERSTEL 

Een eerste stap naar herstel van de Vechtplassen is een volledige sanering van de 

afvalwaterlozingen. Voor de Ankeveense en Kortenhoefse Plassen is met de in 
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gebruikname van de regionale rioolwaterzuiveringsinstallatie Horstermeer dit 

gerealiseerd in 1986. Lozing vindt nu direkt plaats op de Vecht. 

Duidelijk is dat de toevoer van gebiedsvreemd water leidt tot een verandering 

(verarming) van met name de vegetaties van hogere waterplanten. Toevoer van 

nutriëntenrijk water geeft een nog sterkere achteruitgang van de hogere 

waterplanten en een toename aan vrijzwevende algen. Het is duidelijk dat 

vervanging van het gebiedsvreemde, nutriëntrijke suppletiewater door gebiedseigen, 

fosfaatarm suppletiewater een eerste noodzakelijke stap is op weg naar herstel van 

de Noordhollandse Vechtplassen. Voor de Ankeveense en Kortenhoefse Plassen is 

vervanging van de huidige suppletiebronnen (met name Vechtwater) door 

gedefosfateerd kwelwater uit de Horstermeerpolder voorgenomen in 1992. Voor wat 

betreft het Naardermeer wordt sinds 1984 het gebiedsvreemde suppletiewater uit het 

IJmeer gedefosfateerd. 

Isolatie van deelgebieden in de plassen is een te overwegen maatregel. Zo is in 1985 

in het Naardermeer de aalscholverkolonie hydrologisch geïsoleerd van de rest van 

het reservaat. 

Verwijderen van de baggerlaag is, gezien de enorme P-voorraad, onontkoombaar. 

Voor de Ankeveense en Kortenhoefse Plassen is in principe voor deze maatregel 

gekozen. Hierbij is een fasering ingebracht, zodat nauwlettend de reaktie van het 

systeem op baggeren gevolgd kan worden en eventueel bijsturing van maatregelen 

mogelijk is. Op grond van aanwijzingen op een nauwe relatie tussen de nalevering 

van fosfaat uit de waterbodem, de kwel-jinzijgsituatie en de voorkomende diepte 

van de plassen is plaatselijk gekozen voor een volledige verwijdering van de 

baggerlaag, terwijl elders slechts de bovenste laag verwijderd zal worden. 

Het doorvoeren van aktief biologisch beheer is slechts zinvol in geïsoleerde en van 

toevoerwegen afgesloten plassen. Deze herstelmaatregel moet altijd gezien worden 

als aanvullend op de voornoemde maatregelen. Vooralsnog wordt deze 

restauratiemogelijkheid voor de Noordhollandse Vechtplassen afhankelijk gesteld van 

de uitkomst van voorgenomen onderzoek naar de huidige visstand en de resultaten 

van dergelijke maatregelen in andere Vechtplassen (Grimm & van Donk, 1989). 
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OPPERVLAKTEWATERKWANTITEITSBEHEER IN DE UTRECHTSE EN 

NOORDHOLLANDSE VECHTSTREEK 

R. Plomp & J.H. van der Vliet 

SAMENVATTING 

De huidige organisatie van het waterbeheer in de Utrechtse en Noordhollandse 

Vechtstreek is gecompliceerd. Naast traditionele polderwaterschappen spelen rijk, 

provincies, een zuiveringschap, een hoogheemraadschap en de 

Gemeentewaterleidingen Amsterdam daarin een rol. In het kader van herstel en 

bescherming van de waterkwaliteit in de Vechtplassen moeten de 

polderwaterschappen nagaan welke bijdrage zij daarin binnen hun reglementaire 

kwantiteitstaak kunnen leveren. Het waterschap Drecht en Vecht heeft een modus 

gevonden om actief deel te nemen in een alternatieve aanvoer van suppletiewater 

naar het Naardermeer. Daarbij is overwogen dat een waterschap, ook al heeft het 

een beperkte, kwantitatieve taak, de bestemmingen in zijn gebied optimaal moet 

bedienen; een consequentie daarvan kan zijn dat geparticipeerd wordt in een 

betaalbaar, kwalitatief beter alternatief voor de kwantitatief meest voor de hand 

liggende wijze van watersuppietie van polders en plassen in tijden van watertekort. 

Op overeenkomstige wijze wordt deelgenomen aan de voorbereiding van een projekt 

waarmee een alternatieve watervoorziening moet worden gerealiseerd voor de 

Ankeveense en Kortenhoefse Plassen. Een bijzondere omstandigheid is dat hierbij 

gebruik wordt gemaakt van zoet kwelwater uit de randzones van de 

Horstermeerpolder; daartoe zal er periodiek sprake zijn van een aangepaste 

waterbeheersing in deze polder, alsook van extra, kwantitatieve maatregelen om 

verzilting van het centrumgebied van de Horstermeerpolder te voorkomen. Ook de 

Loosdrechtse Plassen worden, behalve met kwelwater van met name de 

Bethunepolder, alternatief voorzien van suppletiewater; een buisleiding voert water 

vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal, onder de Vecht door, naar de plassen. Alvorens 

het daarin terecht komt, wordt dit water gedefosfateerd. Contractueel verzorgt de 

Gemeentewaterleidingen Amsterdam voor het waterschap De Vecht de peilbeheersing 

in de plassen en de Bethunepolder, een tegenprestatie voor de waterwinning aldaar 

ten behoeve van de drinkwaterbereiding. 
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ORGANISA TIE WATERBEHEER 

De huidige organisatie van het oppervlaktewaterbeheer in de Utrechtse en 

Noordhollandse Vechtstreek munt niet uit in eenvoud. Afgezien van de Vecht zelf, 

in alle opzichten in beheer bij Rijkswaterstaat, is het waterkwaliteitsbeheer en het 

waterkwantiteitsbeheer in deze regio over een niet onaanzienlijk aantal instanties 

verdeeld. Het kleinschalige polderwaterbeheer is ondergebracht bij zogenaamde 

kwantiteits-polderwaterschappen; het (kwantitatieve) boezemwaterbeheer berust bij 

een apart hoogheemraadschap, en het kwaliteitsbeheer in Noord-Holland bij een 

gespecialiseerd zuiveringschap en in Utrecht bij de Provincie. Ook de Amsterdamse 

Gemeentewaterleidingen speelt een belangrijke rol in het regionale waterbeheer. In 

het hiernavolgende zal een integrale benadering van het waterbeheer in de 

Vechtstreek worden bekeken door de bril van een waterschap, belast met het 

kwantitatieve detail-waterbeheer, in de wandeling: een polderwaterschap. 

2 TAAK POLDERWATERSCHAP 

Ter illustratie wordt de taakformulering van het waterschap Drecht en Vecht op de 

voet gevolgd. Volgens het Bijzonder Reglement van dit waterschap is de eerste en 

belangrijkste opdracht: de bescherming van het gebied tegen "vreemd" water, en de 

bescherming van lager gelegen gebiedsdelen tegen het water uit hoger gelegen 

delen. De term "vreemd water" heeft hier slechts territoriale betekenis, namelijk: 

water van buiten het waterschapsgebied en dus niet de ecologische betekenis van 

"andersoortig water", water van gebiedsvreemde samenstelling. In belangrijkheid 

volgt direct hierna: de zorg voor de waterbeheersing. Ook dit is een wezenlijk 

bestanddeel van de waterschapstaak, namelijk: de afvoer van een teveel en de 

aanvoer van een tekort aan oppervlaktewater, resulterend in de handhaving van een 

bepaald peil in dat oppervlaktewater. Zo'n waterpeil wordt via een openbare 

procedure vastgesteld in een zogenaamde peilbesluit en vormt in de regel een 

compromis tussen verlangens van meerdere belanghebbenden. Zowel kade beheer als 

peilbeheer zijn zogenaamd taakbelangen voor het waterschap. 

Vervolgens zijn er nog de zogenaamde verwante belangen: het verlenen van 

medewerking aan het waterkwaliteitsbeheer en aan derden die taken hebben op het 

gebied van de ruimtelijke ordening, waaronder ook wordt begrepen de recreatie en 
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het natuurbeheer. Dit laatste nu is een interessant aspect van de waterschapstaak. 

Er is in waterschapskring al veel gediscussieerd over de vraag hoe dit "verlenen van 

medewerking" moet worden opgevat; hoever wordt een polderwaterschap 

verondersteld daarmee te gaan? Er blijkt in de praktijk nogal verschillend over te 

worden gedacht. Het ene waterschap meent dat door het verlenen van de nodige 

keurontheffingen aan de betreffende instanties al voldoende medewerking is 

verleend. Het andere waterschap gaat er vanuit dat vergunningverlening tot de 

normale taak behoort, en dat "medewerking" meer inhoudt, ja, dat zulks zelfs wel 

iets mag kosten. 

Gelukkig kan worden geconstateerd dat ook bij waterschappen van traditionele 

signatuur het besef groeit dat waterkwaliteit en waterkwantiteit in de praktijk 

moeilijk te scheiden zijn en in feite een twee-eenheid vormen. Anders gezegd, gaat 

het om een LAT-relatie die - onder gunstige omstandigheden - als vrucht een 

optimalisering van het waterbeheer voortbrengt. Overigens is het wel duidelijk dat 

de komende derde Nota Waterhuishouding van het Rijk dit soort 

samenlevingsvormen liever ziet omgeruild voor het ware huwelijk tussen partners, 

waarvan de ene partner vervolgens, zoals bij sommige spinnen, de andere met huid 

en haar verslindt. Of dit in alle gevallen een optimale situatie voor het 

waterbeheer oplevert, is maar de vraag; temeer waar bestuurlijk-organisatorische 

optima voor de verschillende vormen van waterbeheer niet zullen samenvallen. 

Overigens wisten de waterschappen van weleer, in de periode voorafgaand aan de in 

werking treding van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, het kwaliteitsaspect 

vaak al aardig in hun taak te verdisconteren. Kieskeurigheid bij het inlaten van 

water - zo er dan al een keuzemogelijkheid bestond - had toen overigens 

voornamelijk het agrarische belang ten doel en beoogde meestal, het laagst 

mogelijke chloridegehalte in de wacht te slepen. 

3 NAARDERMEER. 

Dat lag anders toen enige jaren geleden bij het waterschap Drecht en Vecht de 

watertoevoer naar het Naardermeer op de agenda stond. De achtergronden zijn 

bekend; verminderde afstroming van voedselarm grondwater van de hoge 

stuwwalgronden levert verminderde kwel van kwalitatief gewenst water naar de 
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Noordhollandse Vechtplassen, waardoor het gemiddelde waterpeil dreigt te dalen. De 

eerste reactie van de rechtgeaarde waterkwantiteitsbeheerder is dan: het waterpeil 

door middel van watersuppietie zien te handhaven. De meest "voor de hand" liggende 

bron van het daarvoor noodzakelijke aanvoerwater is de nabijgelegen Vecht. 

Vechtwater wordt in veel (voornamelijk agrarische) polders ingelaten, dus lijkt dat 

de aangewezen oplossing. Echter, dan blijkt de eigenaar van het Naardermeer, de 

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, liever géén water in te 

laten - waardoor soms aanzienlijke peilschommelingen kunnen optreden - dan het 

waterpeil te handhaven met Vechtwater. "Water" blijkt niet altijd "water" te zijn. 

Het waterschap maakt voor het eerst kennis met begrippen als "gebiedseigen" en 

"gebiedvreemd" water; het verneemt dat het gehalte aan bepaalde opgeloste stoffen 

en de ionen-samenstelling van het water de bruikbaarheid als suppletiewater voor 

natuurgebieden bepalen. Het heeft wel enige interne discussie opgeleverd alvorens 

het waterschap tot de overtuiging is gekomen dat het in zekere mate tot de 

verantwoordelijkheid van een waterkwantiteitsbeheerder gerekend moet worden om 

die waterkwaliteit (watersoort) in te laten die het beste past bij de funktie van het 

te bedienen gebied. Daarbij wordt aangenomen dat er inderdaad een alternatief 

voorhanden is, dat - althans voor de kwantiteitsbeheerder - beperkte meerkosten 

meebrengt; immers, het waterschap heeft geen titel om belastingmiddelen te heffen 

voor waterkwaliteitsdoeleinden. In overleg met Natuurmonumenten, Provincie en 

zuiveringschap is uiteindelijk een modus gevonden om ook vanuit het 

waterkwantiteitsbeheer een bijdrage aan een voor het Naardermeer geschikte 

watertoevoer te leveren. IJsselmeerwater, ingelaten bij Muiden via de Vecht en de 

Uitwatering van het Naardermeer, wordt op kosten van het waterschap met een 

vijzel zodanig opgevoerd dat het een waterbehandelingsinstallatie kan doorlopen om 

daarna, gereinigd, in het Naardermeer uit te stromen. In dit bijzondere geval werden 

de investeringskosten voor dit project grotendeels gedekt door een subsidie van het 

ministerie van Verkeer en Waterstaat. De kwantiteitsbeheerder draagt voorts dat 

deel van de exploitatiekosten dat rechtstreeks samenhangt met het aan- en opvoeren 

van het in te laten suppletiewater. 

85 



4 ANKEVEENSE EN KORTENHOEFSE PLASSEN 

Dan is er nog een in een stadium van voorbereiding verkerende project waarbij een 

alternatieve wateraanvoer wordt gerealiseerd naar de Ankeveense en Kortenhoefse 

Plassen. De bedoeling is gebruik te maken van het zoete kwelwater dat omhoog 

komt in de randzones van de diepe Horstermeerpolder. Het is een ingewikkeld 

projekt, waarbij het centrumgebied van deze polder ten tijde van watertekort in de 

omliggende plassen, moet worden afgekoppeld van eerder genoemde randzones van 

waaruit het zoete kwelwater dan naar genoemde plassen wordt opgepompt. 

Ook in dit geval moet de kwantiteitsbeheerder - het waterschap Drecht en Vecht -

behoedzaam op zoek naar een, gezien de eigen taakstelling, verantwoord aandeel in 

het projekt. Zou hij zich eenvoudigweg kunnen beperken tot het verlenen van 

keurontheffingen aan de kwaliteitsbeheerder? In dat geval geeft hij echter een 

aanzienlijk stuk kwantiteitsbeheer uit handen; immers gedurende een aantal 

maanden van het jaar wordt de Horstermeerpolder bij een gerealiseerd projekt op 

andere wijze bemalen dan thans het geval is. In die periode functioneert er een 

aangepast waterbeheersingsplan, bij uitstek de verantwoordelijkheid van de 

kwantiteitsbeheerder. Ook in dit geval is er sprake van een Rijkssubsidie, en moet 

het aandeel van het waterschap voornamelijk worden gezocht in de exploitatie van 

die planonderdelen die rechtstreeks te maken hebben met het bewegen en het 

beheersen van water hoeveelheden. 

Ter illustratie van de complexiteit van dit projekt: het ontwerp voorziet in een 

afzonderlijk doorspoelprojekt voor het eerdergenoemde centrumgebied van de 

Horstermeerpolder; dit centrumgebied kent van nature zout kwelwater, dat op het 

opgenblik evenwel enigermate wordt vermengd met het zoete kwelwater uit de 

randzones. In de toekomst zal die vermenging tijdens de droge maanden, dus bij 

"draaiend" projekt, niet meer kunnen optreden, reden om dit centrumgebied in die 

perioden van zoet doorspoelwater te voorzien. Deze aktie tegen verdergaande 

verzilting van het centrumgebied is het gevolg van een kunstmatig ingrijpen in de 

normale waterbeheersing in de polder; de exploitatiekosten worden daarom 

toegerekend aan de kwaliteitsbeheerder. 
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5 BETHUNEPOLDER, LOOSDRECHTSE PLASSEN 

Sprekend over de Vecht als bron van verdacht inlaatwater voor de Vechtplassen, 

mag gelukkig worden geconstateerd dat als gevolg van allerhande 

beheersmaatregelen de kwaliteit van het Vechtwater in de loop van de jaren reeds 

sterk is verbeterd. Niettemin heeft ook in de Utrechtse Vechtstreek de voor dit 

doel blijvend onvoldoende kwaliteit van dit water tot een omvangrijk projekt 

geleid, waarbij een alternatieve aanvoer van water werd gerealiseerd. Zo is er een 

buisleiding aangelegd vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal, onder de Vecht door, naar 

de Loosdrechtse Plassen. Alvorens daarin uit te stromen, vindt bij Mijnden 

defosfatering van dit suppletiewater plaats. Alles bijeen een kostbaar procedé. Ter 

illustratie: watersuppietie, resulterend in een peilverhoging van 1 cm op de plassen 

kost rond f 7.000,--. 

Een bijzondere omstandigheid vormt in dit gebied de contractuele samenwerking 

tussen het waterschap de Vecht en de Gemeentewaterleidingen Amsterdam, de 

exploitant van eerdergenoemde, alternatieve watersuppietie. In ruil voor de regeling 

van het waterpeil in de Bethunepolder en de Loosdrechtse plassen kreeg Amsterdam 

begin jaren 30 reeds het recht, overtollig water te gebruiken voor de 

drinkwater bereiding. Thans wordt jaarlijks circa 30 miljoen m3 water uit dit gebied 

betrokken - voornamelijk kwelwater uit de Bethunepolder -, zijnde rond 40 % van 

de totale produktie van deze drinkwaterproducent. De op deze wijze uitbestede 

peil regeling leverde de ingelanden van de voormalige Bethunepolder aanvankelijk een 

stevig financieel voordeel: de lasten zakten van f 100,-- naar f 5,-- per ha! Daar 

stond wel tegenover dat het Plassencontract aan de Gemeentewaterleidingen ruimte 

bood voor een peilschommeling van 20 cm. Inclusief 5 cm marge in minimum en 

maximum peil leverde dat mogelijke amplitudes op van 30 cm. Op deze wijze is het 

mogelijk om in het natte jaargetijde kwalitatief goed water te bufferen, waardoor in 

maanden van grote waterbehoefte kan worden bespaard op kostbaar suppletiewater 

uit het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Sinds 1986 geldt echter een afspraak tussen de contractpartners volgens welke de 

peilschommelingen zo mogelijk worden beperkt tot 10 cm; een aanzienlijke 

verbetering derhalve voor alle belanghebbenden bij een redelijk constant waterpeil. 

In dit verband kan worden gedacht aan de landbouw, de watersport (vaardiepte) en 

ook aan de standzekerheid van houten funderingen en beschoeiingen. 
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7 NABESCHOUWING 

In het voorafgaande is aangegeven hoe een kwantiteitsbeherend polderwaterschap in 

de praktijk kan omgaan met de op hem afkomende noodzaak van een meer 

ecologisch verantwoord waterbeheer. Er zouden meer voorbeelden te geven zijn. Zo 

heeft het waterschap De Proosdijlanden een aktief aandeel in een projekt dat beoogt 

de eutrofiëring in het natuurgebied De Botshol te bestrijden. Het fosfaatrijke 

water, afkomstig van landbouwgebieden in de omgeving, wordt thans afzonderlijk 

door het waterschap bemalen, zodat het natuurgebied niet langer met dit 

voedselrijke water in contact komt. 

De Rijksoverheid streeft thans naar integrale waterschappen, die zoveel mogelijk 

aspecten van het waterbeheer in onderlinge samenhang behartigen. De kans op het 

welslagen van integrale projekten op het gebied van het waterbeheer zal daarmee 

wellicht nog toe nemen. Anderzijds dienen de waterschappen op hun hoede te zijn. 

De ecologische benadering kan er namelijk toe leiden dat in toenemende mate op 

waterschappen een beroep wordt gedaan, taken "mee te nemen" die reglementair en 

uit oogpunt van financieringssystematiek nauwelijks of niet bij hen thuishoren. 

Integrale waterschappen zullen zich daar moeilijker tegen kunnen verweren dan de 

huidige waterschappen met een meer begrensde taak. Winst voor de ecologie, zal 

men kunnen opmerken. Dat moge zo zijn, maar laten wij onze hand niet overspelen! 

Waterschappen hebben door de eeuwen heen hun bestaansrecht en waarde voor ons 

lage, en daardoor waterstaatkundig kwetsbare land bewezen. Die waarde heeft met 

name altijd gelegen in het feit dat een beperkte, maar uiterst vitale 

waterschapstaak vrijwel zonder mededinging van andere belangen kon worden 

behartigd. Daar hebben wij aan te danken dat Nederland - in de letterlijke zin des 

woords - boven water is gebleven. Vandaag de dag wordt - terecht - van de 

waterschappen gevraagd om in hun taakuitoefening zoveel en zo goed mogelijk 

rekening te houden met (ongeveer) de belangen van natuur en milieu; temeer nu wij 

gaan ontdekken dat het hier om eveneens vitale belangen gaat, bepalend voor de 

leefbaarheid van onze samenleving. 

Toch moeten waterschappen niet meer dan marginaal worden belast met 

waterstaatsvreemde taken; deze behoren naar hun aard niet thuis in het 

takenpakket van de functioneel georganiseerde waterschappen. Op gronden van 

doelmatigheid wordt hierop nogal eens een uitzondering gemaakt. Zou dat meer en 
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meer gaan gebeuren, dan is het gevaar niet denkbeeldig dat de grenzen tussen 

algemene en functionele democratie gaan vervagen; onvermijdelijk zal dan de vraag 

naar het bestaansrecht van waterschappen in ons staatsbestel opnieuw - en dan met 

reden - worden gesteld. Om een dergelijke ongewenste situatie te vermijden, dienen 

de waterschappen "recht in de leer" te blijven en zich, met een open oog voor de 

eisen, te stellen aan modern waterbeheer, te beperken tot de taken die hun 

bestaansgrond vormen: de bescherming tegen, de beheersing van en de zorg voor ons 

oppervlaktewater. 
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INTEGRAAL DRINKWATERBEHEER IN HET GOOI EN OMGEVING 

M.K.H. Gast 

SAMENVATTING 

"Naar een integraal drinkwaterbeheer" kan op twee manieren opgevat worden: 

a) ruimtelijk integraal en b) integraal met andere waterhuishoudkundige, dan wel 

maatschappelijke belangen. 

Drinkwater kan bij de huidige prijsniveaus gewonnen worden uit zoet grondwater en 

uit zoet oppervlaktewater. Grondwater heeft de voorkeur vanwege de constante 

samenstelling en temperatuur, relatief geringe verontreiniging en het afgeschermd 

zijn tegen rampen. Grondwater is schaars, winning draagt bij aan verdroging. 

Oppervlaktewater is in het algemeen niet schaars, maar de grote aanvoer via de 

Rijn is sterk belast. Gebruik voor drinkwaterbereiding is alleen mogelijk na 

intensieve zuivering en vorming van grote voorraden teneinde perioden van ernstige 

verontreiniging te overbruggen. 

Het drinkwaterverbruik blijft stijgen. Bij slechts 30 à 40% van het gebruik is een 

mindere kwaliteit denkbaar. Daarom is de aanleg van twee netten (drinkwater en 

gebruikswater) onzinnig. 

Ten aanzien van de bronnen in de buurt ziet men de volgende tendenzen: 

- grondwaterwinning Gooi verminderen; 

- grondwaterwinning duinen verminderen; 

- oppervlakte-infiltratie in de duinen niet vergroten; 

- grondwaterwinning Utrecht niet vergroten. 

Om in een (stijgende behoeft te voorzien zijn de volgende projekten in studie: 

- (diep)infiltratie in duinen en Gooi e.o.; 

- maximaal gebruik Bethunepolderwater ; 

- meer gebruik ARK-water (2e waterleidingplas); 

- grondwaterwinning Flevoland; 

- oppervlaktewaterwinning IJsselmeer (bekkens). 
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INLEIDING 

Wanneer we het drinkwaterbeheer in Het Gooi bezien op een studiedag die gewijd is 

aan het integraal waterbeheer in het Goois/Utrechts stuwwallen- en plassengebied 

moeten we ons realiseren dat het drinkwaterbeheer geen onderdeel vormt van het 

integrale waterbeheer doch daarmee wel een duidelijk raakvlak heeft. Grondwater 

en oppervlaktewater vormen immers de bronnen waaruit het drinkwater bereid wordt. 

Ook in de wetgeving en in de planvorming is er echter een duidelijke grens 

getrokken tussen het waterbeheer en het drinkwaterbeheer, hetgeen bijvoorbeeld 

ook tot uiting komt in de verantwoordelijkheid van verschillende ministers voor 

beide onderwerpen. 

Wanneer we integraal naar het drinkwaterbeheer in deze regio kijken dan kunnen 

we het begrip integraal tenminste op drie verschillende manieren opvatten: 

- ruimtelijk integraal, 

- waterhuishoudkundig integraal, 

- maatschappelijk integraal. 

Deze bijdrage kiest vooral de eerste invalshoek. Aan beide andere invalshoeken zal 

echter ook, zij het korter, aandacht besteed worden. 

Bij een ruimtelijk integraal bekijken van de drinkwaterproblematiek kan de regio 

enerzijds begrensd worden opgevat: Gooi, Utrechtse heuvelrug en het westelijk deel 

van de provincie Utrecht. Anderzijds kan de regio ook ruim in beeld gebracht 

worden: het zuidelijk deel van Noord-Holland, de gehele provincie Utrecht, het 

westelijk deel van de provincie Flevoland en eventueel zelfs het westelijk deel van 

de provincie Gelderland. In de volgende paragrafen wordt geïllustreerd dat het ten 

aanzien van de drinkwaterproblematiek in het Gooi groot verschil maakt of men de 

begrensde of de ruime benadering kiest. 

2 HET DRINKWATERVERBRUIK 

In geheel Nederland is in 1988 1,2 miljard m3 drinkwater verbruikt. Het 

drinkwaterverbruik is groeiende en in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening wordt 

in het jaar 2010 een totale behoefte aan 1,5 à 2,0 miljard m3 voorzien. Figuur 1 
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geeft een overzicht van de ontwikkeling van de totale waterlevering door 

Gemeentewaterleidingen Amsterdam over de jaren 1974 tot en met 1988. 

o 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

jaartal 

Figuur I: Totale waterlevering Gemeentewaterleidingen. 

Uit deze figuur is tè zien dat er een duidelijke piek was in het drinkwaterverbruik 

in het droge jaar 1976, dat er daarna, in de periode 1977 tot 1982 een permanente 

daling in het drinkwaterverbruik optrad, die geheel te wijten is geweest aan het 

verplaatsen van een aantal grote waterverbruikende industrieën, vanuit Amsterdam 

naar andere plaatsen in het land en aan sanering van het waterverbruik door de 

bedrijven; dit mede ten gevolge van het in werking treden van de WVO en het 

hoger worden van de afvalwaterheffingen. In het begin van de 80-er jaren was een 

minimum bereikt en is daarna het waterverbruik weer gaan stijgen. 

Figuur 2 laat zien hoe de ontwikkeling van het huishoudelijk verbruik in 

Amsterdam zich in deze periode heeft ontwikkeld. Uitgedrukt in liters per hoofd 

per dag zien we een voortdurende stijging van het verbruik welke vrijwel lineair is 

en welke nog steeds doorgaat. Thans ligt het verbruik in Amsterdam op een niveau 

van 150 liter per hoofd per dag. Hoewel nauwkeurige analyses niet te geven zijn 

bestaat de indruk dat deze ontwikkeling geweten moet worden aan: 

- de steeds verdergaande woningverdunning, 

- de woningverbetering die vooral in de oude stadsgedeelten met grote 

voortvarendheid ter hand genomen is en nog steeds voortgaat, 
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- een steeds intensiever gebruik van bad- en douche water. 

Ondanks het feit dat in deze gehele periode voortdurend door waterleidingbedrijven 

en anderen aangedrongen is op zuinig zijn met drinkwater, lijkt deze stijging van 

het verbruik een autonoom karakter te vertonen. Figuur 2 geeft aan hoe het 

verbruik verder stijgt als er geen ombuiging plaatsvindt. 
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Figuur 2: Ontwikkeling LHD-gebruik (liter.hoofd-l.dag- I ). 
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Figuur 3 laat de ontwikkeling van het drinkwaterverbruik in het Gooi en omgeving 

zien. De verschillende lijnen in de grafiek geven de bijdragen van de verschillende 

pompstations aan. Aangezien deze bijdragen gecumuleerd zijn geeft de bovenste lijn 

het verbruik van het gehele Gooi aan. Ook hier is een piek in 1976 te zien, daarna 

een daling van het verbruik en een stijging vanaf het begin van de 80-er jaren. In 

het jaar 2000 is een totale behoefte van 18 miljard m3 per jaar voorzien. In deze 

figuur staan tevens twee horizontale lijnen aangegeven. De bovenste bij 18 miljoen 

m3 per jaar. Dit is de capaciteit van de pompstations waarvoor thans een 

vergunning aanwezig is. De lijn bij 7 miljoen m3 per jaar geeft de hoeveelheid 

grondwater aan die volgens het provinciale grondwaterplan in de komende jaren nog 

in Het Gooi voor drinkwaterdoeleinden te winnen is. Dit betekent dat voor het 

verschil tussen beide lijnen, te weten 11 miljoen m3 per jaar, naar andere bronnen 

dan de huidige omgezien zal moeten worden. 
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Figuur 3: Distributie en prognose Gooi. 

Wanneer we het drinkwaterverbruik in een ruimere regio onder de loupe nemen dan 

blijken de getallen een geheel andere orde van grootte te hebben. Tabel I geeft 

het overzicht van de ruim genomen regio. De tabel geeft het drinkwatergebruik in 

het Gooi, in de rest van het zuidelijk deel van Noord-Holland, in de provincie 

Utrecht en in Flevoland. De huidige planning van de VEWIN geeft voor deze gehele 

regio in het jaar 2000 een totale behoefte van 255 miljoen m3 per jaar. 

Tabel I: Drinkwaterproduktie volgens prognose van de vraag (globale cijfers in 

106 m3.jaar- I ). 

regio produktie- netto prognose brutoproduktie 
bedrijven 1985 1990 1995 2000 

het Gooi PWN + WMN 13 16 17 18 

Noord-Holland (Zd) WLZK + GW 94 1I2 120 128 
Totaal 107 128 137 146 

Provincie Utrecht Amersf. + WMN(+3) 65 77 83 87 
Totaal 172 205 220 233 

Provincie Flevoland FDM 8 13 17 22 
Totaal 180 2181 237 255 
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3 DE BRONNEN VOOR DE DRINKWATERWINNING 

Vanouds hebben de drinkwaterbedrijven grote voorkeur gehad voor het gebruik van 

het grondwater voor de winning van drinkwater. Grondwater heeft een goede en 

constante kwaliteit, de temperatuur varieert nauwelijks en is bacteriologisch 

betrouwbaar. Dit heeft er altijd toe geleid dat met relatief weinig 

zuiveringstechnische maatregelen goed, betrouwbaar en smakelijk drinkwater kon 

worden bereid voor een lage prijs. Ook de recent aan de dag getreden 

verontreiniging van grondwater is verhoudingsgewijs gering ten opzichte van 

verontreiniging van oppervlaktewater. Ten eerste betreft het bijna altijd 

verontreiniging van het oppervlakkige grondwater, dat globaal een kwart uitmaakt 

van de totale hoeveelheid grondwater die voor drinkwaterdoeleinden wordt gebruikt. 

Ten tweede gaat het doorgaans om verontreiniging met slechts enkele stoffen: 

nitraat, fosfaat, bepaalde chemische verbindingen zoals tri in het geval van Het Gooi 

etc., maar niet om een uitgebreid palet van stoffen zoals in het oppervlaktewater 

aanwezig is. 

Bij calamiteiten is het grondwater veilig opgeborgen en er zijn diverse 

calamiteiten, bijvoorbeeld rampen als Tsjernobyl, waarbij grondwater de enige bron 

is waaruit in een gegeven situatie nog drinkwater gewonnen kan worden. 

Grondwater is derhalve onmisbaar voor een veiligstelling van de 

drinkwatervoorziening. 

Het probleem van het grondwater is echter dat de hoeveelheid beperkt is, en dat 

er grote concurrentie is ten aanzien van het gebruik. Drinkwaterbedrijven, 

landbouw en industrie maken gaarne van het grondwater gebruik. Natuurbehoud 

beijvert zich voor vermindering van het grondwatergebruik. 

Bij het gebruik van oppervlaktewater ligt de situatie geheel anders. Hier is de 

hoeveelheid vrijwel onbeperkt te noemen. De aanvoer van de grote rivieren in 

Nederland is vele malen groter dan het totale drinkwatergebruik in ons land. Het 

probleem zit echter in de kwaliteit. De verontreiniging is aanzienlijk, ondanks alle 

inspanningen tot zuivering van afvalwater, en de verontreiniging bestaat uit een 

breed scala van stoffen. Calamiteiten zijn in een dicht bevolkt en intensief 

gebruikt gebied als West Europa onontkoombaar. De drinkwaterbedrijven stellen 

derhalve als dwingende eis dat bij het gebruik van oppervlaktewater 

voorraadvorming nodig is in de vorm van bekkens of in de vorm van opslag in de 

duinen en soortgelijke gebieden door infiltratie. 
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Bij het gebruik van oeverfiltraat, dat wil zeggen het plaatsen van 

drinkwaterpompstations in de oevers van rivieren waardoor men het rivierwater, zij 

het met vertraging van enige jaren, aantrekt, ligt deze situatie nog ongunstiger. De 

kwaliteit is hetzelfde en er is geen bescherming tegen calamiteiten mogelijk. 

Een suggestie die voortdurend opduikt bij de planning van drinkwaterbehoefte is de 

gedachte om twee soorten water te gaan distribueren: drinkwater en gebruikswater. 

Tabel 2 laat globaal zien hoe de verdeling van het drinkwatergebruik voor de 

diverse doeleinden is. Slechts voor toiletspoeling, tuinsproeien en auto wassen kan 

men onmiskenbaar water van een mindere kwaliteit gebruiken. Voor andere 

doeleinden zal men altijd of tenminste in de meeste gevallen drinkwater willen 

gebruiken. De verhouding van de hoeveelheden geeft aan dat het nauwelijks mogelijk 

zal zijn om in de toekomst minder dan de huidige hoeveelheden goed, betrouwbaar 

drinkwater te produceren. En dan wordt nog voorbij gegaan aan aspecten zoals de 

gigantische kosten van een tweede net, de mogelijkheden van verkeerde 

aansluitingen en de regelgeving die nodig zou zijn om een en ander uit elkaar te 

houden. Aanleg van twee netten is derhalve geen oplossing voor de 

drinkwaterproblematiek. 

Tabel 2: Aanleg twee netten. 

gebruik drinkwater gebruikswater 

voedsel (bereiding) 5% + 
douche + bad 30% + 
wassen + afwas 30% + 
toiletspoeling 30% + 
tuin + auto 5% + 

4 ONTWIKKELINGEN TEN AANZIEN VAN WINNINGSMOGELIJKHEDEN 

Wanneer we kijken naar de mogelijkheden om grondwater te winnen voor 

drinkwaterbereiding dan beoogt de provincie Noord-Holland in haar grondwaterplan 

om zowel in het Gooi als in de duinen minder grondwater voor drinkwaterdoeleinden 

beschikbaar te stellen. 
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Het grondwaterplan van de provincie Utrecht geeft absolute voorrang aan het 

gebruik van grondwater voor de drinkwaterwinning en gaat uit van een lichte 

stijging van het gebruik van het grondwater in de komende jaren. Echte 

groeimogelijkheden zijn in de provincie Utrecht ook niet aanwezig. 

Wanneer we kijken naar het gebruik van oppervlaktewater dan valt op dat er geen 

bereidheid is om de oppervlaktewaterinfiltratie in de duinen te vergroten op de 

wijze wals dat in de afgelopen eeuw het geval is geweest. 

Andere mogelijkheden zijn: 

- diep infiltratie in de duinen, dan wel intensivering van de huidige infiltratie. 

Hierbij moet ten allen tijden gebruik gemaakt worden van Rijnwater. Bij 

diepinfiltratie is nog verdergaande voorzuivering noodzakelijk dan thans al bij de 

oppervlakte-infiltratie gepleegd wordt. 

- diepinfiItratie in het Gooi. Ook hiervoor is een grondige voorzuivering nodig, 

enigszins afhankelijk van de bron die men voor een dergelijke infiltratie zou 

willen gebruiken. Dit soort plannen is echter uiterst vaag en heeft zeker niet het 

stadium van een planbare toepasbaarheid bereikt. 

- maximaal gebruik van het kwelwater uit de Bethunepolder. Het water uit de 

Bethunepolder wordt al sinds 1930 gebruikt voor de drinkwatervoorziening van 

Amsterdam. Het water is relatief schoon en naast het huidige gebruik zou 

eventueel het restant ook nog kunnen worden gebruikt. 

- gebruik van meer water uit het Amsterdam-Rijnkanaal dan thans het geval is. 

Gemeentewaterleidingen gebruikt op het ogenblik een beperkte hoeveelheid 

Amsterdam-Rijnkanaalwater. Deze hoeveelheid kan in principe aanzienlijk 

vergroot worden. Noodzakelijk is echter dat dan ook de tweede Waterleidingplas 

voor het gebruik als drinkwaterbekken ingericht en in gebruik genomen wordt. 

Hiermee is overigens in alle plannen in principe rekening gehouden. 

- gebruik van grondwater uit Flevoland. In de ondergrond van de provincie 

Flevoland is een hoeveelheid goed grondwater aanwezig. In de Provincie zelf is 

echter ook nog een aanzienlijke groei van het drinkwatergebruik voorzien. 

Wellicht zijn hier enige mogelijkheden van medegebruik door Noord-Holland 

aanwezig. De hoeveelheid moet echter niet al te groot worden ingeschat. 

- gebruik van oppervlaktewater uit de randmeren. Ook hierbij geldt dat dan in 

verband met calamiteiten de vorming van bekkens noodzakelijk is om deze bron 

van watervoorziening te kunnen garanderen. Doorgaans stuit het aanleggen van 

dergelijke bekkens op veel planologische problemen. 
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Tabel 3 geeft een overzicht van de winbare hoeveelheden. Hierbij is er reeds 

rekening mee gehouden dat in de Eemvallei 5 miljoen m3 per jaar winbaar geacht 

wordt ten behoeve van de drinkwatervoorziening in Het Gooi. Bij de getallen in de 

eerste kolommen is ervan uitgegaan dat de zuiveringsinstallaties ook inderdaad in 

staat zijn om een nominale capaciteit te leveren. In diverse situaties zal dit nog de 

nodige investeringen vergen. Uitbreiding is mogeijk in het Gooimeer, waarbij echter 

grote vraagtekens gezet moeten worden. Verder is mogelijk: 

- maximaal gebruik van het Bethunepolderwater; 

- meer gebruik van Amsterdam-Rijnkanaalwater; 

- intensivering van de bestaande oppervlaktewaterinfiltratie met Lekwater in het 

duingebied van Gemeentewaterleidingen te Leiduin; 

- ingebruikname van diepinfiltratie bij de WLZK. 

Daarnaast zijn zowel in Utrecht als in Flevoland nog aanzienljke uitbreidingen van 

de grondwaterwinning voorzien. 

Tabel 3: Winbare hoeveelheden (106 m3.jaar- I). 

bestaande en uitbreidings-
vaststaande plannen mogelij kheden 

aard van de grondstof grondw. opp.w. grondw. opp.w. 

Noord-Holland (Zuid) 
Gooi-bedrijven 
,- bestaande middelen 7 
- Eemvallei 5 
- elders 6? 
Totaal 12 6? 
Gemeentewaterleidingen 
- Weesperkarspel 

Bethunepolder 25 5 
Amsterdam - Rijnkanaal 6 25 

- Leiduin 13 57 13 
WLZK 10 9 
Totaal 23 88 52 

Utrecht 
WMN (excl. Gooi) 68,3 8,6 
Amersfoort 7 
3 overige bedrijven 5,7 0,4 
Totaal 81 9 

Flevoland FDM 13 10 

TOTAAL 129 88 19 58 

98 



5 DE DEKKING VAN TEKORTEN 

Tabel 4 geeft aan hoe de behoefte en de winningsmogelijkheden op elkaar zijn 

afgestemd. De totale behoefte in het jaar 2000 in de regio is 255 miljoen m3 per 

jaar. De aanwezige winmogelijkheden kunnen maximaal 217 miljoen m3 per jaar 

leveren. Een tekort derhalve van 38 miljoen m3 per jaar. 

De problemen liggen niet in Utrecht en Flevoland die zichzelf aardig lijken te 

kunnen bedruipen, maar in Noord-Holland. Oppervlaktewater uit de Rijn, uit het 

Amsterdam-Rijnkanaal of uit het Gooimeer zal naast het restant van het 

Bethunewater de oplossing moeten zijn om in de behoefte te voorzien. Bij het 

zuiveringsbedrijf in Weesperkarspel zijn de mogelijkheden hiervoor in principe 

aanwezig. 

Tabel 4: Regionale tekorten en oplossingen voor de drinkwaterproduktie "2000". 

regio bestaande winmiddelden jaar 200 realiseerbaar bron 
grondw. opp.w. totaal vraag tekort grondw. opp.w. opp.w. 

het Gooi (Eem) 12 12 18 6 6? Gooimeer 
rest Nd-Holland(Zd) 23 88 111 128 17 52 Lek/ARK 
Utrecht 81 81 87 6 9 
Flevoland 13 13 22 9 10 

Totaal 106 m3.jaar- l 129 88 217 255 38 19 58 (Rijn) 
procent 51% 34% 85% 100% 15% 7% 23% 

6 MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 

Op deze invalshoek wordt hier slechts kort ingegaan. Gemeentewaterleidingen is bij 

haar activiteiten altijd uitgegaan van afstemming op andere maatschappelijke 

belangen. Bij de overname van de bemaling van de Bethunepolder in 1930 is er een 

overeenkomst gesloten waarin een samengaan is bewerkstelligd van de belangen van 

de drinkwatervoorziening, van het peilbeheer en van de landbouw. Op dat moment 

was dat een grote uitkomst voor al degenen die daarbij betrokken waren. Het 

voortbestaan van de Bethunepolder en van degenen die daarin leefden en werkten 

werd door het aangaan van dit contract mogelijk. 
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Ook in latere jaren is bij de sanering van de Bethunepolder iets dergelijks gebeurd. 

Van de zijde van het waterleidingbedrijf is met alle kracht meegewerkt en deels ook 

meebetaald aan het opheffen van lozingen, aan de aanleg van de riolering, aan de 

sanering van olietanks en recent nog is een bedrijf door de gemeente Amsterdam 

uitgekocht. Dit alles om de belangen van het drinkwater te beschermen, echter 'niet 

zonder voorbij te gaan aan andere belangen. 

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de drinkwaterbedrijven in de toekomst 

deze opstelling niet zullen continueren. 

7 WATERHUISHOUDKUNDIGE INTEGRATIE 

Naast de voorbeelden die in het vorige hoofdstuk al genoemd zijn, zijn nog de 

defosfatering ten behoeve van de Waterleidingplas en de defosfatering ten behoeve 

van de Loosdrechtse Plassen noemen. Beide activiteiten zijn gezamenlijk ontwikkeld 

en worden door Gemeentewaterleidingen uitgevoerd, zij het dat uiteraard de 

financiering via verschillende kanalen plaatsvindt. Hier zijn de belangen van de 

drinkwaterbereiding en het kwaliteitsbeheer hand in hand gegaan. 

Over de fosfaatproblematiek van de Loosdrechtse Plassen ook nog een opmerking. 

Figuur 4 geeft het algemene verband aan tussen de groei van algen en de 

fosfaatconcentratie. Eerst een sterke toename van algen in een traject van lage 

fosfaatconcentraties en daarna een gelijk blijven bij de hogere concentraties. Het 

niveau van de lijnen hangt onder andere af factoren als stikstofgehalten, 

silicaatgehalten e.d. 

Figuur 5 geeft een enigszins geschematiseerd beeld van de situatie op de 

Loosdrechtse Plassen. Vanaf P-concentraties boven de 150 Jtgr l schommelt het 

chlorofylgehalte zo tussen de 200 en 300 Jtg chlorofyl-ar I. Als de 

fosfaatconcentratie lager dan 150 mg.r l is, zal het chlorofylgehalte gaan dalen. In 

de Waterleidingplas van Gemeentewaterleidingen is dit het geval. Daar ligt het 

fosfaatgehalte op 20 Jtgr l en is het chlorofylgehalte zeer gering; zichtdiepten van 2 

tot 5 meter komen voor. In de grafiek is ook aangegeven dat het water van het 

IJsselmeer, de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaalwater gehalten aan fosfaat bevatten 

waarbij altijd grote algenontwikkeling zal optreden. De Loosdrechtse Plassen echter 

bevinden zich thans net op het buigpunt. Het gehalte ligt daar nu op een niveau 

van ± 150 Jtg.l- I . Belangrijk is dat dat gehalte verlaagd wordt. Dan zal ook op de 
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Loosdrechtse Plassen succes geboekt worden en zullen lagere chlorofylgehalten 

gemeten worden. In andere bijdragen in deze bundel zijn reeds verschillende 

voorstellen daarvoor gedaan. Bij Gemeentewaterleidingen is in 1988 een 

proefinstallatie in bedrijf gesteld, waarmee uitgezocht wordt hoe het fosfaatgehalte 

van het in te laten water nog verder verlaagd kan worden dan thans reeds gebeurt. 
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Figuur 4: Hoeveelheid algen als functie van de P-concentratie. 

chlorofyl- a I I1g /1) 

300 

200 

rstreefwaarden IMP-water '85.!89 

n basiskwalrtelt IMP-water '85 -'89 

p 

20 50 100 150 Dl 
20 140 270 

450 ~I __ ~60~0 ____ 7~50r-__ ~9~O~0 __ ~!105O 1200 

~ ARK (Nieuwersluisl P IjJg/I) Waterl.plas Bethune IJssel-
polder meer 
~ 

Loosdr. plassen 

Figuur 5: Chlorofyl en P in Loosdrecht. 

101 



8 DE PRIJS VAN HET DRINK WA TER 

In een bijdrage als deze dient ook enige aandacht besteed te worden aan de kosten 

van de gesignaleerde ontwikkelingen. De prijs van het drinkwater bedraagt in onze 

regio thans ± f 2,-- per m3, wanneer er sprake is van drinkwater gewonnen uit 

oppervlaktewater. In de Provincie Utrecht waar alleen grondwater gebruikt wordt is 

de prijs aanzienlijk lager. Na uitbreiding van de huidige zuiveringsinstallaties met 

koolfilters ten behoeve van de verwijdering van bestrijdingsmiddelen en andere 

organische stoffen zal de prijs stijgen tot ± f 2,40 per m3 . 

De investeringskosten voor het drinkwater dat in de aangeduide nieuwe projecten 

gewonnen zal worden, liggen op een niveau van f 3,50 à f 5,50 per m3 per jaar. 

Dat wil zeggen dat de kosten van winning, zuivering en transport van elke m3 

productiecapaciteit zich op een dergelijk niveau bevinden. Voor het 

grondwaterproject in de Eemvallei zijn de kosten het laagst namelijk ongeveer 

f 3,50 per m3 per jaar. Voor de oppervlaktewaterprojecten liggen zij hoger, namelijk 

tussen f 4,70 en f 5,50 per m3 per jaar. Ten aanzien van de prijs die voor het 

drinkwater betaald moet worden betekent dit een bedrag van ca. f 0,60 per m3 bij 

het grondwaterproject en f 0,85 tot f 1,05 per m3 voor de 

oppervlaktewaterprojecten voor rente, afschrijving en exploitatie. Deze bedragen 

komen grotendeels op de huidige drinkwaterprijs omdat het voor een belangrijk 

deel extra infrastructuur betreft. 
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BESTUURLIJKE ASPECTEN VAN INTEGRAAL WATERBEHEER: 

WAARNEMINGEN UIT HET GOOIS/UTRECHTS STUWWALLEN

EN PLASSENGEBIED 

C.B.F. Kuijpers & J. van der Veen 

SAMENVATTING 

Een blauwdruk voor de bestuurlijke uitwerking van integraal waterbeheer is niet te 

geven. Voor wat betreft het Vechtplassengebied ligt een verdergaande integratie van 

taken op het terrein van het oppervlaktewaterbeheer voor de hand. Gelet op de 

kenmerken van deze waterstaatkundige eenheid dient het daarbij niet alleen te gaan 

om het integreren van waterkwantiteitstaken, maar ook om het integreren van het 

waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Voorts zijn aanvullende 

taakafstemmingbevorderende maatregelen gewenst. De voor het Vechtplassengebied al 

min of meer "gebruikelijke" projectaanpak biedt in dit verband goede perspectieven, 

mits deze projecten nader worden geformaliseerd. Hierbij kan gedacht worden aan 

het gezamenlijk opstellen van projectprocedures. Ook dient de projectaanpak meer 

verankerd te worden in de planvorming. Afhankelijk van de aard van het project 

zou dat het waterhuishoudingsplan kunnen zijn. Omdat het Vechtplassengebied 

meerdere provincies omvat en de daar voorkomende problemen meer maatregelen 

vereisen dan alleen waterbeheersmaatregelen, kan ook gedacht worden aan de 

opstelling van een integraal beleidsplan voor de Vechtplassen. Binnen het kader van 

dit plan zou de projectaanpak verder vorm gegeven kunnen worden. 
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INLEIDING 

In opdracht van de Hoofddirectie van Rijkswaterstaat houdt de bestuurskundige 

sectie van de Interfacultaire Vakgroep Milieukunde zich al geruime tijd bezig met 

onderzoek naar de bestuurlijke consequenties van integraal waterbeheer. Dit 

onderzoek heeft tot doel wegen aan te geven waarlangs de bestuurlijke uitwerking 

van integraal waterbeheer vorm kan worden gegeven (Glasbergen et al., 1988; 

Kuijpers & Glasbergen, 1989). Dit ten behoeve van de onderbouwing van de 

bestuurlijke paragraaf in de Derde nota waterhuishouding. 

Na een korte inleiding over de bestuurlijke betekenis van integraal waterbeheer, 

zal de bespreking van de bestuurlijke aspecten van integraal waterbeheer 

plaatsvinden aan de hand van een drietal bestuurlijk relevante vragen. De keuze 

van deze vragen is bepaald door de kenmerken van integraal waterbeheer met 

betrekking tot het Vechtplassengebied en de meer algemeen aan de orde zijnde 

discussiepunten, die van belang zijn voor de bestuurlijke vertaling van integraal 

waterbeheer. In de eerste plaats wordt de vraag aan de orde gesteld in hoeverre 

het streven naar integraal waterbeheer - dat het waterbeheer vanuit een verbreed 

perspectief beschouwt - veranderingen nodig doet zijn in het takenpakket van de 

waterbeheerder. Dient de waterbeheerder zich uitsluitend te beperken tot het 

oppervlaktewaterkwantiteits- en -kwaliteitsbeheer? Of dient in de toekomst ook het 

rioleringsbeheer en het grondwaterbeheer aan de waterbeheerder te worden 

toebedeeld? De zojuist geschetste vraag heeft met name betrekking op de 

toekomstige omvang van het beheersobject van de waterbeheerder. De tweede door 

ons aan de orde te stellen vraag neemt als uitgangssituatie de vaak voorkomende 

structuur waarbij de bestaande taken op het terrein van het waterbeheer, zoals het 

oppervlaktewaterkwantiteits- en -kwaliteitsbeheer, reeds verdeeld zijn over 

verschillende instanties. Veronderstelt het streven naar integraal waterbeheer een 

integratie van deze taken? Of dienen andere vormen van afstemming te worden 

nagestreefd? Tenslotte wordt in deze bijdrage aandacht besteed aan de 

mogelijkheden om met het bestaande bestuurlijk-juridisch instrumentarium tot 

taakafstemming te komen. Is men met het bestaande en in diverse wetten 

neergelegde instrumentarium in staat om tot een nadere taakafstemming ten behoeve 

van integraal waterbeheer te bereiken? Zo nee, welke alternatieven heeft men in 

dit verband? 
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2 INTEGRAAL WATERBEHEER 

Vanuit een bestuurlijke optiek is het belangrijk te constateren dat integraal 

waterbeheer in feite nog een toekomstperspectief is (De Graeff, 1987). In de 

praktijk van het waterbeheer wordt deze strategie nog maar beperkt toegepast. 

Bovendien blijkt bij nadere beschouwing de interpretatie van deze strategie grote 

verschillen te vertonen. Sommigen beschouwen integraal waterbeheer als een vorm 

van sturing die alleen meer rekening houdt met de samenhang tussen kwantiteits-

en kwaliteitsoppervlaktewaterbeheer. Anderen betrekken daarbij ook nog het 

grondwaterbeheer. Onze interpretatie van integraal waterbeheer reikt echter verder 

(zie ook Kuijpers et al., 1987 en Glasbergen et al., 1988). Integraal waterbeheer wil 

vooral een brede benadering van de waterbeheerproblemen stimuleren en wil in dit 

verband de samenhang en het samenspel tussen onderdelen van het waterbeheer 

bevorderen alsmede tussen het waterbeheer en de beleidsterreinen van de ruimtelijke 

ordening, het natuurbeheer, het milieubeleid en de landinrichting. Voor het 

realiseren van integraal waterbeheer zullen aldus naast de traditionele 

waterbeheersmaatregelen zoals zuivering, peilbeheer e.d., bijna altijd ook meer 

landgebonden maatregelen dienen te worden genomen zoals het scheiden van natuur 

en landbouw, het weren van bepaalde verontreinigde activiteiten en een ander 

oeverbeheer. De praktijk van het waterbeheer van de Gooi- en Vechtstreek geeft 

hier goede voorbeelden van. Jarenlang is alleen via traditionele 

waterkwaliteitsmaatregelen gepoogd de eutrofiëring van de Vechtplassen terug te 

dringen. De aanleg van rioolwaterzuiveringsinstallaties, het rioleren van nog 

ongerioleerde bebouwing en het defosfateren van inlaatwater zijn hier voorbeelden 

van. Steeds duidelijker werd echter dat met dit type maatregelen alléén de plassen 

niet veel schoner zouden worden (de Ruiter et al., 1988). Naast 

waterkwaliteitsmaatregelen dienden dan ook maatregelen in de sfeer van het 

grondwaterbeheer (minder grondwaterwinning ten behoeve van het herstel van de 

kwelstroom), waterkwantiteitsbeheer (aangepast peilbeheer, suppletie van 

gebiedseigen water) en de ruimtelijke ordening, het natuurbehoud en het 

milieubeleid, te worden genomen. De vraag is dan vervolgens wel in hoeverre deze 

interpretatie van integraal waterbeheer gevolgen moet hebben voor de taken van de 

waterbeheerder, de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer en het bestuurlijk

juridisch instrumentarium dat de gewenste samenhang moet bevorderen? Aan de hand 

van de eerder gestelde vragen zal hierop in het vervolg nader worden ingegaan. 
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3 DE BESTUURLIJKE ASPECTEN NADER BEZIEN 

3.1 Taakverbreding? 

Van oudsher worden tot de taken van het waterbeheer gerekend de zorg voor de 

waterhuishouding (kwantiteit- en kwaliteitzorg), waterkering en andere 

waterstaatsaangelegenheden zoals wegen- en vaarwegenzorg. Het streven naar naar 

integraal waterbeheer is voor sommigen aanleiding te pleiten voor de toedeling van 

meer - aan de waterstaatkundige verzorging grenzende - taken, aan de 

waterbeheerder. Zo wordt ervoor gepleit om ook taken die betrekking hebben op het 

rioolbeheer (Tonkes, 1986) en (onderdelen van) het grondwaterbeheer, aan de 

waterbeheerder toe te delen. Dit zijn taken die nu vooral liggen bij de provincie 

en gemeenten. 

Hierbij dient men zich ook te beseffen dat aspecten die in de conceptie van 

integraal waterbeheer in samenhang worden bezien, veelal ook onderdeel uitmaken 

van andere integratiekaders. Het riool beheer bijvoorbeeld is mede een onlosmakelijk 

onderdeel van het gemeentelijk beleid. Het grondwaterbeheer kent eveneens nauwe 

samenhangen met de openbare drinkwatervoorziening en met het 

bodembeschermingsbeleid en (dus) ook met bijvoorbeeld het afvalstoffen- en 

meststoffen beleid. Dient derhalve het water als integratiekader de voorkeur te 

krijgen boven deze andere integratiekaders? Wij vinden van niet. In de eerste 

plaats omdat welke taakverdeling ook wordt nagestreefd, de complexiteit van 

waterbeheerproblemen maakt dat altijd taakafstemming tussen verschillende 

overheidsorganisaties betrokken bij het waterbeheer, nodig zal zijn. Voorts moet 

worden gesteld dat een taakverbreding voor de waterbeheerder op gespannen voet 

staat met het vaak functionele karakter van deze lichamen en de beperkte 

belangenvertegenwoordiging die hieraan ten grondslag ligt (Niers, 1988, Verburg, 

1989). Taakverbreding zal een bredere belangenvertegenwoordiging eisen. De vraag 

is dan of dit nog wel te rijmen valt met de kenmerken van de functionele 

bestuursvorm. Integraal waterbeheer betekent in onze uitleg dus niet dat ook de 

zorg voor het oppervlaktewater, grondwater, de bodem, de oevers en de technische 

infrastructuur, automatisch tot de directe taak van de waterbeheerder moeten 

worden gerekend. Het toekennen van taken op het terrein van het 

grondwaterbeheer aan de waterbeheerder - iets dat gelet op de nauwe samenhang 
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tussen oppervlaktewater beheer en grondwater beheer wel eens als oplossing voor het 

Vechtplassengebied is gesuggereerd - achten wij niet nodig. 

3.2 Taakintegratie? 

Een andere vraag is die in hoeverre thans verdeelde taken op het terrein van 

oppervlaktewaterbeheer, uit oogpunt van het streven naar integraal waterbeheer, 

geïntegreerd moeten worden, dan wel gescheiden kunnen blijven. In het waterbeheer 

is het zo dat diverse instanties taken en bevoegdheden hebben. Afhankelijk van de 

provinciale reglementering en de historisch gegroeide situatie is er dan sprake van 

scheiding dan wel integratie van de oppervlaktewaterkwaliteits- en -kwantiteitszorg. 

Deze verbrokkeling van taken in het waterbeheer maakt de positie van het 

waterbeheer, bijvoorbeeld in het overleg met andere beleidsterreinen, er niet 

sterker op. Niet zelden voorkomende concurrerende beheersvisies tussen 

waterbeheerders onderling vergroten de kans op meningsverschillen met betrekking 

tot onder andere de verdeling van financiële middelen, de keuze van integrale 

oplossingen en de interpretatie van onderzoek. Als gevolg daarvan is het 

waterbeheer niet zelden een verdeelde sector, de gezamenlijke besluitvorming 

verloopt traag en integrale maatregelen worden niet genomen, of moeten worden 

uitgesteld. 

Wordt nu gekeken naar de organisatie van het waterbeheer voor de 

waterstaatkundige eenheid van het Goois/Utrechts stuwwallen- en plassengebied dan 

zijn diverse beheersinstanties voor verschillende beheersaspecten binnen het 

waterbeheer verantwoordelijk. Te noemen zijn de provincie Utrecht als strategisch 

en operationeel beheerder van de oppervlaktewateren in haar provincie, de provincie 

Noord-Holland, het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland, het waterschap Drecht en 

Vecht, het waterschap de Proosdijlanden, Rijkswaterstaat directie Utrecht en 

Rijkswaterstaat directie Noord-Holland. Het feit dat de provinciale grens deze 

waterstaatkundige eenheid doorsnijdt, dat in het verleden de betrokken provinciale 

besturen anders hebben geoordeeld over de. bestuurlijke organisatie van het 

waterbeheer binnen hun territoir én dat binnen deze waterstaatkundige eenheid 

zowel sprake is van rijkswateren als regionale wateren, zijn hiervan de oorzaak. De 

ervaring leert dat een en ander vertragend werkt bij het streven om tot meer 

eenheid in beleid en beheer te komen. Meer uniformering en standaardisering in de 
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bestuurlijke organisatie van beide provincies valt te prefereren boven de huidige 

bestuursstructuur. 

Een eerste stap daartoe is onlangs gezet na het bekend worden van de voorstellen 

inzake de integratie van het waterkwantiteitsbeheer in de Amstellandse regio 

(1988). Deze voorstellen betreffen de integratie van het Hoogheemraadschap 

Amstelland en het Hoogheemraadschap van de zeedijk beoosten Muiden, met de 

waterschappen Drecht en Vecht en de Proosdijlanden. De integratie tot een groot 

Hoogheemraadschap Amstel en Vecht, is vanuit de optiek van integraal waterbeheer 

wenselijk, maar nog onvoldoende. De logisch hierop volgende stap is integratie van 

de kwantiteits- én kwaliteitszorg. In de eerste plaats omdat een dergelijke 

organisatie van het waterbeheer beter aansluit op de waterstaatkundige eenheid die 

het Vechtplassengebied vormt. In de tweede plaats bevordert men daarmee de 

totstandkoming van een integrale visie op het waterbeheer voor het 

Vechtplassengebied. En in de derde plaats zal een gewijzigde bestuursstructuur ook 

een stimulans kunnen bieden aan de wijze waarop de problemen voor dit gebied 

worden gesteld, bestudeerd en aangepakt. Tegelijkertijd moet echter worden 

gewaarschuwd voor een bestuurlijke uitwerking van integraal waterbeheer via alleen 

het spoor van de taakintegratie. Immers, welke organisatievorm ook wordt gekozen, 

altijd zal afstemming nodig blijven zijn. Belangrijke afstemmingsrelaties zullen 

bijvoorbeeld blijven bestaan met de waterleidingbedrijven, de grondwaterbeheerders, 

de landinrichtingsdiensten, de ruimtelijke ordening en het milieu- en recreatief 

beleid. Ook wanneer in organisatorisch opzicht meer eenheid in het 

oppervlaktewaterbeheer is bereikt. 

3.3 Taakafstemming? 

Het voorgaande betekent dat naast maatregelen die een integratie van taken inzake 

het oppervlaktewaterbeheer nastreven, ook altijd taakafstemmingbevorderende 

instrumenten moeten worden ingezet. Vooral ook om de vaak voor de bestuurlijke 

uitwerking van integraal waterbeheer noodzakelijke afstemming tussen het 

waterbeheer enerzijds en andere beleidsterreinen anderzijds te kunnen bereiken. 

Taakafstemming zal dan bij voorkeur dienen te worden bereikt via het maken van 

afspraken tussen de betrokken overheidsinstanties. 

De vraag is dan in welk kader deze afspraken tot stand moeten komen. De Raad van 

de Waterstaat wijst in zijn reactie op de notitie "Omgaan met water" vooral op de 

betekenis van de provinciale planvorming. Men doelt daarbij vooral op de 
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mogelijkheden van het waterhuishoudingsplan en het wateraccoord. De toekomstige 

Wet op de Waterhuishouding biedt een kader voor deze instrumenten. Beide 

instrumenten hebben echter vanuit het perspectief van integraal waterbeheer hun 

beperkingen. Deze instrumenten kunnen alleen een kader voor afspraken zijn wat 

betreft de afstemming tussen onderdelen van het waterbeheer en niet tussen 

(onderdelen van) het waterbeheer en andere terreinen van overheidszorg. Daarvoor 

zal moeten worden vertrouwd op het zogenaamde "haasje-over-springen". Hiermee 

wordt bedoeld het spel van verwijzingen in de plannen die de provincie maakt voor 

samenhangende beleidsterreinen zoals de waterhuishouding, de ruimtelijke ordening 

en het milieubeleid. Via deze verwijzingen moeten de diverse plannen op elkaar 

worden afgestemd. Menigeen twijfelt echter aan de taakafstemmingbevorderende 

mogelijkheden van het "haasje-over-spel" (Glasbergen, 1986). Het kan worden 

beschouwd als te passief en vrijblijvend van aard. Integraal waterbeheer vraagt in 

zijn uitwerking een actieve en meer georganiseerde vorm van taakafstemming. Met 

name zal dan ook voor wat betreft het bevorderen van de taakafstemming tussen 

het waterbeheer enerzijds en andere beleidsterreinen anderzijds, naar aanvullende 

instrumenten moeten worden gezocht. 

In de praktijk van het waterbeheer doen zich wat dit aspect betreft diverse 

ontwikkelingen voor. In dit verband kan worden gewezen op het integraal 

beleidsplan dat voor verschillende rijkswateren reeds is opgesteld (Kuijpers, 1988) en 

wellicht ook voor bijvoorbeeld interprovinciale regionale systemen de 

taakafstemming kan bevorderen (Boutellier-Muijs, 1987). In een integraal beleidsplan 

worden de gewenste functies van een functioneel samenhangend gebied (tot op heden 

alleen nog grote wateren), in onderlinge samenhang geschetst. In het plan worden 

interbestuurlijke afspraken gemaakt inzake de activiteiten die nodig zijn om de 

gewenste integrale ontwikkelingen te kunnen realiseren. Een integraal beleidsplan 

biedt vooral een kader voor interbestuurlijke afspraken op strategisch niveau. Voor 

de vertaling van deze afspraken naar het beheersniveau moet worden teruggevallen 

op de vigerende en voor dit niveau relevante sector- en facetinstrumenten 

(bijvoorbeeld bestemmingsplan, peilbesluiten, beheersafspraken en landinrichting). Een 

integraal afwegingskader vergelijkbaar aan het integraal beleidsplan ontbreekt 

vooralsnog op beheersniveau (zie ook Glasbergen, 1989). Voor de provincie Noord

Brabant is dit aanleiding geweest het integraal wateraccoord als planfiguur te 

introduceren. Deze planfiguur heeft betrekking op het waterbeheer van de Chaamse 

Beken. Om de aan deze beken toegekende ecologische doelstellingen te kunnen 
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realiseren zijn diverse beheersmaatregelen die betrekking hebben op verschillende 

overheidsterreinen (rioolbeheer, waterhuishouding, landinrichting, ruimtelijke 

ordening) geformuleerd. Om vrijblijvendheid bij de uitvoering van de nodig geachte 

beheermaatregelen te voorkomen en zorg te dragen voor een min of meer 

gelijktijdige uitwerking, werd het nodig geacht deze beheerafspraken meer 

bestuurlijke status toe te kennen via de introductie van het integraal wateraccoord, 

dat door alle betrokken partijen dient te worden ondertekend. 

4 DE PROJECTAANPAK 

Met het bestaande wettelijke instrumentarium kan veelal in onvoldoende mate 

worden ingespeeld op de bestuurlijke eisen die moeten worden gesteld aan de 

uitwerking van integraal waterbeheer en de in dit verband noodzakelijke 

taakafstemming. Immers, ogenschijnlijk aantrekkelijke planfiguren als een integraal 

beleidsplan en een integraal wateraccoord hebben nog geen wettelijke status, terwijl 

de wel in de wet voorziene instrumenten vaak een te beperkte reikwijdte kennen om 

te kunnen zorgdragen voor bestuurlijke uitwerking van integraal waterbeheer. Om 

die reden zou het aanbeveling verdienen om voor de middellange termijn de 

bestuurlijke uitwerking van integraal waterbeheer niet alléén op te hangen aan de 

bestaande wettelijke (plan)verplichtingen binnen het waterbeheer. De voorkeur gaat 

dan mede uit naar het leggen van het zwaartepunt bij een bepaalde vorm van 

bestuurlijke afstemming, namelijk de projectafstemming. 

Ter toelichting op deze vorm van afstemming kan het volgende worden opgemerkt. 

Wanneer gesproken wordt over waterbeheer, milieubeleid en ruimtelijke ordening 

dan bedoelt men daarmee het lopende en continue -beleid, zoals dat door de jaren 

heen gestalte heeft gekregen in diverse nota's, plannen en besluiten. Kuypers 

(1980) spreekt in dit verband van repetitief beleid. Daarnaast spreekt hij van 

"eenmalig" beleid waar het gaat om beleidsprojecten. Via een projectaanpak 

kunnen bepaalde pioriteiten makkelijker worden gesteld, accenten worden gelegd en 

vernieuwingen worden doorgevoerd die via het lopend beleid moeilijker te realiseren 

zouden zijn. 

De belangrijkste voordelen van een projectaanpak voor het waterbeheer zijn vooral 

dat de afstemming sterk gekoppeld kan worden aan een specifieke doelstelling of 

een concreet probleem. Daarnaast zijn bij het project alleen die overheden 

betrokken die een directe bijdrage kunnen leveren aan de doelrealisatie. Ook kan 
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het project als brug dienen tussen de planvoornemens in hoofdlijnen en de 

beheermaatregelen in detail. Deze kenmerken van projectafstemming kunnen de 

besluitvorming versnellen. Bovendien kan ook sneller worden ingespeeld op de 

knelpunten bij afstemming. Tenslotte heeft afstemming via projecten als voordeel dat 

de bestuurlijke afstemming slechts een beperkte tijd hoeft te omvatten en gestalte 

kan krijgen via een alleen voor de duur van het project noodzakelijk organisatorisch 

kader. Dit vergroot de flexibiliteit en maakt het voor de waterbeheerder 

bijvoorbeeld ook makkelijker aan te sluiten bij de variatie in watersystemen. Als 

nadelen van de projectaanpak kunnen worden genoemd, de vaak onduidelijke relatie 

tussen de projectdoelstellingen en te treffen maatregelen enerzijds en het lopende 

beleid zoals is neergelegd in plannen en andere besluiten anderzijds. Voorts kunnen 

de projecten alleen gerealiseerd worden onder omstandigheden van vrijwilligheid en 

consensus. over de gezamenlijke projectdoelstellingen. Er moet aldus een 

gemeenschappelijke behoefte bestaan aan het project. Waar niettemin meningen 

divergeren zal het project slechts langzaam vorderen en alleen via overleg, 

onderhandelen en via het sluiten van compromissen kunnen worden gecontinueerd. 

Tenslotte is de formele status van het project niet altijd duidelijk zodat organisaties 

zich gemakkelijk aan het overleg kunnen onttrekken, afspraken naast zich neer 

kunnen leggen, zonder risico's van sancties. 

Bij het waterbeheer ten aanzien van het Goois/Utrechts stuwwallen- en 

plassengebied wordt al geruime tijd gebruik gemaakt van de projectaanpak. Een van 

de eerste projecten had betrekking op de Loosdrechtse Plassen en kende zijn start 

reeds in 1973 (Werkgroep Waterkwaliteit Loosdrechtse Plassen, 1973). De meeste 

projecten worden niettemin in het begin van de jaren tachtig ontwikkeld (Tabel 1). 

Voor het Utrechtse deel van het Goois/Utrechts stuwwallen- en plassengebied kan 

worden gewezen op lopende projecten met betrekking tot de Botshol, het 

Noorderpark en de Vinkeveense plasssen (van lersel 1987, Provinciale Waterstaat 

1988). In het Noordhollandse deel gaat het om projecten als het Naardermeer, de 

Hilversumse Meent en het Horstermeerproject (Verstraelen et al., 1988). 

Deze projecten hebben allemaal tot doel de waterkwaliteit van de plassen of 

plassenonderdelen te verbeteren. Zij hebben daarmee als het ware een 

katalysatorfunctie voor het lopend beleid. Als gemeenschappelijk kenmerk hebben 

deze projecten voorts dat ze alleen kunnen worden gerealiseerd in samenwerking 

met diverse organisaties (Tabel 2). 
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Voor het realiseren van de projectdoelstellingen zullen dan ook meer maatregelen 

dan alleen waterbeheermaatregelen noodzakelijk zijn (Tabel 3). 

Tabel I: Projecten l ) in het het Goois/Utrechts stuwwallen- en plassengebied, 
startdatum en huidige fase. 

Project 

Loosdrecht 
Naardermeer 
Botshol 

Start Huidige fase 

beheer en nieuw onderzoek 
beheer 

Kortenhoef 
Hilversumse Meent 
Vinkeveen 
Noorderpark 

1973 
1981 
1982 
1984 
1984 
1986 
1987 

uitvoering en onderzoek 
uitvoering en onderzoek 
uitvoering 
onderzoek 
onderzoek 

I) Het project Gooi- en Eemmeer wordt beschouwd als een project dat niet direct 
verband houdt met de problematiek van het Goois/Utrechts stuwwallen- en 
plassengebied. 

Tabel 2: De bij de projecten betrokken overheidsorganisaties. 

Project 

Loosdrecht 

Vinkeveen 

Botshol 

Noorderpark 

Naardermeer 

Ankeveen/ 
Kortenhoef 

Betrokken organisaties 

provincie Utrecht, Gemeentewaterieidingbedrijven 
Amsterdam en plassenschap Loosdrecht 
provincie Utrecht, waterschap de Proosdij landen, 
recreatieschap, gemeente Vinkeveen en Waverveen 
provincie Utrecht, waterschap de Proosdijlanden, 
Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Landinrichtingsdienst 
Landinrichtingsdienst, provincie Utrecht, waterschap de Vecht, 
Plassenschap Loosdrecht, Natuurmonumenten 
Natuurmonumenten, waterschap Drecht en Vecht, Zuiveringschap 
Amstel- en Gooiland, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland 
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland, provincie Noord-Holland, 
waterschap Drecht en Vecht, Rijkswaterstaat, 
Landinrichtingsdienst 

Hilversumse MeentZuiveringschap Amstel- en Gooiland, waterschap Drecht en 
Vecht, gemeente Hilversum, provincie Noord-Holland en 
Natuurmonumenten 
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Wat zijn de ervaringen met de projectaanpak voor het Vechtplassengebied? 

Alhoewel de ervaringen niet voor elk project gelijkluidend zijn en bovendien elk 

project zich in een andere fase van voorbereiding dan wel uitwerking 

bevindt, kunnen niettemin de navolgende algemene opmerkingen worden gemaakt. 

Tabel 3: De voorgestelde maatregelen per project. 

Project 

Loosdrecht 

Vinkeveen 

Botshol 

Noorderpark 
Naardermeer 

uitgevoerde en toekomstige maatregelen 

rioleringswerkzaamheden, vervangen van gedefosfateerd ARK
water, actief biologisch beheer, baggeren, isoleren fosfaat, 
doorspoelen 
extra rioleringsactiviteiten, defosfatering inlaat water, baggeren, 
beperken af- en uitspoeling meststoffen 
aangepast peilbeheer, defosfateren inlaatwater, tegengaan 
wegzijging, scheiden van natuur en landbouw 
onderzoek vindt nog plaats 
defosfatering inlaatwater, baggeren, deels vervangen inlaatwater, 
reduceren grondwaterwinning 

Ankeveen/ rioleringswerkzaamheden, aangepast peilbeheer, reductie 
Kortenhoef grondwaterwinning, baggeren 

Hilversumse Meentgebruik relatief schoon kwelwater voor suppletie 
's-Gravenlandse polder 

In algemene zin kan worden opgemerkt dat het minimaal drie jaar kost alvorens het 

project enige vorm kan krijgen. Vaak weet men nog veel te weinig van de diverse 

functionele relaties, de problemen en de effecten van de oplossingsalternatieven. 

Elk project kenmerkt zich dan ook door een uitgebreide onderzoeksfase waarin het 

probleem wordt verkend en alternatieve oplossingen worden aangegeven. 

Duidelijkheid omtrent de relevante functionele relaties, de aard van het op te 

lossen probleem en de beschikbaarheid van realistische beleidsaiternatieven, moeten 

dan ook als belangrijke stimulerende factoren worden genoemd bij de voortgang van 

de projectaanpak. 

Wanneer het probleem is verkend en alternatieve oplossingen zijn aangegeven, is 

het voorts belangrijk dat de voorgestelde aanpak ook een bestuurlijk en financieel 

draagvlak krijgt. De ervaring leert echter dat het veel tijd, menskracht en 

overredingskracht kost om de diverse overheden met eigen taken en belangen op één 

lijn te krijgen. Van belang hierbij is vooral de organisatie van het project. Omdat 
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het om een integraal project gaat en de medewerking nodig is van diverse 

overheidsinstanties, is het nodig deze instanties in een zo vroeg mogelijk stadium 

bij de projectvoorbereiding te betrekken. Op deze wijze committeren zij zich reeds 

in een vroeg stadium aan de doelstellingen van het project en zullen zij zich niet 

overrompeld voelen wanneer de projectmaatregelen worden gepresenteerd. 

Een brede belangenvertegenwoordiging neemt overigens niet weg dat gedurende het 

verloop van het project diverse knelpunten optreden die onder meer betrekking 

hebben op de interpretatie en het gebruik van onderzoekresultaten, de verdeling 

van financiële lasten van integrale maatregelen en de keuze van compenserende 

maatregelen en prioriteiten. Uit de ervaringen met de projectaanpak voor het 

Vechtplassengebied wordt bijvoorbeeld duidelijk dat de ontwikkeling van een 

integrale aanpak stagneert op het moment dat kostbare maatregelen moeten worden 

genomen. Ofwel omdat men niet bereid is financiële middelen vrij te maken omdat 

men bepaalde nodig geachte integrale maatregelen niet tot de eigen taak rekent. 

Ofwel omdat de nodig geachte integrale maatregelen het eigen financiële draagvlak 

ver te boven gaat. In het laatste geval kan dan nog alleen via subsidiëring de 

voortgang van het project worden gewaarborgd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het 

Horstermeerproject dat als proefproject werd gekozen in het kader van de 

"integrale eutrofiëringsbestrijding" en daarom voor subsidiëring door het Rijk in 

aanmerking kwam. Overigens valt op dat bij de oplossing van de voornoemde 

knelpunten de weg van "zachte" maatregelen wordt gevolgd. Conflicten die zijn 

ontstaan of dreigen te ontstaan worden veelal opgelost via overleg, nader 

onderzoek, inzet van compenserende maatregelen e.d .. Weinig moet worden 

"gedreigd" met de inzet van machtsmiddelen die in de bestaande wetgeving zijn 

opgenomen zoals de goedkeuringsvereisten, aanwijzingsbevoegdheden en 

toezichtsverantwoordelijkhèden. Een en ander doet recht aan de sfeer waarbinnen 

de projectaanpak zich heeft ontwikkeld. Een sfeer die zich kenmerkt door een 

nadruk op de gemeenschappelijkheid van doelstellingen en overleg en 

onderhandelingen bij de uitwerking van de projectdoelstellingen. 

5 NABESCHOUWING 

In het voorgaande is gepleit voor een brede interpretatie van integraal 

waterbeheer. Voor de bestuurlijke uitwerking van integraal waterbeheer betekent 
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dit dat naast waterbeheermaatregelen ook vaak meer landgebonden maatregelen 

dienen te worden genomen. Dit betekent dat voor wat betreft de uitwerking van 

integraal waterbeheer altijd rekening zal moeten worden gehouden met 

taakafstemming. Daarnaast kunnen, afhankelijk van de regionale situatie, 

aanvullende maatregelen gewenst zijn. Voor het Vechtplassengebied is in dit 

verband gepleit voor een verdergaande integratie van de 

oppervlaktewaterkwantiteits- en -kwaliteitsbeheer. Bij deze voorkeur speelt mede een 

rol dat meer eenduidigheid omtrent de staande bestuurlijke structuur voor het 

waterbeheer in dit gebied, betere condities schept voor de door ons als positief 

beoordeelde taakafstemming via de projectaanpak. Immers, een verbrokkelde staande 

bestuurlijke structuur vertaalt zich in de projectorganisatie. In die zin dat vaak vele 

instanties bij de projectontwikkeling betrokken zijn. Dit vergroot de kans op 

conflicten. Bovendien komt het niet zelden voor dat meer algemene geschilpunten 

tussen provincie, waterschappen en zuiveringschap worden "uitgevochten" via het 

project. Een en ander kan de projectvoortgang aanzienlijk vertragen. 

Overigens kunnen nog wel enige kritische kanttekeningen worden geplaatst bij de 

projectaanpak als aanvulling op bestaande en in wetten neergelegde 

taakafstemmingsbevorderende instrumenten. Overleg, informatievoorziening en het 

onderhandelen tussen overheidsinstanties nemen een belangrijke plaats in bij het 

uitvoeren van deze projecten. Daarbij is de gelijkwaardigheid van functies per 

project altijd een belangrijk uitgangspunt gebleven. De vraag is echter of het 

uitgangspunt van de gelijkwaardigheid van functies een vol te houden optie is. Zal 

voor een werkelijke waterkwaliteitsverbetering van de diverse Vechtplassen niet veel 

duidelijker gekozen moeten worden voor de functie natuur ten koste van andere 

functies? Thans kan reeds een verschuiving worden waargenomen waarbij de 

traditioneel sterke functies van het Vechtplassengebied zoals de 

drinkwatervoorziening en de landbouw, terrein verliezen op de natuur. Het 

Horstermeerproject is hier een duidelijk voorbeeld van. In Utrecht lijkt men nog 

niet zo ver te gaan. De problematiek van de Vechtplassen zal ons inziens echter in 

toenemende mate vragen om politieke keuzes, die in strijd kunnen zijn met de 

vigerende belangen van overheden in dit gebied. Dit roept de vraag op of integrale 

projecten die een duidelijke functieprioritering hanteren (bijvoorbeeld natuur boven 

drinkwatervoorziening) ook kunnen gedijen in een sfeer van vrijwilligheid en 

coöperatie. 
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Mede tegen deze achtergrond achten wij een nadere formalisering en organisatie 

van de projectaanpak wenselijk. De basis van de projectafstemming is thans nog 

wankel en kwetsbaar. Dat een project zich ontwikkeld en wordt uitgevoerd is vaak 

afhankelijk van min of meer toevallige factoren. Bovendien verloopt de voortgang 

van een project uiterst traag in situaties waarbij geen consensus bestaat over 

projectdoelstellingen en -maatregelen (zie voor Brabantse ervaringen in dit verband: 

Provoost, 1988). Ook de samenhang tussen de verschillende projecten is vaak 

onduidelijk. Iedereen formuleert voor het eigen project optimale oplossingen zonder 

dat voldoende coördinatie en prioritering plaats vindt. Gelet op de hoge kosten die 

gemoeid zijn met de uitvoering van elk project, valt aan onderlinge prioritering niet 

te ontkomen. Ons inziens ligt hier een belangrijke taak voor de provincie. De 

provincie zou zich moeten bezig houden met het instellen, sturen, coördineren en 

opheffen van afzonderlijke projecten. Daarbij kan de provincie gebruik maken van 

het provinciaal waterhuishoudingsplan. Ook zouden in het waterhuishoudingsplan 

enige procedurele richtlijnen kunnen worden opgenomen. Via deze richtlijnen zou 

aandacht kunnen worden besteed aan de projectorganisatie, de financiering van 

projecten, de projectuitvoering en de beheersfase na de projectrealisatie. Voorts 

zou het waterhuishoudingsplan in meer algemene zin kunnen ingaan op de wijze 

waarop projectconflicten worden beslecht. Overigens moet duidelijk zijn dat een 

waterhuishoudingsplan niet in alle gevallen een goed kader kan vormen voor de 

organisatie van de projectaanpak. Immers, het waterhuishoudingsplan heeft maar een 

beperkte integrale status en afstemming met bijvoorbeeld andere beleidsterreinen is 

sterk afhankelijk van het correct gebruik van het "haasje-over-spel". Tegen deze 

achtergrond valt het voor het Vechtplassengebied te overwegen een integraal 

beleidsplan op te stellen. Met name het interprovinciale karakter van dit gebied, de 

dominantie van het grondwaterbeheer, dat zich zeker niets gelegen laat liggen aan 

bestaande beheersgrenzen, alsmede de brede belangenafweging die voor het 

toekomstig beheer van het Vechtplassengebied noodzakelijk is, zijn argumenten die 

hiervoor pleiten. Het integraal beleidsplan zou een functie voor de projectaanpak 

moeten hebben gelijk aan die van het waterhuishoudingsplan. Het verschil is dan dat 

het waterhuishoudingsplan slechts op één provincie betrekking heeft en het integraal 

beleidsplan diverse provincies kan omvatten. Een ander verschil is dat het 

waterhuishoudingsplan de projectaanpak strikt vanuit het waterbeheer zal moeten 

beschouwen en het integraal beleidsplan een meer integrale invulling van de 

projectaanpak kan stimuleren. Een aarzeling die wij niettemin bij dit alternatief 

hebben is dat een integraal beleidsplan geen wettelijke status heeft en daarom 
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alleen een kans van slagen heeft wanneer alle betrokken instanties bereid zijn hun 

medewerking aan de opstelling én uitwerking van dit plan te geven. De genoemde 

projecten zouden dan kunnen worden beschouwd als concrete vormen van 

uitwerking van het integraal beleidsplan. 
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INTEGRAAL WATERBEHEER EN HET PROVINCIAAL WATERHUISHOUDINGSPLAN 

NOORD-HOLLAND 

G.V. Branderhorst. 

SAMENVATTING 

De westelijk van het Gooi gelegen polders en Vechtplassen hebben belangrijke 

ecologische funkties. Bij voortduring worden die bedreigd. 

Door het treffen van diverse maatregelen kan een situatie gecreëerd worden, die de 

ecologische functies van het gebied beter benaderd. Een integraal beheer ten 

aanzien van grondwater, oppervlaktewater, bodembescherming en natuurbeheer is 

daartoe noodzakelijk. Het waterhuishoudingsplan Noord-Holland biedt hiervoor een 

belangrijk kader. 

Met betrekking tot het grondwater beheer zijn beleidslijnen uitgezet. Ook ten 

aanzien van het oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer zijn er ontwikkelingen in de 

goede richting. 

Het bodembeschermingsbeleid en de relatienotagebieden moeten in onderlinge 

samenhang bestudeerd worden. 

Door het opstellen van een door alle beleidssectoren gedragen natuurconvenant 

wordt de mogelijkheid geschapen een echt integraal beheer te voeren. 
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INLEIDING 

Het is niet voor de eerste keer dat de problematiek in het Gooi en de lager gelegen 

plassen centraal staat. In 1978 verscheen een kort en bondig rapport 

"Grondwaterproblematiek Gooi en omstreken" (Gewest Gooi- en Vechtstreek, 1977). 

Daar hadden deskundigen van diverse instanties aan meegewerkt. De formulering van 

de problematiek en de aanbevelingen wijken niet wezenlijk af van de huidige 

problemen. 

Omstreeks 1985 vond bij de Provinciale Waterstaat de voorbereiding plaats van het 

provinciaal grondwaterplan (PWS-NH, 1986). Ter voorbereiding daarvan is onder 

andere een studie gewijd aan de watervoorzieningsproblematiek van de westelijk van 

het Gooi gelegen Vechtplassen. De integrale waterbeheer-benadering voor deze regio 

is van groot belang geweest voor de uiteindelijke politieke besluitvorming. In deze 

besluitvorming voor het grondwaterbeleid in het Gooi stond de belangentegenstelling 

tussen ecologische functies van de lager gelegen gebieden, en de grondwaterwinning 

voor de openbare watervoorziening en de industrie in het hoge deel, centraal. 

De beleidskeuze van de Provinciale Staten van Noord-Holland, waarin halvering van 

de winning van grondwater in het Gooi wordt bepleit, mag beschouwd worden als 

een doorbraak in de probleemerkenning tussen ecologie en hydrologie. De wil om tot 

een verbetering van de ecologische situatie te komen door het treffen van 

hydrologische maatregelen wordt in de nota zeer benadrukt. 

Deze doorbraak was mogelijk doordat aan een aantal essentiële randvoorwaarden 

werd voldaan, te weten: 

* een grote mate van openheid in de voorbereiding. 

* het betrekken van de betrokken belangengroeperingen. 

* 

* 

het gebruik van relevante informatie die door zorgvuldig onderzoek werd 

verkregen; onder andere het ICHORS-model dat correlaties tussen chemische 

en biologische variabelen berekent. 

de durf van de bestuurders om voor een duidelijke beleidslijn met betrekking 

tot ecologische functies te kiezen, tegen gevestigde belangen in. 

De hierna te geven informatie omtrent het in voorbereiding zijnde provinciaal 

waterhuishoudingsplan zal deels betrekking hebben op beleidslijnen die zijn uitgezet. 
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2 HET PROVINCIAAL WATERHUISHOUDINGSPLAN 

Ingevolge de wet waterhuishouding (inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer) is 

ook in Noord-Holland het provinciaal waterhuishoudingsplan in voorbereiding. In 

artikel 7 ervan wordt samengevattend gesteld: 

* Provinciale Staten stellen een plan vast, waarin de hoofdlijnen van het 

waterhuishoudkundig beleid in de provincie zijn aangegeven. Deze omvatten: 

het vastleggen van de belangrijkste functies van de regionale 

waterhuishoudkundige systemen 

het aanduiden van de gewenste ontwikkeling ondermeer van die regionale 

systemen 

een uiteenzetting van het te voeren grondwaterbeheer 

overige maatregelen en voorzieningen 

Het plan zal onder meer als hoofdonderdelen bevatten: 

Beleidslijnen met betrekking tot het oppervlaktewaterkwaliteits- en 

kwantiteitsbeheer en het grondwaterbeheer. 

II Beleidslijnen voor regionale waterhuishoudkundige systemen. Hierbij wordt 

aangesloten bij de in het grondwaterplan gebruikte regio-indeling. 

Concreet betreft dit laatste onder andere de regio het GooijVechtplassenj 

Naardermeer en omstreken. 

III Beleidslijnen ingevolge andere wetten en planstructuren; onder andere 

ruimtelijke ordening, milieubeleid, natuurbeheer. 

3 INTEGRAAL (WATER)BEHEER IN HET GOOI EN HET VECHPLASSENGEBIED 

Naar aanleiding van de themadag, waarvan deze weergave een onderdeel vormt, is 

de probleemstelling voor de regio duidelijk naar voren gekomen. Een zeer 

belangrijke beleidsdoelstelling is het handhaven, of zelfs het herstellen, van de 

ecologische waarden van de westelijke rand zone. Dit laat onverlet dat in deze regio 

andere functies eigen beleidsdoelstellingen met zich meebrengen. 

Daaronder vallen bijvoorbeeld: landbouw, waterrecreatie, openbare watervoorziening 

en industrie. 
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De waterhuishoudkundige en milieukundige situatie is nog steeds zodanig dat de 

ecologische functies bedreigd worden. Door het wijzigen van onder andere de 

hydrologische randvoorwaarden kan deze bedreiging worden verminderd of zelfs 

opgeheven. Het beleid in het Waterhuishoudingsplan zal hier op gericht zijn. 

In het nu volgende zal worden ingegaan op het beleid in het kader van: 

- grondwaterbeheer 

- oppervlaktewaterbeheer 

- bodembescherming/intentieprogramma/relatienotagebieden. 

Daarna zal worden ingegaan op een methodiek om deze samenhangende beleidsvelden 

ook operationeel samen te laten hangen - het natuurconvenant. 

4 GRONDWATERBEHEER. 

In het Gooigebied vindt infiltratie van neerslagwater plaats (Figuur I). Na infiltratie 

stroomt dit water af naar de lager gelegen gebieden. Door diverse omstandigheden is 

de grondwaterstand in het Gooi gedurende de afgelopen tientallen jaren gedaald. 

V~cnt 

Vecht 

Horstermeer -
polder 

Horstermeer
polder 

Polders en 
Vechtplassen 

Het Gooi 

\\\\\\\ 

Zonder grondwaterwlnning 

Polders en 
Vechtplassen 

Het Gooi 

Mef grondwaterwinning 

Figuur 1: Schematische weergave van de hydrologische relatie tussen het 

Gooi en de westelijke randoevers. 
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Er zijn diverse oorzaken te noemen onder andere de aanleg van de Flevopolder, 

toename van het verhard oppervlak met neerslagafvoer buiten het gebied, toename 

van de bebossing, peilverlaging in de lager gelegen polders met als belangrijkste 

faktor de onttrekking van grondwater door de drinkwaterbedrijven en de industrie. 

Deze laatste ontwikkeling wordt duidelijk in Figuur 2. In het provinciaal 

grondwaterplan is als beleidslijn geformuleerd dat in de tweede helft van de 

negentiger jaren de grondwaterwinning moet zijn gehalveerd. De eerste stap zal 

worden gezet door de definitieve sluiting van het pompstation Westerveld en Bussum. 

Om een aantal redenen is Westerveld reeds gesloten. Bussum kan worden gesloten 

zodra vervangende capaciteit is gevonden. De positieve gevolgen blijken nadrukkelijk 

aanwezig (Van Ee & Veel, 1989). 

"~r---------------------------------------------, 

Figuur 2: Verloop van de grondwaterstanden in enkele peilputten, gelegen 

binnen de driehoek Bussum, Hilversum en Laren. 

Een vervangende winning van 5 miljoen kubieke meter per jaar ten oosten van het 

Gooi is onlangs overeengekomen tussen de Provinciale Besturen van Utrecht en 

Noord-Holland (Provincies Utrecht en Noord-Holland, 1989). Nog dit jaar zal een 

vergunningaanvraag hiertoe in procedure worden gebracht. Per saldo blijft er sprake 

van een aanzienlijk gunstige ontwikkeling voor de van het kwelwater afhankelijke 

gebieden. 
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Voor de verdere vermindering van de grondwaterwinning alsmede voor de extra 

drinkwaterbehoefte in deze regio zal vervangende capaciteit worden bestudeerd. 

Momenteel wordt op ambtelijk niveau tussen de provincies Flevoland, Noord-Holland, 

Utrecht en Gelderland een interprovinciaal onderzoek voorbereid. Dit onderzoek 

moet de geohydrologische samenhang in beeld brengen. Vervolgens kunnen scenario's 

worden ontwikkeld met betrekking tot de meest optimale winningsplaatsen en 

-hoeveelheden. Hierbij moet ook gedacht worden aan oeverinfiltratie. De 

waterleidingbedrijven worden hierbij betrokken. Er wordt naar gestreefd om nog 

voor de zomervakantie tussen de vier betrokken provincies een principe

overeenkomst te sluiten. 

In de toekomst (omstreeks het jaar 2005) is het denkbaar dat de grondwaterwinning 

in het Gooi nog verder wordt gereduceerd door als alternatief grondwater te 

gebruiken uit de Flevopolder. Voor de natuurwaarde van het vaste land zou een 

dergelijke verplaatsing van gelijke winningshoeveelheden per saldo een groot positief 

effect hebben. Verder is onlangs door de provincie in overleg met diverse instanties 

onderzoek gestart naar de mogelijkheden van infiltratie bij de Laarder Wasrneren. 

Dit zou kunnen gebeuren met gewonnen oevergrondwater. Hierdoor zou de open 

water functie van dit gebied gecombineerd kunnen worden met het vergroten van de 

watervoorraad van het Gooi. In dit onderzoek wordt tevens de mogelijkheid 

betrokken om de verontreiniging van het grondwater en het bodemslib te saneren. 

Resumerend wordt met betrekking tot het grondwater de volgende filosofie ten 

aanzien van de functies gehanteerd: 

Functie I: 
buffer in hoge 
gedeelte 

Functie 2: 
permanente 
kwelafvoer naar 
overgangsgebied 

Functie 3: 
watervoorziening 
van verder naar 
het westen 
gelegen gebieden 

infiltratie van neerslag en minder direkt gebruik leidt tot 
vergroting van grondwatervooraad tot een bepaald 
evenwichtsniveau; er vindt een gelijkmatige grotere afstroming 
plaats naar de lager gelegen gebieden, zowel 's zomer als 's 
winters. 

optreden van voortdurende kwel ook in de droge perioden; 
gunstig voor de daarvan afhankelijke ecosystemen. 

permanente voeding van het oppervlaktewatersysteem; minder 
noodzaak om in drogere perioden gebiedsvreemd water in te 
laten; door faseverschuiving komt winterneerslag in 
zomerperiode beschikbaar. 
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5 OPPERVLAKTEWATERBEHEER 

De beleidslijnen in het kader van het kwaliteitsbeheer worden hier niet verder 

behandeld. Deze zijn voldoende geformuleerd in het recente kwaliteitsbeheersplan 

van het zuiveringschap Amstel- en Gooiland (ZAG, 1988). Een essentiëel onderdeel is 

het beheer van de waterbodem. Verwijderen hiervan wordt als noodzakelijk erkend. 

De onbesliste discussie omtrent de vraag wie de omvangrijke baggerwerkzaamheden 

voor zijn rekening moet nemen geeft aan dat er een heroverweging van de 

bestuurlijke taakstelling in het waterbeheer nodig is. Een belangrijke taak voor de 

gezamenlijke overheden en met name het Rijk. 

In het integrale waterbeheer is voor het bereiken van de beoogde natuurfunctie een 

belangrijke plaats weggelegd voor het kwantiteitsbeheer. 

Te noemen zijn: peil beheer, watervoorziening en afvoerregime. 

Peilbeheer. Wanneer gekeken wordt naar de peilverlagingen in de afgelopen 

tientallen jaren, zijn er helaas voor de natuurfunctie een aantal ongunstige 

beleidsbeslissingen genomen. Het blijkt dat er in diverse gebieden peilverlagingen 

plaatsvonden. 

Hollands Ankeveense polder ca. 20 cm 

Stichts Ankeveense polder ca. 30 cm 

Polder Kortenhoef ca. 10 cm 

Horstermeerpolder ca. 5 cm 

Bebouwing/Hilversumse Meent ca. 50 cm 

In de komende jaren zou het peil niet verder verlaagd moeten worden. Wellicht 

kunnen er een aantal zelfs geheel of gedeeltelijk ongedaan worden gemaakt. Dit 

vereist een herbezinning van de gebruiksfuncties in het kader van de ruimtelijke 

ordening. Dit geldt concreet voor de toegekende landbouwfunctie. In de komende 

jaren zal nader onderzoek nodig zijn; mijns inziens door provincie en 

kwaliteitsbeheerder gezamenlijk. 

Watervoorziening. Het beleid zal erop gericht moeten zijn om het gebiedseigen 

water in het regionale hydrologische systeem te houden. Concrete voorbeelden zijn 

het terugbrengen van het kwelwater uit de Hilversumse Meent naar de 
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's-Gravelandse polder. Dit project wordt voor meer dan 75% financieel mogelijk 

gemaakt door de provincie. Verder het gezamenlijk in voorbereiding zijnde 

Horstermeer-Kortenhoefse en Ankeveense Plassen project, getrokken door het 

Zuiveringschap Amstel- en Gooiland. 

Een ander project kan zijn het brengen van kwelwater uit de Bovenmeent naar het 

Naardermeer . 

Bij het samenspel tussen watervoorziening en afvoerregime zal meer aandacht 

geschonken moeten worden aan het omgaan met peilfluctuaties, zowel ten aanzien 

van het gemiddelde peil in de loop van het jaar als periodieke variaties. Dit vooral 

ten aanzien van de drooglegging aan het eind van de winterperiode. De betreding 

van het land vraagt om een zo vroeg mogelijk moment van extra drooglegging. 

Helaas blijkt enkele maanden later vaak dat weer water moet worden aangevoerd. De 

gebruiksfuncties van het land zullen zodanig gewijzigd moeten worden dat de 

"winterneerslag" zo lang mogelijk wordt vastgehouden. 

Peilfluctuatie. Een stringent peilbeheer is een bekend gegeven. Het peil besluit is 

daar veelal op geënt. Toch moet worden afgevraagd of er niet voor bepaalde 

plassengebieden een meer dan normale peilfluctuatie kan worden toegestaan. In natte 

perioden een iets hoger peil en in droge perioden een iets lager peil. Op deze 

manier wordt voorkomen dat de neerslag onmiddelijk wordt afgevoerd of dat 

gebiedsvreemd water wordt aangevoerd. 

6 BODEMBESCHERMING/INTENTIEPROGRAMMA EN 

RELATIENOTAGEBIEDEN 

Voor de westelijke plassen is de voeding met zoet voedselarm kwelwater van 

belang. Dit betekent dat in de hoger gelegen gebieden (infiltratiegebied het Gooi) de 

"vermesting" zo minimaal mogelijk zal moeten zijn en blijven. Dit moet en kan 

worden bereikt middels het bodembeschermingsbeleid. 

In het direkt westelijk van het Gooi gelegen gebied is er echter ook een 

subsysteem van infiltratie en kwel. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit van 

Utrecht is gebleken dat onder de (infiltratie- )landbouwpercelen 

nitraatverontreiniging optreedt. Dit werkt negatief uit voor de hierdoor beïnvloede 

kwelgebieden. 
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Het is noodzakelijk dat het vermesten van de betreffende gronden worden 

tegengegaan. Dit vergt een aanpassing van het landbouwkundig gebruik. In 

financiële zin is het mogelijk hiertoe een beheersvergoeding te verstrekken door de 

betreffende gronden de status "Reservaatsgebied" te geven. 

Aanzienlijke delen in deze regio hebben deze status inmiddels verkregen (onder 

andere oostelijke delen van de Stichts Ankeveense Plassen, Kortenhoefse Plassen, 

het Hol, enz.). 

Er is samenhang met de mogelijkheden die de wet bodembescherming biedt. Middels 

het intentieprogramma bodembescherming kunnen zogenaamde hydrologische 

bufferzones worden aangewezen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden rond het 

Naardermeer. Door het opzetten van het peil vindt minder afstroming plaats hetgeen 

gunstig is voor de waterbalans van het Naardermeer. Voor de toepassing van dit 

instrument zijn financiële middelen aanwezig. 

7 EEN "NATUUR"-CONVENANT 

De afgelopen jaren is er veel werk verzet op het gebied van het integrale 

waterbeheer in het Vechtplassengebied. Belangwekkende initiatieven zijn genomen. 

Alhoewel middels personele verbanden gelukkig veel afstemming plaatsvindt 

ontbreekt er voor dit gebied een soort masterplan. Hierdoor is de effectiviteit van 

de diverse maatregelen door onvoldoende consequent doorgevoerde samenhang niet 

maximaal. Middels een bestuurlijke consensusbenadering voor het gehele gebied kan 

een meer efficiënte en effectieve aanpak mogelijk zijn. Het voortouw voor een 

dergelijke opzet zou bij de provincie kunnen liggen als concreet uitvloeisel van de 

provinciale taak ingevolge de Wet Waterhuishouding. 

Een goed voorbeeld wordt gevormd door het Noordbrabantse Chaamse beek-project. 

Daarbij zijn de diverse na te streven samenhangende (sub)doelen, gericht op het 

vervullen van de belangrijke natuurfunctie, in een integraal wateraccoord vastgelegd. 

Op deze manier ontstaat wat men een "natuurconvenant" zou kunnen noemen. Dit 

vloeit niet direkt voort uit een of andere sectorwet; nochtans verplichten de 

verschillende partijen zich - via dit bestuurlijke "commitment" - in hun eigen 

beleidssector de met elkaar afgesproken doelen te concretiseren. 
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Dergelijke convenanten gaan verder dan de instrumenten die de wet op de 

waterhuishouding biedt. Het sterke (en tegelijkertijd ook het kwetsbare) van een 

dergelijk convenant is dat alle betrokkenen volmondig ja zeggen tegen de 

doelstellingen. 

Een convenant voor ons aller Naardermeer zou een eerste stap kunnen zijn op deze 

weg. Daarna kan voor het gehele gebied tot een bestuurlijke consensus omtrent een 

"masterplan" worden gekomen. De inbedding zou kunnen plaatsvinden in de 

overlegstructuur zoals die is gecreëerd middels de provinciale adviescommissie 

waterhuishouding en bodembescherming. Van de zijde van de provincie zullen hiertoe 

initiatieven worden ontwikkeld. 
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INTEGRAAL WATERBEHEER EN HET WATERHUISHOUDINGSPLAN VAN DE 

PROVINCIE UTRECHT 

M.A. de Ruiter, 

SAMENVATTING 

Met twee voorbeelden uit het beheer van de Loosdrechtse Plassen wordt aangegeven 

dat het bij de praktische uitvoering van integraal waterbeheer dikwijls gaat om de 

afweging van vaak tegenstrijdige belangen. Voor de Loosdrechtse Plassen betrof het 

de belangen van het natuurbeheer tegenover agrarische belangen, respectievelijk 

tegenover drinkwaterbelangen. 

Volgens de huidige opvattingen zou een dergelijke belangenafweging in het kader 

van het provinciaal waterhuishoudingsplan dienen te geschieden. In het Utrechtse 

waterhuishoudingsplan dat in voorbereiding is, zal naar verwachting meer aandacht 

worden gegeven aan de belangen van het natuurbeheer. 
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INLEIDING 

De acties en plannen van de provincie Utrecht, in haar rol als 

waterkwaliteitsbeheerder, zijn onder meer weergegeven in Mur et al. (1989) en 

Barendregt et al. (1989). 

Meer achtergrondinformatie over de problemen in de plassengebieden is te vinden in 

de verschillende onderzoeksprojecten in deze uitgave. Beschreven worden de 

Loosdrechtse Plassen (Van Liere et al., 1989), de Vinkeveense Plassen (Van Donk et 

al. 1989), de Botshol (Rip et aL,1989) en het Noorderparkgebied (Wassen et al., 

1989). Met betrekking tot de Utrechtse en de Noordhollandse Vecht wordt verwezen 

naar Van Rooij et al. (1989), eveneens in deze uitgave. 

2 INTEGRAAL WATERBEHEER IN DE PROVINCIE UTRECHT 

De provincie Utrecht benadert het begrip "Integraal waterbeheer" positief, met name 

de nota "Omgaan met water" (Verkeer en Waterstaat, 1987) werd enthousiast 

ontvangen. Over integraal waterbeheer blijken verschillende opvattingen en definities 

te bestaan. Een korte kernachtige definitie zou kunnen luiden: "Integraal 

waterbeheer is een zodanig beheer van het water dat alle belanghebbenden aan hun 

trekken komen". 

De definitie geeft ook direct één van de problemen aan die achter het woord 

"integraal waterbeheer" schuilen, want wie bepaalt öf en wannéér alle 

belanghebbenden aan hun trekken zijn gekomen? Vooral wanneer die 

belanghebbenden tegengestelde wensen hebben? 

Tegengestelde belangen bij het waterbeheer zijn eerder regel dan uitzondering, ook 

in het Vechtplassengebied. Als voorbeeld wordt ingegaan op een recent probleem bij 

het beheer van de Loosdrechtse Plassen, een probleem dat ook door Plomp & Van 

der Vliet (1989) wordt beschreven. 

Enkele jaren geleden werd het Provinciaal Bestuur van Utrecht benaderd door het 

bestuur van het Waterschap 'de Vecht' met het verzoek het officiële plassenpeil 's 

winters te mogen verlagen en 's zomers te mogen verhogen. Als reden voor het 
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verzoek werd aangegeven dat de agrariërs in het gebied, grenzend aan de plassen, 

dat voor hun bedrijfsvoering nodig hadden. Voor de plassen zèlf betekende deze 

peilwijzigingen dat jaarlijks méér dan driemaal zoveel water moest worden ingelaten 

om deze plassen op het nieuwe peil te houden dan in de huidige situatie reeds 

vereist is. Voor de provincie Utrecht als kwaliteitsbeheerder zou deze wens een 

verdubbeling betekenen van de kosten voor de inlaat van het water, omdat deze 

vooral worden bepaald door de kosten voor de chemicaliën van het te defosfateren 

inlaatwater. Deze defosfatering wordt uitgevoerd door Gemeentewaterleidingen 

Amsterdam op kosten van de provincie Utrecht en het Plassenschap Loosdrecht (zie 

ook Gast, 1989). Een tweede en mogelijk nog groter nadeel was dat met het 

inlaatwater ook driemaal zoveel aan stikstof, chloride en al1erlei andere stoffen, die 

in het Amsterdam-Rijnkanaalwater zitten, in de plassen zouden komen omdat deze 

stoffen niet of onvoldoende door defosfatering worden verwijderd. Na een moeizame 

discussie is uiteindelijk door de provincie besloten slechts in zeer beperkte mate aan 

de wens van agrarische zijde tegemoet te komen. De betrokken agrariërs hadden 

bepaald niet het gevoel hiermee aan hun trekken te zijn gekomen. 

Een ander voorbeeld van de problemen die men met de praktische toepassing van 

het integraal waterbeheer tegenkomt, is eveneens uit de praktijk van het beheer van 

de Loosdrechtse Plassen. Het probleem is indirect ook al genoemd in Barendregt et 

al. (1989), Mur et al. (1989) en Gast (1989). 

Het is de problematiek van het gebiedseigen water. AI meer dan 15 jaar is het een 

punt van discussie of het voor werkelijk herstel van de Loosdrechtse Plassen 

noodzakelijk is het jaarlijks in te laten Amsterdam-Rijnkanaalwater te vervangen 

door een meer gebiedseigen water, in dit geval Bethunepolderwater. Het belang van 

het Bethunepolderwater als grondstof voor de drinkwatervoorziening van Amsterdam 

is duidelijk en overtuigend. Minder duidelijk was en is de mogelijkheid om de 

waterkwaliteit van het plassen-ecosysteem bevedigend te herstellen door het 

terugdringen van de fosforbelasting van de plassen, aangevuld met actief biologisch 

beheer. Of moet het Amsterdam-Rijnkanaalwater vervangen worden door gebiedseigen 

water? 

Er zijn twee soorten belangen. In de eerste plaats is daar het belang van de hogere 

waterplanten in het gebied. Er is een duidelijke correlatie tussen het voorkomen van 

hogere waterplanten en de concentraties van diverse ionen in het grond- en 
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oppervlaktewater (Barendregt et al., 1989). Daarnaast is er de stelling, dat 

gebiedsvreemd water, in zuurstofrijke omstandigheden, zoals die voorkomen in de 

Loosdrechtse Plassen, verhoging van de mineralisatie en daardoor een flux van 

nutriënten naar het oppervlaktewater zou kunnen bewerkstelligen (Bloemendaal & 

Roelofs, 1988). Dat zou volgens laatstgenoemde auteurs de eutrofiëring kunnen 

versterken. Wetenschappelijk is hier zeker nog niet het laatste woord over 

gesproken. 

De provincie Utrecht heeft destijds besloten de drinkwaterbelangen voorrang te 

geven boven de minder geprononceerde belangen van het natuurbeheer. Zij deed dat 

echter in de verwachting dat ook het plassengebied zou herstellen. Tot nu toe zijn 

deze verwachtingen niet of nauwelijks uitgekomen, ondanks het feit dat de externe 

fosforbelasting drastisch werd verlaagd (De Ruiter et al. 1988, Van Liere et al., 

1989). Door extra additionele maatregelen hoopt de provincie Utrecht in de 

komende jaren tot bevredigender resultaten te komen (zie ook Grimm & Van Donk, 

1989 en Van Liere et al. 1989). Ook ondersteunt de provincie het onderzoek, zoals 

vermeld in Barendregt et al. (I989) en Wassen et al. (I989). In de nabije toekomst 

moet duidelijk worden of het noodzakelijk is om in deze problematiek tot een 

hernieuwde afweging te komen. Tegen die tijd zal ook de techniek van de zuivering 

van Amsterdam-Rijnkanaalwater tot drinkwater weer verder zijn voortgeschreden, en 

zal ook de kwaliteit van de toevoerende rivier de Rijn, inclusief de lozingen op 

Nederlands gebied, verder zijn verbeterd. Mogelijk zal het daardoor voor 

Gemeentewaterleidingen van Amsterdam tegen die tijd ook minder bezwaarlijk zijn 

een deel van het Bethunepolderwater af te staan voor het herstel van het 

ecosysteem van de Loosdrechtse Plassen, het buffersysteem van de Waterleidingplas. 

Althans, wanneer de noodzaak daartoe is aangetoond. Maar dan moet ook het 

Bethunewater, voor inlaat worden gedefosfateerd (Van der Veen et al., 1987). 

Uit de voorgaande twee voorbeelden, die met vele andere aangevuld zouden kunnen 

worden, mag het duidelijk zijn met welke problemen men bij de praktische 

toepassing van "integraal waterbeheer" te maken heeft. Daaruit blijkt dat het lang 

niet altijd mogelijk is om alle partijen volledig aan 'hun trekken'te laten komen. 

Helaas is er sprake van "winnaars" en "verliezers". Betere regelingen, gebaseerd op 

wetenschappelijk onderzoek, kunnen de besluitvorming bespoedigen, hetgeen beter 

aansluit bij ons rechtgevoel. 
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3 HET UTRECHTS WATERHUISHOUDINGSPLAN 

Omdat het Utrechtse provinciale waterhuishoudingsplan nog in de inventarisatiefase 

verkeert (op dit moment zijn alléén de hoofdstukken gereed, die de stand van zaken 

beschrijven), kan slecht summiere informatie worden verstrekt. Het is op dit moment 

nog onduidelijk in hoeverre het beleid in het Utrechtse deel van het 

Vechtplassengebied in de nabije toekomst zal gaan afwijken van het huidige beleid. 

Voor de provincie Utrecht is dit symposium, al is zij mede organisator ervan, te 

vroeg gekomen. Opgemerkt moet echter reeds worden dat de provincie Utrecht zoekt 

naar mogelijkheden om de grondwaterwinningen in gevoelige gebieden te verminderen 

(zie ook het beleid van de provincie Noord-Holland; Branderhorst, 1989). Vooralsnog 

wordt vooral gezocht naar vervangende winplaatsen in minder gevoelige situaties. 

Het onderzoek loopt nog, en het zou dus voorbarig zijn te concluderen dat de 

problemen op langere termijn daadwerkelijk worden opgelost (Engelen & Schot, 1989; 

Schot & Engelen, 1989). 

De provincie Utrecht zal in de toekomst, nog meer dan in het verleden, aandacht 

schenken aan de belangen van natuur en milieu. Echter, zonder uit het oog te 

verliezen dat er ook andere belanghebbenden zijn, zoals agrariërs, 

drinkwaterbedrijven en recreanten. Ook zij zijn participanten bij een daadwerkelijk 

"integraal waterbeheer". 
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INTEGRAAL WATERBEHEER EN HET PROVINCIAAL WATERHUISHOUDINGSPLAN 

VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND 

C.L. de Vries & M.M.F. Dewachter 

SAMENVATTING 

Via het grondwatersysteem is het waterbeheer in de provincie Flevoland verbonden 

met het integraal waterbeheer in het Goois/Utrechtse stuwwallen- en plassengebied. 

Het grondwaterbeleid in Flevoland kan van invloed zijn op het streven naar behoud 

van de natuurwetenschappelijke waarden in het onderhavige gebied. In Flevoland 

wordt voor de drinkwatervoorziening gebruik gemaakt van diep grondwater, dat 

afkomstig is van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. De in het grondwaterplan 

vermelde bovenregionale rol ten aanzien van de drinkwatervoorziening geeft de 

relatie nog een extra dimensie. 

Vanuit de overtuiging dat een goed afgestemd regionaal grondwaterbeleid 

noodzakelijk is, zijn vier provincies ambtelijk op zoek naar een 

samenwerkingsverband in onderzoek en vervolgens mogelijk ook beleid. Het veilig 

stellen van regionale drinkwatervoorziening, het optimaliseren van de winlocaties en 

tegelijkertijd minimaliseren van de maatschappelijke kosten is voor alle 

betrokkenen van groot belang~ Naast goede wil is daar echter ook instrumentarium 

(financieel en juridisch) en vooral daadkracht en draagvlak voor nodig. Hopelijk 

zetten we met een regionaal grondwater (beleids)onderzoek daartoe de eerste stap 

in de goede richting. 
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INLEIDING 

Wat heeft integraal waterbeheer in de provincie Flevoland voor relaties met 

integraal waterbeheer in het Goois/Utrechtse stuwwallen- en plassengebied? 

Oppervlakkig bekeken niets zult u zeggen. Dat klopt ook, het integrale speelt zich 

ondergronds af. Integraal waterbeheer omvat immers grond- en 

oppervlaktewaterbeheer, inclusief de relaties tussen grond- en oppervlaktewater. 

Met name beïnvloeding van de grondwatersystemen kan kilometers verderop gevolgen 

hebben. Grote grondwateronttrekkingen in Zuidelijk Flevoland kunnen 

grondwaterstandsdalingen in het Goois/Utrechtse stuwwal- en plassengebied 

veroorzaken. 

De relatie tussen waterbeheer in Flevoland enerzijds en het stuwwal- en 

plassengebied anderzijds bestaat dus uit de koppeling in het grondwatersysteem of 

beter gezegd het voorkomen van één en hetzelfde grondwatersysteem. In het vervolg 

van deze proceeding zal dan ook worden ingegaan op het grondwaterbeleid- en 

beheer in de provincie Flevoland. 

In paragraaf 2 wordt een terugblik gegeven op de ontstaanswijze en geschiedenis 

van de twaalfde provincie. Paragraaf 3 handelt over het aanwezige 

grondwatersysteem voor zover dat nu in kaart is gebracht. Het grondwaterbeleid 

word in paragraaf 4 uiteengezet. De recentelijk geïnitieerde samenwerking tussen 

vier provincies om op regionale schaal tot afstemming van het beleid te komen 

worden in paragraaf 5 toegelicht. In paragraaf 6 wordt met denken in strategische 

grondwatervoorraden een blik in de toekomst geworpen. 

2 KORTE TERUGBLIK 

In 1940 is de dijkbouw rond de Noordoostpolder afgesloten. In een navolgende 

periode van tien jaar is het nieuw gewonnen land in ontwikkeling gebracht. In de 

periode 1957-1976 werd Oostelijk Flevoland en vanaf 1968 Zuidelijk Flevoland in 

ontwikkeling gebracht. In Zuidelijk Flevoland is een en ander in het landschap nog 

goed te zien. Rijdende van zuid naar noord gaan de gebieden met grote onbebouwde 

kavels over in eenheden met bebouwing (schuren) en nog noordelijker in kleinere 

èenheden met schuren en woonhuizen. Het formaat van de erfbeplanting verraadt de 

ouderdom. 

135 



In tegenstelling tot de werkwijze gevolgd bij de inpoldering van de 

Noordoostpolder, is bij de aanleg van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland gekozen voor 

randmeren. De functie van de randmeren kan worden omschreven als een 

waterscheiding. Water in de randmeren infiltreert en kwelt op in de lager gelegen 

polders. Het voordeel van de randmeren is gelegen in het positieve effect op de 

grondwaterstromen in het omringende "oude land". Vanuit de hoger gelegen gronden 

stroomt ondergronds water in de richting van de Flevopolders. Deze voortdurende 

toestroom van water vergt een uitgekiend ont- en afwateringssysteem waarmee 

water (overtollige neerslag en kwel) uit de polders kan worden gemalen. Door de 

aanleg van een waterscheiding in de vorm van randmeren werd getracht de, met de 

aanleg van de polders opgelegde, verandering in de grondwaterstroming te 

verminderen. De stijghoogten van het grondwater op het oude land zouden daardoor 

minder beïnvloed worden. Getracht werd effecten als verdroging en verzakking 

daarmede te verminderen. Niet overal heeft de aanleg van een randmeer de 

structurele verlaging van de grondwaterstand kunnen voorkomen. Uit het 

stijghoogteverloop van peilbuizen in de omringende regio van de polders zijn soms 

duidelijk structurele verlagingen van de het stijghoogteverloop terug te vinden. De 

aanwezigheid van de afscheidende kleilaag speelt hierbij een grote rol. 

De grondwaterstanden in de omliggende gebieden zijn echter niet alleen beïnvloed 

door de aanleg van de Flevopolders. Ook aspecten als relatief droge perioden, 

ruilverkavelingen (vaak gekoppeld aan peilverlagingen en versnelde afvoersystemen) 

en grote grondwateronttrekkingen zijn van invloed. De geconstateerde dalingen van 

de grondwaterstanden zijn echter moeilijk uit te splitsen naar de afzonderlijke 

oorzaken/aspecten. 

Vreemd genoeg wordt door velen een beschouwing over de geohydrologische effecten 

van de ingebruikname van een nieuw stuk land gelijkgesteld aan de 

grondwaterstandsdalingen bij de aanleg van de polders. Weinigen schijnen te 

beseffen dat de relatief snel groeiende bevolking van de twaalfde provincie een 

groeiende behoefte aan (grond)water vertoont. In tabel 1 worden cijfers omtrent de 

bevolkingsprognoses per provincie gepresenteerd uit het concept Tienjarenplan 1989 

van de VEWIN. 
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Tabel I: Bevolkingsprognose per provincie (x 1000) (VEWIN, 1989). 

bevolking gebaseerd op bevolking gebaseerd op 
provincie grenzen voorzieningsgebieden grenzen provincies 

1985 1990 1995 2000 1985 1990 1995 2000 

Groningen 571,3 578,7 583,5 583,5 561,1 567,9 572,7 572,7 
Friesland 597,7 601,1 612,5 626,9 597,6 601,3 612,3 627,4 
Drenthe 384,0 391,9 401,1 405,1 429,5 439,4 446,8 451,1 
Overijssel 1058,0 1094,7 1124,8 1152,1 995,8 1027,5 1053,8 1076,4 
Gelderland 1759,3 1799,7 1827,3 1845,5 1745,3 1790,1 1817,8 1836,7 
Utrecht 1024,8 1057,7 1091,6 1114,9 936,1 970,9 1003,0 1024,5 
Flevoland 121,2 171,5 220,0 265,0 170,3 224,5 276,5 325,5 
Noord-Holland 2225,6 2258,4 2299,9 2340,3 2311,5 2342,6 2384,7 2425,3 
Zuid-Holland 3115,5 3167,5 3189,1 3225,3 3151,3 3201,8 3230,0 3267,6 
Zeeland 427,8 430,9 436,4 440,1 355,4 358,5 362,8 365,4 
Noord-Brabant 2083,9 2145,4 2195,4 2231,1 2113,0 2174,1 2224,0 2259,5 
Limburg 1085,3 1105,7 1121,9 1132,0 1085,7 1104,0 11l9,7 1130,3 

NEDERLAND 14454 14803 15104 15362 14454 14803 15104 15362 

CBS-prognose laag 14843 15113 15335 
midden 14897 15329 15718 
hoog 14952 15546 16105 

De te verwachten groei in waterbehoefte betreft niet alleen water ten behoeve van 

de openbare drinkwatervoorziening maar ook water voor landbouwkundige doeleinden. 

Met de voltooiing van de inpoldering van Flevoland is geen eind gekomen aan de 

beïnvloeding van de grondwaterstanden. In Flevoland worden "grote" hoeveelheden 

grondwater gewonnen en naar verwachting zal dit alleen maar toenemen. Reden te 

meer om stil te staan bij de gevolgen van de winningen; gevolgen welke voor een 

omvangrijk gedeelte op het omringende oude land merkbaar zijn. 

3 HET GRONDWATERSYSTEEM ALS UITGANGSPUNT 

De ondergrond van Flevoland bestaat, evenals andere grote gedeelten van Nederland 

uit gesedimenteerd materiaal. Onder invloed van de verschillende heersende 

klimaten (ijstijden, resulterende zeespiegelstanden) zijn door wind en water diverse 

aardlagen afgezet. De stuwende werking van ijs pakketten heeft de reeds aanwezige 
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afzettingen opzij gedrukt en nieuwe afzettingen hebben de glaciale bekkens weer 

opgevuld. 

In de ondergrond van Flevoland kunnen globaal drie watervoerende pakketten 

worden onderscheiden. De scheiding tussen watervoerende pakketten is niet altijd 

even duidelijk aan te geven daar weerstanden van dikke, goed doorlatende pakketten 

soms groter kunnen zijn dan dunne slecht doorlatende lagen. Lokaal kan de 

scheiding afwezig zijn zodat watervoerende pakketten een geheel vormen. De 

geohydrologische schematering van de ondergrond van Flevoland is globaal als 

volgt: 

- holocene klei- en veenlagen vormen de slecht doorlatende deklaag; 

- eerste watervoerende pakket, zanden van de Formatie van Twente, Kreftenheye 

en/ of de Eem; 

- eerste slecht doorlatende laag, kleien van de Eemformatie; 

- tweede watervoerende pakket, zanden van de Eemformatie, Kreftenheye en 

mogelijk Drenteformatie; 

- tweede slecht doorlatende laag, kleien van de Formatie van Urk en/of Drente; 

- derde, diepe watervoerende pakket, afzettingen tot bovenzijde Formatie van 

Oosterhout; 

- slecht doorlatende basis, kleien van de Oosterhoutformatie. 

In Zuidelijk Flevoland ontbreekt het tweede watervoerende pakket. Onder de 

deklaag, die plaatselijk dun kan zijn (Knargebied), bevindt zich het eerste 

watervoerende pakket. Hieronder worden kleipakketten aangetroffen die plaatselijk 

60 m dik kunnen zijn, doch in de randzone van het glaciale bekken sterk afnemen. 

Op een diepte van circa 100 m NAP wordt het derde (lokaal tweede) watervoerende 

pakket aangetroffen. De geohydrologische basis wordt gevormd door de kleien van 

de Oosterhoutformatie. Van belang hierbij is tevens het grensgebied tussen zoet-

en zoutwater (grens 150 mgr 1). Naarmate men meer westelijk komt wordt het 

grondwater steeds zouter. Het zoute grondwater wordt verdrongen door het zoete 

water afkomstig van de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug. Bij eventuele winningen 

in dit middengebied van Zuidelijk Flevoland dient met dit aspect terdege rekening 

te worden gehouden teneinde verzilting van de watervoerende pakketten te 

voorkomen. 
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In het Grondwaterplan Flevoland 1987-1996 worden in Zuidelijk Flevoland een 

tweetal aandachtsgebieden onderscheiden, namelijk het glaciale bekken en de 

randen van dit glaciale bekken (Figuur I). Het in het glaciale bekken op grote 

diepte aangetroffen grondwater is van goede kwaliteit en heeft een laag 

zoutgehalte. Dit grondwater, dat naar schatting 5000 jaar oud is, vormt een goede 

grondstof voor de drinkwatervoorziening. 
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Utrecht 

o Nijkerk 

o Amersfoort 

> 150 mg cr/li < 150 mg CCII 

!IIIllIDID rand zone langs glaciaal bekken 

_ glaciaal bekken 

provi nciegrens 

Figuur I: Verloop van de zoet-zoutgrensen de ligging van het glaciale bekken 

respectievelijk de randzone van het glaciale bekken (Provincie Flevoland, 

1989). 
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De van nature aanwezige kleilaag vormt een bescherming voor verontreinigingen 

afkomstig van het maaiveld. Met modelberekeningen zijn de winbare hoeveelheden 

grondwater op ca. 20 miljoen m3 per jaar geschat. Indien effectbeperkende 

maatregelen worden getroffen neemt de jaarlijkse winbare hoeveelheid nog toe. Dit 

grondwatervoorkomen kan zowel vanuit voorraad als bescherming beschouwd worden 

als een strategisch grondwatervoorraad. 

Winning van grote hoeveelheden grondwater in het derde watervoerende pakket in 

het glaciale bekken kan echter tot grondwaterstandsdalingen in de randzone leiden. 

In gebieden waar de deklaag dun is, zodat weinig nalevering van water kan 

plaatsvinden, kan dit tot droogteschade aanleiding geven. De randzone van het 

glaciale bekken strekt zich uit over meerdere provincies. Ook in het Gooi- en 

Eemgebied en op de Veluwe rand kan de grondwaterstand door winningen in 

Flevoland worden beïnvloed. 

In Figuur 2 wordt een modelberekening gepresenteerd waarbij de effecten van de 

onttrekking in de randgebieden van het glaciale bekken duidelijk zichtbaar zijn. 

Deze grondwaterstandsdalingen kunnen de actuele en potentiële vormen van 

land gebruik (landbouw, natuur e.d.) nadelig beïnvloeden. De recente berichtgevingen 

over verdroging van Nederland en verlies van natuurwetenschappelijk waardevolle 

gebieden mogen dit onderstrepen. 

Naast deze kwantitatieve relatie tussen de diepe grondwatervoorkomens in Zuidelijk 

Flevoland en de meer oppervlakkige grondwatersystemen in de omringende gebieden 

(Figuur 3) zijn er ook kwalitatieve relaties. Immers, water dat op de Utrechtse 

heuvelrug of de westkant van de Veluwe infiltreert wordt uiteindelijk in Flevoland 

opgepompt. Het water kan tijdens de ondergrondse afstromingen allerlei stoffen 

meevoeren. Een grote verblijf tijd, gekoppeld met de bufferende werking van de 

bodem vormt een goede beveiliging, doch de bufferende werking van de bodem is 

niet onbeperkt. Met name vanuit de Veluwerand gezien, kan de verblijf tijd van het 

op de Veluwe geïnfiltreerde grondwater kort zijn (winning Bremerberg) en vormen 

de kwalitatieve aspecten voor de middellange en lange termijn een aandachtspunt. 
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verlaging 1e watervoerend pakket 

~5-10cm 1IllIIlllJ20-3Ocm 

E2Z?J 10 - 15 cm 

~ 15 -20 cm 

mrJ 30 -I,O cm 

Figuur 2: Resultaten van modelberekeningen naar de verlaging van de stijghoogte 

in het eerste watervoerende pakket bij een bepaald potentieel 

onttrekkingsscenario (Ministerie van Verkeer en Waterstaat/RIJP, 1984). 

t:::::=l systemen gevoed vanuit stuwwallen 

c:J oudere potdersystemen 

~ jongere poldersystemen 

~ riviersystemen 

Figuur 3: Grondwatersystemen in het IJsselmeergebied (Dienst 

Grondwaterverkenningen/TNO, 1989). 
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4 HET PROVINCIAAL GRONDWATERBELEID IN FLEVOLAND 

4.1 Algemeen 

Met de instelling van de twaalfde provincie op 1 januari 1986 werden de over 

verschillende diensten en bestaande provincies verspreide taken gebundeld onder de 

taken en bevoegdheden van de provincie Flevoland. Op 1 oktober 1987 is het 

Grondwaterplan Flevoland door Provinciale Staten vastgesteld. Mede door een 

korte voorbereidingstijd wordt het Grondwaterplan Flevoland gekenmerkt door 

globale beleidsformuleringen en het aangeven van benodigd onderzoek. Tijdens het 

opstellen van het Grondwaterplan werden in de planperiode vanuit de aanwezige 

belangen en de benodigde behoeften geen problemen voorzien. 

Door allerlei ontwikkelingen die elkaar in snel tempo opvolgen is het huidige beeld 

echter anders. Door onderzoek en verdere beleidsformulering moet worden getracht 

de gunstige positie te behouden. Tevens moet aandacht worden besteed aan de 

provinciegrensoverschrijdende effecten en het op regionale schaal gevoerde beleid. 

De effecten van de remmende voorsprong uiten zich. 

4.2 Toewijzing van grondwater 

In het grondwaterplan wordt melding gemaakt van drie factoren die het 

"grondwatertoedelingsplan" bepalen, namelijk: 

- de randvoorwaarden; 

- de behoeften; 

- de prioriteit van de verschillende verbruikssectoren. 

Hierbij wordt èen duidelijke koppeling gemaakt met de kwaliteit van het aanwezige 

grondwater. Tegen deze achtergrond wordt een indeling gemaakt van de bodem en 

het daarin voorkomende grondwater. 

"Gezien de kwaliteit van het grondwater, de behoefte aan goed grondwater in de 

sector drinkwater en de geOhydrologische eigenschappen van het derde, diepe 

watervoerende pakket, die zich meestal uiten in geringe gevolgen van de 

onttrekkingen en op de meeste plaatsen ook in een van nature goede bescherming 

van de watervoorraad, dient het zoete grondwater in het derde watervoerende 

pakket te worden gereserveerd voor de openbare drinkwatervoorziening en voor 
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andere hoogwaardige doeleinden, zoals bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie. Het 

grondwater met een chloridegehalte van meer dan 150 mgr l dat in hetzelfde pakket 

voorkomt, kan worden benut voor landbouwkundig, industrieel en overig gebruik, 

mits de zoetwatervoorraad van deze onttrekking geen schade ondervindt." 

De eerste problemen rond de invulling van het begrip hoogwaardige doeleinden 

hebben zich al voorgedaan. Is fertigatie, een vorm van druppelbevloeiing waarvoor 

water met een laag chloridegehalte noodzakelijk is, een vorm van hoogwaardige 

doeleinden of niet? Zo ja, welke vormen van aanwending van dit water voor 

agrarische doeleinden zijn dit dan nog meer? De precedentwerking van 

vergunningverlening is hierbij duidelijk aanwezig. Daarnaast rijzen er dan mogelijk 

problemen rond de bescherming van het grondwater (paragraaf 4.4). 

De vermelding in het grondwaterplan van een mogelijk bovenregionale rol van 

Flevoland heeft tot verzoeken omtrent de mogelijke invulling daarvan geleid. Het 

lijkt er dan ook op alsof het provinciaal bestuur (verantwoordelijk voor het 

grondwaterbeleid en -beheer) ten aanzien van het grondwaterbeleid voor een 

keuzemoment is komen te staan. 

De eigen behoefte van Flevoland voor de openbare drinkwatervoorziening zijn in 

Figuur 4, tevens ontleend aan het concept Tienjarenplan 1989 van de VEWIN 

aangeduid. In de huidige situatie kan krachtens de vergunningen te Bremerberg 8 

miljoen m3 en te Fledite 10 miljoen m3 grondwater worden gewonnen. Een studie 

naar een derde waterwingebied, waarvoor in het grondwaterplan aan "in beginsel 

Harderbroek" wordt gedacht is in voorbereiding. 

4.3 Aanwezige hoeveelheden (grond)water 

Met modelberekeningen zijn de winbare hoeveelheden grondwater in het glaciale 

bekken op ca. 20 miljoen m3 per jaar geschat. Indien effectbeperkende maatregelen 

worden getroffen neemt de jaarlijks winbare hoeveelheid nog toe. Dit 

grondwaterwatervoorkomen kan zowel vanuit voorraadfunctie als ook vanuit 

aanwezige bescherming beschouwd worden als een strategische grondwatervoorraad. 

Daarnaast zijn er aan de oevers van de randmeren mogelijkheden voor waterwinning 

door oeverinfiltratie. De winbare hoeveelheden worden afhankelijk van de 

beleidskeuzes globaal geschat op ca. 30 miljoen m3 per jaar. Nadelen van een 

dergelijk systeem zijn gelegen in de gevoeligheid voor calamiteiten en dergelijke. De 

bedrijfstak heeft om bekende redenen duidelijk voorkeur voor grondwater. De 

verblijf tijden bij de winning door oeverinfiltratie zijn immers vaak beperkt. De 
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voordelen van een dergelijk systeem zijn gelegen in de veellokalere effecten. 

Tevens zou door gebruik te maken van oeverinfiltraat de voorraad grondwater 

kunnen worden gespaard. Hoewel de mogelijkheden van winning door oeverinfiltratie 

nog goed moeten worden onderzocht is er beleidsmatig een voorkeur voor dergelijke 

winningen kenbaar. Het streefbeeld hierbij is een gecombineerd winsysteem (grond

en oppervlaktewater) waarbij afhankelijk van de heersende situatie van de voordelen 

van beide systemen gebruik kan worden gemaakt. 

106 m1'jaar 
28 

24 
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16 

Harderbroek 5.0 
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Fledite + 5.0 : 21.5 

18.0 I r----------J 
I 
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13.0 I ______ J 
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1985 

--- te dekken door eigen produktiemiddelen 

------ capaciteit produktiemiddelen 

1990 1995 2000 
jaartal 

Figuur 4: Behoeftedekkingsgrafiek voor de n.v. Flevolandse Drinkwater 

Maatschappij, de FDM. Het verzorgingsgebied omvat Oostelijk en 

Zuidelijk Flevoland (VEWIN, 1989). 
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4.4 Grondwater- en bodembeschermingsgebieden 

Het geschetste beeld van de wingebieden zou niet compleet zijn zonder aandacht te 

besteden aan de bescherming van deze gebieden. In de provincie Flevoland is (nog) 

geen grondwaterbeschermingsbeleid vastgesteld. In het conceptplan worden rond de 

huidige winningen de gebruikelijke 10- en 25-jaarszones toegepast. Als wingebied 

wordt gedacht te voorzien in een zone van 200 m aan weerszijden van de 

winmiddelen. De problemen zijn meer gelegen in de bescherming van de potentiële 

waterwingebieden. Immers hoe moet de financiële regeling rond deze niet gebruikte 

wingebieden plaatsvinden. Voor een strook aan de oever van de randmeren wordt in 

een boringvrije zone voorzien. Voor alle andere gebieden waar oeverinfiItratie in 

principe mogelijk zou kunnen zijn wordt nog niet in een beschermingsbeleid 

voorzien. In de beschrijving van de ondergrond en de beschikbaarheid van het 

aanwezige grondwater is de aanwezigheid van de kleilaag als gunstig omschreven. 

Er is dan ook veel aan gelegen om deze kleilaag intact te laten en niet te 

perforeren teneinde allerlei onttrekkingen van diep grondwater mogelijk te maken. 

Gecentraliseerde onttrekkingen verdienen de voorkeur. In het 

grondwaterbeschermingsbeleid zal naar verwachting dan ook een groot gedeelte van 

de bodem in Zuidelijk Flevoland tot boringvrije zone worden verklaard. 

5 NAAR EEN REGIONAAL AFGESTEMD EN GECOÖRDINEERD BELEID EN 

BEHEER 

In paragraaf 3 zijn de relaties met de omliggende gebieden behandeld. Deze relaties 

leiden ertoe dat bij het verlenen van vergunningen een gefundeerde afweging van 

alle belangen moet plaatsvinden. Een tervisielegging van aanvragen van grote 

onttrekkingen van grondwater in Flevoland leidt dan ook meestal tot verscheidene 

bezwaarschriften van buiten de provincie. 

Naast deze procedurele aspecten spelen uiteraard de beleidsmatige aspecten ook een 

grote rol. Het beleid van Noord-Holland om door vermindering van de 

onttrekkingen in het Gooi te pogen dit gebied voor verdroging te besparen en zelf 

te laten herstellen kan alleen succesvol zijn indien ook in Flevoland hieraan 

meegewerkt wordt. Immers, het plaatsen van grote onttrekkingen aan de overzijde 

van Gooi- en Eemmeer zou de positieve effecten van sluitingen van winningen in 
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het Gooi verminderen. Een en ander hoeft niet te betekenen dat dergelijke 

winningen niet mogelijk zouden zijn. De vergroting van de afstand tussen dit te 

beschermen gebied enerzijds en diepe winningen in Zuidelijk Flevoland anderzijds 

vertalen zich in meer verspreide, verminderde grondwaterstandsdalingen. Mogelijk 

zijn winningen in de omringende randgebieden. 

Teneinde dit soort aspecten goed in beeld te krijgen en een mogelijkheid te 

creëren om te komen tot een afgestemd regionaal grondwaterbeleid hebben 

verscheidene provincies besloten te kijken naar mogelijkheden om de handen ineen 

te slaan. 

Vanuit Flevoland werd reeds langer de behoefte gevoeld om in overleg met de 

(grond)waterstroomopwaarts gelegen provincies het beleid af te stemmen. De 

sluiting van winningen in het Gooi heeft Noord-Holland ertoe gebracht nader te 

informeren naar de invulling van een mogelijk bovenregionale rol van Flevoland ten 

aanzien van de drinkwatervoorziening. Ook de provincies Utrecht en Gelderland 

zijn zich bewust van de problematiek en hebben zich aangesloten. In ambtelijk 

overleg wordt bekeken of deze vier provincies (in overleg/samenwerking met de 

bedrijfstak) tot een samenwerking op het gebied van onderzoek kunnen komen. 

Gedacht wordt aan een regionaal grondwatermodel, waarmee de verbanden duidelijk 

in beeld gebracht kunnen worden en wordt getracht tot een optimalisatie van de 

winmiddelen te komen. 

Dit voorgenomen samenwerkingsverband tussen vier provincies op het gebied van het 

grondwaterbeleid is uniek te noemen. De individuele belangen dienen hiervoor opzij 

gezet te worden. Het aanwezige grondwatersysteem dient het uitgangspunt van de 

benadering te zijn. De beweegredenen en doel van de betrokken provincies zijn 

duidelijk. Alleen door samen te werken kan, met als randvoorwaarde minimalisering 

van de maatschappelijke kosten (landbouwschade, schade aan natuur e.d.), op 

middellange en lange termijn de drinkwatervoorziening, voor zover daarin door 

grondwater kan worden voorzien, worden veilig gesteld. 

De provincies zijn hun verantwoordelijkheid dan ook bewust. De 

onderzoeksresultaten maken het formuleren van een regionaal afgestemd en 

gecoördineerd beleid mogelijk. 
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6 EEN BLIK IN DE TOEKOMST 

Uit de voorafgaande paragrafen moge blijken dat op het terrein van het 

grondwater beleid ver vooruit wordt gekeken. Het belang van de 

drinkwatervoorziening staat dan ook boven discussie. Ook op nationaal niveau zijn 

de gedachten in die richting waarneembaar. De in de Vierde Nota Ruimtelijke 

Ordening beschreven gedachte rond strategische grondwatervoorraden moge dit 

onderstrepen. Met het groeiende milieubewustzijn van de samenleving en tegen de 

achtergrond van de golf van verontreinigingsgevallen en sombere voortekenen neemt 

de roep om maatregelen en handelen toe. 

Alleen mooie voornemens zijn echter niet voldoende en de vraag rijst in hoeverre 

de opgestelde ideeën/plannen niet als papieren tijgers moeten worden betiteld. 

Uit de naar aanleiding van het gelanceerde begrip strategisch grondwatergebruik en 

voorraadvorming gehouden enquete onder verscheidene provinciale 

grondwaterbeheerders zullen de problemen duidelijk blijken: gebrek aan daadkracht, 

draagvlak en instrumentarium. Ondanks het voornemen en de acceptatie om de 

overbemesting te doen afnemen blijkt in de praktijk het vooruitlopen op de norm 

erg moeilijk te zijn. Men is wel overtuigd dat overbemesting, zeker in 

grondwaterinfiltratiegebieden, of te wel intrekgebieden, noodzakelijk is, maar 

versneld invoeren van de met de Wet bodembescherming ingevoerde eindnorm wordt 

niet gedragen. Wie zal immers de schadevergoedingen voor beperkingen in de 

bedrijfsvoering betalen. Een zelfde argumentatie is aan te voeren omtrent de 

bescherming van potentiële waterwingebieden en de na te streven koppeling van 

leidingnetten teneinde bij calamiteiten over voldoende water van betrouwbare 

kwaliteit te beschikken. 

Het aanwijzen van grond- en bodembeschermingsgebieden gaat steeds vergezeld van 

een periode van intensief onderhandelen, waarbij elkaar vaak gebrek aan begrip 

wordt verweten. Het heeft echter geen zin elkaar de zwarte piet toe te schuiven. 

Een weg terug of een alternatief is er niet meer. Het zo vaak toegepaste uitstel 

van maatregelen leidt enkel tot nog grotere problemen voor de toekomst. Slechts 

een gezamenlijk (provincie, landbouw, natuur, e.d.) optreden kan tot succes leiden. 

Zou het niet mogelijk zijn om in intrekgebieden geïntegreerde landbouw te 

147 



stimuleren? Zou het niet mogelijk zijn om bij bedrijfsbeëindiging te streven naar 

afname van het intensieve landgebruik in kwetsbare gebieden ? 

Ongetwijfeld leven er bij velen nog meer ideeën in welke richting oplossingen 

gezocht moeten worden. Dat de kostprijs van vele producten voor de consument 

hoger moet worden, teneinde de agrarische sector tegemoet te komen is 

overduidelijk. Het wordt dan ook tijd structurele oplossingen tot uitvoer te brengen 

en de patstelling te verlaten. 
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DEEL II: Restauratieprojecten: 

case-studies in het Vechtplassengebied 





GEOHYDROLOGIE VAN DE GOOIS/UTRECHTSE STUWWAL 

EN HET VECHTPLASSENGEBIED 

P.J.T. Verstraelen, R.M.M. Roijackers & L. van Liere 

SAMENV ATTlNG 

Het Vechtplassengebied wordt algemeen aangemerkt als een vanuit landschappelijk 

en natuurwetenschappelijk oogpunt waardevol laagveengebied. De ecologische waarde 

van het gebied is voor een belangrijk deel afhankelijk van de toevoer van 

grondwater afkomstig van de aangrenzende Goois/Utrechtse heuvelrug. Met name 

vanaf de Middeleeuwen is het gebied onder invloed van de mens sterk veranderd. 

Tot het einde van de vorige eeuw hebben de ingrepen echter geen drastisch 

negatieve gevolgen gehad. Hierin kwam aan het eind van de vorige eeuw verandering 

door: 

- de aanleg van de diepe Bethunepolder, Horstermeerpolder en Polder Groot-

Mijdrecht, 

- de toenemende grondwaterwinningen in de Goois/Utrechtse heuvelrug en 

- de al dan niet gezuiverde afvalwaterlozingen. 

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een grote nutriëntenbelasting van het 

Vechtplassengebied, een toenemende invloed van gebiedsvreemd water en tenslotte 

een daarmee samenhangend sterke achteruitgang van de bijzondere natuurwaarden. 
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INLEIDING 

Voor een juist begrip van de huidige Vechtplassenproblematiek wordt in dit artikel 

een nader overzicht gegeven van 

- de ontstaansgeschiedenis van de Goois/Utrechtse heuvelrug en de Vechtstreek, 

- de samenhang tussen grond- en oppervlaktewaterhuishouding en 

- de ontwikkelingen die in de jongste geschiedenis hebben plaatsgevonden waardoor 

zowel de waterhuishouding als de waterkwaliteit ingrijpend zijn veranderd. 

2 GEOMORFOLOGIE 

De Goois/Utrechtse stuwwallen en de Vechtstreek zijn ontstaan in het Pleistoceen 

en Holoceen. Tijdens de Saale- of Riss-ijstijd (ca. 200.000 jaar geleden) werden 

rivierafzettingen, die vooral bestonden uit zand, grind en klei, door het landijs 

opgedrukt en vormden de Goois/Utrechtse stuwwallen. In de warmere periode die 

volgde trok het landijs zich terug en vond een sterke erosie plaats onder invloed 

van smeltwater. In het gebied ten westen van de heuvelrug werden destijds grind en 

grof zand afgezet (Zagwijn, 1974, Ruegg, 1975, Weiss et al, 1983). In de laatste 

koude periode, de Weichsel- of Würm-ijstijd (ca. 70.000 jaar geleden), kwam het 

landijs niet zover zuidelijk en werden onder invloed van sneeuwstormen meters 

dikke lagen dekzand in het toenmalige toendragebied afgezet. Tijdens de volgende 

warme periode van het Holoceen steeg de zeespiegel en het grondwaterniveau onder 

invloed van smeltend landijs. 

Omstreeks 10.000-5.000 jaar geleden maakte de Vechtstreek deel uit van een door 

strandwallen van zee afgescheiden waddengebied (Hageman, 1969). Door dit gebied, 

dat ten oosten werd begrensd door de pleistocene Goois/Utrechtse stuwwallen, 

stroomden verschillende riviertjes die via onderbrekingen in de strandwallen in zee 

uitmondden. Doordat het getijdegebied achter de strandwallen onder invloed van het 

rivierwater verzoette, kon zich op het land veen vormen (Hudig en Duyverman, 

1950a). Uit de strandwallen ontstonden na verloop van tijd duinen waardoor het 

gebied achter de duinen, afgezien van enige mariene transgressies omstreeks de 

huidige jaartelling, niet meer overspoeld werd door de zee. 
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Globaal kan het geologisch profiel als volgt geschetst worden (Figuur 1). Het 

Goois/Utrechts stuwwallencomplex (maximaal ca. 70 mboven N.A.P.) ligt ten 

opzichte van de aangrenzende Vechtstreek (minimaal ca. 3 m beneden N.A.P.) 

relatief hoog en bestaat uit preglaciale fluviatiele grind- en zandgronden. 

~~"~:~--;;;~.J .;'-. .J " 
ij :/.,; 

• • • • D 

Figuur 1: Geohydrologische dwarsdoorsnede van de Gooi- en Vechtstreek, ongeveer 

ter hoogte van de lijn Kortenhoef-Hilversum (Ruegg, 1975, Witmer, 1986). 

In de polders van de Vechtstreek worden de zand- en grindlagen bedekt door 

holocene veen- en veenachtige kleigronden (Ruegg, 1975, Weiss et al, 1983). 

Door zijn relatief hoge ligging en bodemsamensteIling fungeert het Goois/Utrechtse 

stuwwallencomplex als infiltratiegebied voor neerslag (Witmer, 1984, 1989). Het 

natuurlijke grondwaterniveau in de Goois/Utrechtse heuvelrug ligt van oorsprong op 

maximaal ca. 3 mboven N.A.P. Van boven naar beneden beschouwd wordt de 

watervoerende zand- en grindlaag in de Goois/Utrechtse heuvelrug en de 

Vechtstreek op ca. 150-200 m diepte begrensd door een impermeabele mariene 

kleilaag (de formatie van Tegelen en Maassluis). In delen van de Vechtstreek wordt 

de watervoerende laag op ca. 50 m diepte door een semi-permeabele fluviatiele 

kleilaag (formatie van SterkselfKedichem) verdeeld in een eerste en een tweede 

watervoerend pakket. Noordelijk van deze scheidende laag, waarvan de grens 

ongeveer ligt op de lijn Baambrugge-Westbroek-Emmiker-'s-Graveland-Kortenhoef

Vreeland, is sprake van een ononderbroken watervoerende laag. 
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3 GRONDWATERSTROMINGSPA TROON 

Het grondwaterstromingspatroon wordt bepaald door de hoge ligging van het Gooi 

ten opzichte van de Vechtstreek, de in de loop der laatste eeuwen ontstane 

verschillen in het polderpeil van hoog- en laaggelegen polders, de infiltratie van 

boezem- en polderwater en de grondwateronttrekkingen in de Goois/Utrechtse 

heuvelrug (Appelo & Geirnaert, 1983, Provinciale Waterstaat Noord-Holland, 1986, 

Witmer, 1986, 1989, van der Linden & Appelo, 1988). 

Het water in de eerste watervoerende laag, die voortdurend wordt aangevuld door 

neerslag in de Goois/Utrechtse stuwwallen (neerslagoverschot gemiddeld ca. 350 

mm/jaar), is zoet en stroomt van de hoger gelegen heuvels in het oosten naar de 

lager gelegen Vechtstreek in het westen. Het grondwater in de tweede 

watervoerende laag is brak als gevolg van holocene mariene transgressies en 

infiltratie vanuit de voormalige Zuiderzee (Volker, 1961, Meinardi, 1973, Engelen, 

1981, Schot, 1988). 

Waar de scheidende formatie van SterkselfKedichem geheel of gedeeltelijk ontbreekt, 

treedt menging op van diep brak grondwater en geïnfiltreerd zoet oppervlaktewater. 

Als gevolg van de slecht doorlatende holocene deklaag en de waterkerende leemlaag 

onder en boven het eerste watervoerend pakket staat het grondwater van de 

Vechtstreek onder spanning. Waar de waterkerende deklaag ontbreekt of een 

onvoldoende waterkerend vermogen bezit en de stijghoogte van het grondwater 

bovendien hoger is dan het polderpeil, vindt kwel plaats. Het is deze 

grondwaterkwel en met name zijn specifieke chemische samenstelling waaraan de 

ontwikkeling van de bijzondere ecosystemen in de Vechtstreek wordt toegeschreven. 

Met name de ontwikkelingen in het laatste millenium zijn voor de huidige 

problematiek van belang. Door drooglegging en constante bemaling van veenbodems 

worden deze aan de lucht blootgesteld en vindt er een proces van mineralisatie en 

inklinking plaats (Hudig & Duyverman, 1950a en b). In de afgelopen eeuwen hebben 

in de meeste polders van de Vechtstreek, onder invloed van het voortschrijdend 

mineralisatie- en inklinkingsproces, voortdurend polderpeil-aanpassingen 

plaatsgevonden (Provinciale Waterstaat Noord-Holland, 1986). Als gevolg van de 

bemaling van de polders worden grote hoeveelheden kwelwater afgevoerd en is de 

grondwaterstand gedaald. De aanleg van de diepe droogmakerijen Horstermeerpolder, 
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Bethunepolder en Polder Groot-Mijdrecht heeft voor wat betreft de waterhuishouding 

een keerpunt ingeluid. Door de daling van de grondwaterstand ten gevolge van deze 

droogmakerijen nam de kwel in de aangrenzende polders zover af, dat in de 

zomerperioden water uit de Vecht en de aangrenzende boezemwateren ingelaten 

moest worden. Dit blijkt onder andere uit de bemalingsgeschiedenis van de polder 

Kortenhoef (Dekema, 1984). De grondwaterwinningen in de Goois/Utrechtse heuvelrug 

sinds het eind van de vorige eeuw hebben dit proces verder doen toenemen. 

4 DE VECHT 

Voor de perioden van veenvorming tijdens het Holoceen heeft de Vecht zijn loop 

veelvuldig gewijzigd en hebben de westelijke riviertakken (Gein, Amstel en Aa) ook 

gefungeerd als hoofdstroom. In het Holoceen maakte de Vecht in beginsel (ca. 3000-

5000 jaar geleden) waarschijnlijk deel uit van een veenplassensysteem dat in een 

later stadium deels ging fungeren als afstromingswater toen de stijging van het 

grondwater geen gelijke tred meer hield met het stijgen van het veen. Daarna (ca. 

3000-1000 jaar geleden) fungeerde de Vecht niet meer als een op zich zelfstaande 

veenstroom maar als een aftakking van de Kromme Rijn (Hudig en Duyverman, 

1950b, Berendsen, 1983, Weiss et al., 1983, Donkersloot-de Vrij, 1985). Door de 

groeiende veenmassa en de afzet van kalkhoudende zandige rivierklei die stevige 

oeverwallen vormde, is de rivier en zijn zijtakken min of meer gefixeerd in zijn 

stroombed. Voor de twaalfde eeuw stroomde de Vecht via moerasgebieden en 

binnenmeren naar het toenmalige waddengebied. Na de twaalfde eeuw ontstond onder 

de invloed van stormvloeden de voormalige Zuiderzee waarin de Vecht ter hoogte 

van Muiden uitmondde. Rond deze tijd had de Vecht het karakter van een 

getijderivier waarvan de stroomrichting onder invloed van eb en vloedbeweging en 

de wind regelmatig omkeerde (Bakker et al., 1976). In deze tijd werd ongeveer tot 

de lijn Abcoude-Nigtevecht zeeklei afgezet. Voor de bedijking stroomden de Vecht 

en zijn zijriviertjes regelmatig over waardoor afhankelijk van de afstand tot de 

rivierbedding kalkhoudende zandige klei en fijn slib (kalkarme komklei) werd 

afgezet. 

Oorspronkelijk lag de rivierbedding van de Vecht lager dan het omliggende 

veengebied maar allengs kwam de Vecht onder invloed van de ontginning en 

inpoldering hoger te liggen dan het aangrenzende veengebied (zogenaamd 

inversieproces). Onder invloed van de voortschrijdende inklinking werd de 
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uitwatering van de veengronden bemoeilijkt terwijl het gevaar van overstromingen 

toenam. Vanaf omstreeks de l3e eeuw was het nodig om dijken, kaden en 

ontwateringskanalen aan te leggen terwijl rond 1600 de eerste molens werden 

gebouwd om de polders te ontwateren (Gottschalk, 1956, Dekker, 1981). Vanaf de 

twaalfde eeuw zijn in de Vecht achtereenvolgens verschillende dammen gebouwd en 

afgebroken en uiteindelijk in de 17e eeuw vervangen door de zeesluizen te Muiden 

(Obreen, 1904, Vleeschhouwer, 1932, Bakker et al, 1976). Sinds die tijd is de 

verziltende invloed van de Zuiderzee op de Vechtstreek als gevolg van instromend 

zeewater opgeheven. 

Waarschijnlijk is de Vecht, tot de aanleg van de diepe droogmakerijen in de periode 

1880-1883, behalve door de Kromme Rijn en vanaf de twaalfde en dertiende eeuw via 

de Vaartse Rijn door de Rijn en de Lek, vooral gevoed door overtollig neerslag- en 

kwelwater uit de aangrenzende veengebieden. Daarna heeft de Vecht in toenemende 

mate ook gefungeerd als bron van water dat nodig was om gedurende de 

zomerperioden het waterpeil in grote delen van de Vechtstreek op peil te houden. 

Om de vaarverbinding tussen Amsterdam en de Bovenrijn te verbeteren werd tussen 

1881 en 1893 het Merwedekanaal aangelegd. Waterhuishoudkundig had dit voor de 

Vecht weinig gevolgen omdat de Vecht en de erop afwaterende oostelijke en 

westelijke polders waterhuishoudkundig gescheiden werden van het Merwedekanaal. 

Waar het kanaal de hoofdwatergangen tussen de westelijke polders en de Vecht 

kruiste werden duikers aangelegd. Tussen het kanaal en de Vecht lagen ter hoogte 

van Muiden, Weesp, Nigtevecht, Nieuwersluis, Breukelen, Maarssen en Utrecht 

sluizen. De reden hiervoor was enerzijds het voorkomen van verzilting via het 

Merwedekanaal (Gemeentewaterleidingen Amsterdam, 1920, Heymann, 1933) en 

anderzijds de wens om de afwatering van de doorsneden polders zoveel mogelijk 

intact te laten en te voorkomen dat Amstelland werd bezwaard met polderwater van 

buiten zijn gebied (Brinkhorst, 1951). Na de afsluiting van de Zuiderzee werden de 

sluizen tussen de Vecht en het Merwedekanaal vrijwel permanent opengezet. 

Tenslotte vormde de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 1932 en 1952 het 

sluitstuk van de grote waterstaatkundige ingrepen in de regio. In 1938 kwam het 

traject Amsterdam-Nieuwegein/Jutphaas-Wijk bij Duurstede klaar. Sindsdien lozen de 

westelijk doorsneden polders (ca. 11000 ha.) niet meer op de Vecht maar op de 

boezem van Amstelland. Het tweede traject van het Amsterdam-Rijnkanaal 

(Nieuwegein/Jutphaas-Wijk bij Duurstede) werd in 1952 in gebruik gesteld. In onze 

tijd kan de Vecht hydrologisch in twee delen gescheiden worden. Te beginnen bij de 

Weerdsluis in Utrecht stroomt de Vecht in noordelijke richting en loost zijn water 
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op het traject Utrecht-Nigtevecht ter hoogte van de verschillende sluizen in het 

Amsterdam-Rijnkanaal (voormalige Merwedekanaal). Het debiet waarmee het water, 

afkomstig uit de Kromme Rijn en de Vaartse Rijn, ter hoogte van de Weerdsluis 

wordt ingelaten bedraagt overdag ca. 1,5-2,0 m3.s- 1 en 's-nachts, in verband met 

het spuien van de stadsgrachten van Utrecht, ca. 8,0-9,0 m3.s- 1 (van Riel et al., 

1987, van Mameren en de Smit, 1986). Vanaf Muiden stroomt de Vecht tijdens het 

zomerhalfjaar in zuidelijke richting tot Nigtevecht (debiet ingelaten IJmeerwater ca. 

6 m3.s- l ) en loost het water eveneens via de sluizen op het Amsterdam-Rijnkanaal 

(Proviciale Waterstaat Utrecht/Zuiveringschap Amstel- en Gooiland, 1984, 

Rijkswaterstaat, 1987). 

Voor wat de waterkwaliteit in de Vecht betreft, zijn vooral de ontwikkelingen 

tussen de twaalfde en de zeventiende eeuwen vanaf de negentiende eeuw van 

belang. In de eerste periode vond onder invloed van de achtereenvolgende bouw van 

dammen en de zeesluizen te Muiden een verzoeting plaats. In het begin van de 

tweede periode nam de waterkwaliteit in de Vecht af door toenemende 

afval waterlozingen in de stad Utrecht. Getuige het feit dat de Vecht in de tweede 

helft van de 1ge eeuw nog als bron voor water ten behoeve van huishoudelijk (excl. 

drinkwater) gebruik voor Amsterdam kon dienen (Groen, 1982, Kosman, 1988), heeft 

de negatieve invloed van de afval waterlozingen uit de stad Utrecht zich in die eeuw 

waarschijnlijk vooral beperkt tot de bovenloop van de rivier. Door de aanleg van de 

grote droogmakerijen in de periode 1880-1883 kreeg de Vecht naast een functie voor 

ontvangst van overtollig polderwater, in de zomerperioden tevens een functie als 

waterleverancier voor de aanliggende polders. Aanvankelijk zal de uitslag van het 

overtollig water uit de diepe droogmakerijen door de verdunnende en defosfaterende 

werking (hoge ijzergehalten) een positieve invloed hebben gehad op de kwaliteit van 

het Vechtwater. De invloed van de afvalwaterlozingen nam echter snel toe als 

gevolg van de bevolkingsgroei in de stad Utrecht en leidde omstreeks 1920 tot 

onaanvaardbare situaties (Jitta et al., 1921, Lovink, 1923, de Fouw, 1933). Men mag 

aannemen dat de basis voor het eutrofiëringsproces van de Vechtplassen is gelegd 

met de inlaat van Vechtwater in de Vechtplassen en in de polders vanaf omstreeks 

1880. 

De Vecht heeft zijn gebiedseigen waterkwaliteit waarschijnlijk vrijwel volledig 

verloren bij de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal en het daarmee samenhangend 

afkoppelen van de polderwaterlozingen van de westelijke polders. Sindsdien vormt de 
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rivier waterstaatkundig één geheel met het Amsterdam-Rijnkanaal en staat derhalve 

sterk onder invloed van de waterkwaliteit in dat kanaal. De doorspoeling van de 

noordelijke Vecht met IJmeerwater is een van de laatste ingrepen die het 

Rijnwaterkarakter van het water in de Vecht verder heeft bestendigd. 

5 DE POLDERS 

Omstreeks de elfde eeuw is begonnen met de kolonisatie en ontginning van de 

Vechtstreek (Gottschalk, 1956, 1961, van der Linden, 1956, Bakker et al., 1976, van 

Raam, 1979, Donkersloot-de Vrij, 1985). In eerste instantie was er sprake van het 

leggen van dijken om overstromingen te voorkomen en het graven van sloten om 

via een verbeterde ontwatering het land geschikt te maken voor akkerbouw en 

veeteelt. Ongeveer vanaf de I3e tot de 1ge eeuw werd het ontgonnen gebied ook 

gebruikt voor veenwinning. Aanvankelijk gebeurde dat op kleine schaal, zogenaamde 

droge vervening waarbij het veen plaatselijk tot op het grondwaterpeil werd 

afgegraven. Omstreeks de 15e eeuw ontstond er echter een systematische winning 

waarbij het veen over grote oppervlakken en vaak ver beneden de grondwaterspiegel 

tot op de preglaciale watervoerende zand- en grindlaag werd weggestoken. Onder 

andere ten behoeve van het transport van turf uit het veenbedrijf maar ook voor de 

afvoer van zand afkomstig van de uitgebreide afzanding van de hoge gronden aan de 

oostzijde van de Vechtstreek (KI~osterhuis, 1957), werd in de periode tussen 1600 en 

1800 het merendeel van de vaarten aangelegd. 

Door de beschreven activiteiten is het bekende landschappelijk patroon ontstaan dat 

wordt gekenmerkt door laagveenplassen en vaarten die fungeerden als insnijdingen 

in het grondwatervoerend pakket waardoor het grondwater ongehinderd tot 

bovengrondse afstroming kan komen of waar oppervlaktewater het watervoerend 

pakket kan infiltreren. 

In de l7e eeuw begonnen de grote droogmakingsprojecten die in 1880-1883 leidden 

tot de aanleg van de diepe Horstermeerpolder, Bethunepolder en polder Groot

Mijdrecht. De aanleg van deze polders (Figuur 2 en 3) heeft sindsdien het 

grondwaterstromingspatroon en de ontwatering van de Vechtstreek gedomineerd 

(Dekerna, 1984, Witmer, 1989). Als gevolg van de aanleg van de diepe droogmakerijen 

158 



zakte de grondwaterspiegel in de aangrenzende polders sterk en moest voor de 

peilhandhaving (nutriëntenrijk) Vechtwater worden ingelaten. Door de voortdurende 

bemaling fungeren met name deze diepe polders voor de Vechtstreek als 

grondwatertoestroom- en afvoerpunt bij uitstek (Figuur 4). 

Figuur 2: De Goois/Utrechtse heuvelrug en de Vechtstreek omstreeks 1650. 
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Figuur 3: De Goois/Utrechtse heuvelrug en de Vechtstreek omstreeks 1750 . 

Met name aan het eind van de vorige eeuw is er een proces van verstedelijking op 

gang gekomen. Zo groeide het aantal inwoners van Utrecht en Hilversum tussen 1800 

en 1930 van respectievelijk ca. 32.000 en 3.500 omstreeks 1800 tot ca. 102.000 en 

20.200 rond 1900 en tenslotte tot ca. 154.000 en 48.000 omstreeks 1930. Dit heeft 
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geleid tot een toename in de behoefte aan industrieel water en drinkwater, een 

toename in de hoeveelheid geproduceerd afvalwater en een toename van het 

verharde oppervlak waardoor neerslag bezwaren ontstonden omdat het afstromende 

water niet snel genoeg in de bodem kon wegzijgen (Gemeentewerken Bussum, 1927, 

Vleeschhouwer, 1932, Groote, 1939, Gemeente Hilversum, 1980). 

isohypse 

stromingsrichting van het grondwater 

• pompstation voor de drinkwatervoorziening 

Figuur 4: Isohypsen en grondwaterstromingspatroon van de oostelijke Vechtstreek in 

september 1985 (Schot, 1989). 
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Om de bezwaren van neerslagwater en afvalwater op te heffen werden vooral vanaf 

omstreeks 1900 regenwater- en afvalwaterriolen aangelegd. Aanvankelijk werd dit 

water geloosd in de nabij gelegen oppervlaktewateren of verzonken in speciaal 

daarvoor aangelegde vloeivelden. Vanaf omstreeks de dertiger jaren werd het 

rioolwater gezuiverd op rioolwaterzuiveringsinrichtingen die hun effluent deels via 

de boezemwateren en deels rechtstreeks afvoerden naar de Vecht. Sindsdien 

infiltreert slechts een deel van het neerslagwater en geen afvalwater meer in de 

bodem van de Goois/Utrechtse heuvelrug. 

Ten behoeve van benodigd industrieel water en drinkwater werden in de 

Goois/Utrechtse heuvelrug grondwaterwinputten geslagen waaraan tot voor kort 

steeds meer grondwater werd onttrokken. Vanaf 1890 tot omstreeks 1920 nam 

bijvoorbeeld in het Gooi de drinkwaterwinning toe tot ca. 3 miljoen m3 per jaar 

(Provinciale Waterstaat Noord-Holland, 1984, 1986). Daarna vond tot in het midden 

van de zeventiger jaren een groei tot maximaal ca. 20 miljoen m3 per jaar plaats. 

Inmiddels is er sprake van een reductie in de winningen tot ca. 16 miljoen m3 per 

jaar terwijl in het grondwaterplan van de provincie Noord-Holland (Provinciaal 

Bestuur van Noord-Holland, 1986) als beleid is geformuleerd dat de 

grondwateronttrekkingen op afzienbare termijn tot 7 miljoen m3 per jaar moeten 

worden teruggebracht. 

Vooral als gevolg van de grondwaterwinningen heeft er tussen 1920 en 1970 een 

grondwaterstandsdaling van gemiddeld ca. +1,15 mboven N.A.P. naar -0,40 m 

beneden N.A.P. plaatsgevonden (Provinciale Waterstaat Noord-Holland, 1986). Door 

deze grondwaterstandsdaling zijn vele van de voormalige uittreedlocaties van 

grondwater beneden de grondwaterspiegel komen te liggen waardoor ze in de huidige 

situatie als in zijg locaties fungeren waarlangs aanvulling van de grondwatervoorraad 

met oppervlaktewater plaats vindt. Een groot deel van dit water, dat moet worden 

ingelaten om de verminderde grondwatertoevoer vanuit de Goois/Utrechtse heuvelrug 

te compenseren, is gebiedsvreemd. 

Om te kunnen voorzien in de zand behoef te voor stadsuitbreidingen en wegenbouw 

heeft in Vechtstreek in deze eeuw zandwinning plaatsgevonden (Gorter, 1949, 

Leentvaar, 1971, Bakker et al, 1976). Door de zandwinning zijn wederom wateren 

ontstaan die zo diep zijn dat ze in directe verbinding staan met het 

grondwatervoerend pakket. Bovendien zijn tijdens de zandwinning grote 

hoeveelheden water van buiten de plassengebieden binnengedrongen. Iedere ton zand 
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die wordt onttrokken, wordt in de waterbalans gevoeld als een wateronttrekking van 

ca. 0,7 m3 (Provinciale Waterstaat Noord-Holland, 1971). 

Ter voorkoming van watertekorten in de aanliggende polders wordt het boezemstelsel 

van de 's-Gravelandse Vaart sinds 1960 ook vanaf Muiden met IJmeerwater 

doorgespoeld (debiet 0,54-1,58 m3/s). Daarmee speelt het IJmeer naast de Vecht voor 

de waterbalans van het Noordhollands Vechtplassengebied eveneens een belangrijke 

rol (Provinciale Waterstaat Noord-Holland, 1980, Zuiveringschap Amstel- en Gooiland, 

1985, 1989). Deze bijdrage is met ingang van 1985 tenslotte verder toegenomen 

omdat het Naardermeer sindsdien 's zomers met behulp van IJmeerwater op peil 

gehouden wordt (Witte veen en Bos, 1981, Zuiveringschap Amstel- en Gooiland, 1985, 

1986, 1987, 1988). 

De beschreven ontwikkelingen in de polders hebben geleid tot een algehele afname 

van de grondwaterstroom vanuit de Goois/Utrechtse heuvelrug naar de Vechtstreek, 

een verminderde stijghoogte van het grondwater, een grondwaterstroming die met 

name is gericht op de diep gelegen polders en een toenemende behoefte aan water 

van buiten het gebied. Daarenboven hebben deze ontwikkelingen geleid tot een 

voortschrijdend proces van eutrofiëring en verzilting waardoor de huidige 

waterkwaliteit sterk verschilt van de oorspronkelijke gebiedseigen kwaliteit en 

bovendien in een groot deel van de Vechtstreek niet meer voldoet aan de vereiste 

minimum kwaliteitseisen. 
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MOGELIJKHEDEN VOOR DE TOEPASSING VAN ACTIEF BIOLOGISCH BEHEER IN 

DE VECHTPLASSEN 

M.P. Grimm & E. van Donk 

SAMENVATTING 

Vermesting van water manifesteert zich primair in algenbloei. Licht dringt niet meer 

door tot de bodem, en daardoor vermindert de abundantie van waterplanten. 

Secundair verandert de samenstelling en hoeveelheid van de zoöplanktongemeenschap 

en de visgemeenschap. 

Reductie van externe fosforbelasting kan indirect leiden tot vermindering van de 

visbiomassa. De samenstelling van de visgemeenschap blijft echter ongewijzigd, 

daardoor blijven planktivore- en benthivore vissen de levensgemeenschap 

beïnvloeden. Afname van nutriëntenconcentraties resulteert vaak niet in minder 

algen of daardoor meer doorzicht. 

Herstructurering van de visgemeenschap (actief biologisch beheer) kan een 

additionele maatregel zijn. Actief biologisch beheer behelst een scala van 

maatregelen. De keuze is gebaseerd op kennis en inzicht in de visstand. Ten behoeve 

van de formulering en evaluatie van beheersmaatregelen dienen adequate 

visstandkundige bemonsteringen te worden uitgevoerd. 

167 



INLEIDING 

In de situatie van omstreeks 1950 was het ondiepe stagnante water in het 

Vechtplassengebied helder en plantenrijk. De visgemeenschap in dergelijk water is 

een snoek-zeeltassociatie (Lammens, 1986; Grimm, 1989) waarvan de biomassa onder 

invloed van voedseIIimitatie en de predatie door roofvis beperkt wordt. Deze 

ecosystemen worden verondersteld in hoge mate stabiel te zijn (Grimm, 1989). Daar 

de ecologische successie van ondiep plantenrijk water uiteindelijk resulteert in 

verlanding, was ook vroeger de periodieke verwijdering van waterplanten een 

belangrijke factor in het beheer van deze wateren. 

Onder invloed van de zware organische en anorganische belasting van de wateren in 

de Vechtstreek verdwenen de oorspronkelijke leefgemeenschappen. 

De produktiviteit van de wateren nam toe. Dit had via toename van algen en 

zoöplankton een toename van de produktie aan witvis en van snoek tot gevolg 

(Rartmann, 1977; Grimm, 1989). Onder invloed van een verslechterd lichtklimaat door 

deze toename van het fytoplankton namen de hogere waterplanten af. Daarbij 

speelde de afschaduwing binnen dichte velden submerse vegetatie ook een rol. De 

biomassa aan snoek verminderde daardoor. Dit resulteerde in de verdere toename van 

planktivore vis. Brasem domineerde in aantallen en gewicht (Grimm, 1989) de 

vis gemeenschap in toenemende mate. 

De aldus veranderde levensgemeenschap beïnvloedt het voedselweb bepalend. 

Selectieve predatie op herbivoor zoöplankton en bioturbatie van de waterbodems 

(Rosper et al., 1987) zouden daarvan kenmerken zijn. Naast de verrijking met 

nutriënten begunstigen deze factoren het leefklimaat voor fytoplankton zodanig dat 

zich permanent algenbloei van bepaalde soorten kan ontwikkelen. 

De verbetering van de waterkwaliteit, de terugdringing van overmatige algengroei, 

beperkte zich tot nu toe voornamelijk tot het terugdringen van de belasting met 

voedingsstoffen, met name de fosfaatbelasting. Om het herstelproces te versnellen 

worden de laatste jaren additionele maatregelen zoals het doorspoelen met 

nutriëntarm water en het zogenaamde actief biologisch beheer experimenteel op 

praktijkschaal toegepast. Actief biologisch beheer kan worden beschreven als het 

(direct) beïnvloeden van planten- en of dierengemeenschappen in het water, zodanig 

dat het biologisch systeem wordt ingeschakeld bij de bestrijding van algen (Rosper 

et al., 1987). 
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Bij de restauratie van ondiepe wateren tot heldere en plantenrijke systemen, is de 

omvang en de samenstelling van de roofvis populatie (snoek!) een belangrijke 

stuurvariabele. Het traject van nutriënten-belasting waarbinnen actief biologisch 

beheer op korte termijn tot verbetering van de waterkwaliteit, doorzicht en herstel 

van de aquatische vegetatie kan leiden, bleek in de kleinschalige proefobjecten 0,4 -

1,2 mg P I-I te bedragen. De ontwikkeling van de submerse macrofyten was 

zodanig (areaalbedekking 40 - 80%) dat stikstoflimitatie voor het fytoplanton optrad 

(Meyer et al., 1989; van Donk et al., 1989; Hosper, pers. comm.). Bij hogere P

belastingen, dus in als eutroof te kenschetsen situaties, ontstonden fenotypen van 

oligotrofe wateren. 

Het traject van nutriëntenconcentraties van wateren waarbinnen actief biologisch 

beheer toepasbaar is lijkt dan ook op voorhand nauwelijks beperkend. Verder moet 

echter nog worden vastgesteld wat de stabiliteit van plantenrijke systemen bij 

hogere belasting is. Onbekend is ook hoe de restauratieve processen in aan wind- en 

golfwerking geëxposeerde wateren verlopen. Inzicht daarover wordt onder meer 

verkregen door een experiment op praktijkschaal in de Breukeleveense Plas (180 ha). 

In de komende jaren zal duidelijk moeten worden welke vormen van beheer in 

"gerestaureerde" ecosystemen nodig zullen zijn. Daarbij valt te denken aan: 

- Periodiek en zönegewijs maaien van waterplanten teneinde eigen afschaduwing, na 

doorgroeiing van de waterkolom, te voorkomen en een geschikte biotoop voor 

roofvis te creëeren. 

- Selectief verwijderen van plantensoorten, met name die, welke een hoge biomassa

turnover hebben en die ten gevolge daarvan als een "nutriëntpomp" kunnen 

fungeren. 

- Periodiek en selectief bevissen van roofvis- en witvispopulaties teneinde de 

abundatie van herbivoor zoöplankton op een gewenst peil te houden. 

Efficiënt beheer, adequaat ingrijpen tegen zo gering mogelijke kosten, impliceert dat 

kennis betreffende de aanwezige visstand en vegetatie beschikbaar moet zijn. 

Evenzeer is het van belang kwalitatief en kwantitatief inzicht te hebben in de 

relatie tussen de opbouwen samenstelling van de visstand enerzijds en de soort

samenstelling, areaalbedekking (volume beslag) en de patroonsgewijze verspreiding van 

de vegetatie anderzijds. Op basis van die kennis kunnen de benodigde 

beheersmaatregelen worden aangegeven. 
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De relatie tussen aquatische vegetatie en visgemeenschappen is eerder op basis van 

empirische gegevens globaal beschreven. Dit heeft geleid tot een voorlopige indeling 

van wateren in categorieën (Grimm, 1989). De kennis omtrent deze relaties is nog 

onvoldoende en meer gegevens omtrent de visstand en de vegetatie zijn 

noodzakelijk. Wat dit betreft biedt de evaluatie van de gerealiseerde toepassingen 

van actief biologische beheer het perspectief om relevante gegevens voor visstand

en waterkwaliteitsbeheerders te verzamelen. Op grond van de huidige inzichten en 

op basis van kennis van de visstand en de vegetatie kunnen wateren worden 

gecatalogiseerd en de beheersmaatregelen in het kader van actief biologisch beheer 

in eerste termijn worden vastgesteld. 

Voortdurende evaluatie van dit beheer vergroot het inzicht en maakt het op langere 

termijn mogelijk bovenvermelde relaties planmatig te beïnvloeden en het beheer te 

nuanceren. Betrouwbare methodieken die de visstand en de vegetatie van een water 

éénduidig in kaart brengen zijn hierbij onmisbare instrumenten. 

Deze aspecten zullen in het volgende aan de orde komen. Na een korte weergave 

van de relaties tussen de vegetatie en de visstand volgt een tentatieve indeling van 

de wateren in het Vechtplassengebied. Tenslotte wordt ingegaan op de geëigende 

methodieken ter vaststelling van indices betreffende de visstand. 

2 SAMENSTELLING VAN VISBEST ANDEN, DE ABUNDANTIE VAN SNOEK 

De samenstelling en de omvang van visgemeenschappen, met name de abundantie van 

snoek, is in ondiepe wateren geassocieerd met de samenstelling en omvang van de 

aquatische vegetatie (Grimm, 1989; Lammens, 1986). De empirische relatie tussen de 

mate van begroeiïng van een aantal wateren en de visgemeenschappen is 

weergegeven in Figuur I. Daaruit laat zich een positieve correlatie tussen de 

areaalbedekking van de vegetatie en de biomassa aan snoek aflezen. 

De in deze figuur gepresenteerde relatie biedt ruimte voor de veronderstelling dat 

dichte, de wateroppervlakte afsluitende velden van drijfbladplanten, geen geschikt 

snoekbiotoop vormen. In een water waar deze vorm van vegetatie aanwezig was, 

bleek de visstand qua samenstelling en de snoekstand qua omvang afwijkend. 

Indien echter deze vegetatie behoudens een randzöne buiten beschouwing wordt 

gelaten, past dit water qua begroeiïng en visstand in het algehele beeld (Figuur I). 

Dit in aanmerking nemend zouden wateren waarin dichte velden van drijfbladplanten, 
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met name waterlelie en gele plomp, domineren, weinig snoek en een overmaat aan 

planktivore en benthivore vissen kunnen herbergen. 

2.1 De indeling van de stagnante wateren in het Vechtplassengebied 

Een indeling van de wateren in het Vechtplassengebied zou gemaakt dienen te 

worden aan de hand van gegevens betreffende de omvang en samenstelling van de 

visstand en die van de aquatische vegetatie (procentuele areaal bedekking, dichtheid 

en soort van begroeiïng). 
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Figuur I: De relatie tussen de areaalbedekking van water, de biomassa aan snoek en 

de samenstelling en biomassa van de dominante vissoorten (naar Grimm, 

1989). 

De beschikbare gegevens betreffende de visstand zijn de resulaten van monsternames 

die vooral tot doel hadden een globale indruk te verkrijgen over de soortenrijkdom 

van de visfauna en deze naar groei en conditie van de individuen te karakteriseren. 

De resultaten van een bevissing met een elektro-visapparaat (Tabel I) zijn 
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afhankelijk van de wijze van vissen, de motivatie van de visploeg, de mate van 

begroeiing van een water, de diepte in de oeverzönes (Klein Breteler en Grimm, in 

druk). 

Tabel I: De resultaten van elektrovisserijen. De vangsten van aal (A), snoek (S), 

Lokatie 

I)DEM 

2) NMV 

3) LdV 

3) Vuntus 

3) PGL 

3)PWB(I) 

PWB(II) 

3)PWG 

Bronnen: 

en zeelt (Z) in kg. De vangsten van blankvoorn (BV), baars (B), ruisvoorn 

(R v) en Brasem (Br) gekwalificeerd als massaal (++++), veel (+++), matig 

(++), weinig (+), incidenteel (-) en niet aangetroffen (0). DEM = Polder 

Demmerik, 2 sloten; NMV = Noorder Maarserveense Plassen; LdV = 
Loenderveense Plas, trekgaten ten W. van drinkwaterplas; PGL = Petgaten 

ten W. van Loosdrechtse Plassen; PWB = Polder Wilnis, de Bijleveld, I = 
Noord, II = Zuid; PWG = Polder Wilnis, de Gagelplas; * = kg geschat op 

basis van aantallen; ? = niet bepaald. 

jr. visduur S A Z BV RV Br Ba groei 

(uren) <45cm 45em <15cm 15cm <15cm 15cm <15cm <lScm >lScm cyprin 

'83 <5-6 > 10 ++ ++ ++ ++ 

'83 13 +45* 13· 100 +++ ++++ - ++ ++ ++ +++ ++ 

'75 10 26 18 ++ - 0 + 

'85 21 3 ++++ + ++ 0 ++++ ++ slecht 

'85 IS 23 II 2 ++++ + ++ -0 ++++ + + slecht 

'87 19 7 + 0 + + slecht 

'87 4 II + 0 + + matig 

'87 3 II 20 0 + + slecht 

1) Dirkse, 1985j 2) Ministerie van Landbouw en Visserij, afd. Natuurbeheer, Utrecht 

3) Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie der Visserijen - archief provo Utrecht 

Ook is deze vangstmethode soort - en lengte -selectief. Zo wordt brasem en baars 

boven de 15 cm doorgaans niet of slecht gevangen en is -afhankelijk van de 

begroeiing - snoek vanaf 43 cm, maar zeker vanaf 54 cm ondervertegenwoordigd in 

de vangst. 

De gegevens in Tabel 1 leveren derhalve alleen een kwalitatieve kenschets van met 

de begroeide oeverzönes geassocieerde populaties. De gegevens duiden op een 

overmatige recrutering van éénzomerige- en tweezomerige cypriniden en mede ten 

gevolge daarvan op een populatie bestaande uit vertraagd groeiende individuen. Deze 

indrukken stemmen overeen met de gegevens van Oyen (1987), die concludeert dat 
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de vispopulaties in de Noorder-Maarsseveense Plassen en de Molenpolder zijn 

samengesteld uit talrijke en zeer slecht groeiende individuen van met name brasem, 

blankvoorn en ruisvoorn. 

De snoekpopulaties worden gekenmerkt door een lage vertegenwoordiging van jonge 

snoek. In de Noorder-Maarsseveense Plassen is in verhouding veel jonge snoek 

gevangen. In dit gebied komen regelmatig winterssterftes voor (Oyen, 1987). Ten 

gevolge daarvan wordt de visstand gereduceerd. Daardoor kan de stand van jonge 

snoek sterk toenemen (Grimm, 1983; Figuur 3a en 3b). 

De vangsten die met een fijnmazige kuil (Tabel 2) worden gerealiseerd kunnen de 

opbouwen samenstelling van de populatie en begroeide waterarealen weerspiegelen. 

Van belang is dan wel dat gestratificeerd naar diepte en andere morfologische 

kenmerken wordt bemonsterd. De vangsten worden beïnvloed door o.a. de 

watertemperatuur, doorzicht van het water, de samenstelling van het 

bodemsubstraat en de diepte van de waterkolom. Het vangst-rendement kan daardoor 

per water verschillen. Aan de hand van Tabel 2 wordt de conclusie rechtvaardig 

geacht dat in de onbegroeide arealen van de bemonsterde wateren de soort brasem 

domineert en dat deze, gezien de langzame slechte groei van de indiduen, in (te) 

grote aantallen aanwezig is. 

Tabel 2: De resultaten van de bemonstering met de kuil. Vangsten van de 

dominanten vissoorten (kg.uur- I kuilen). Bron: Ministerie van Landbouw en 

Visserij, Directie der Visserijen - Archief Provo Utrecht. LoPI = 

Loosdrechtse Plassen; LoBr = Breukeleveense Plas; PWB = Polder Wilnis, 

Lokatie 

Vuntus 

LoBr 

LoPI 
PWBI 

II 

PWG 

de Byleveld I = Noord, II = Zuid; PWG = Polder Wilnis Gagelplas; ? = niet 

bepaald. 

Jaar/ Snoek Snoekbaars Baars Blankvoorn Brasem Karper Groei 

maand cypriniden 

1985/11 6 250 matig 

1977/10 15 6 500 matig 

1989/1 180 

1985/11 26 620 slecht 

1987/4 6 6 600 34 slecht 

1987/4 30 3 12 250 18 matig 

1987/4 18 12 140 slecht 
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De oververtegenwoordiging van planktivore vis zoals deze zich uit Tabel I en 2 laat 

afleiden impliceert een hoge predatie op zoöplankton (Brooks & Dodson, 1965) en 

derhalve een hoge abundantie aan fytoplanton. Daar waar brasem domineert wordt 

dit door bioturbatie versterkt (Van Densen et al., 1988; Richter, 1985). 

Op grond van eigen oordeel, wat de vegetaties betreft en aan de hand van Tabel 1 

en 2 zijn de wateren van het Vechtplassen gebied onderscheiden in twee groepen 

(Tabel 3). De effecten van de reductie van nutriënten en mogelijkheden tot 

additioneel beheer zijn daarbij voor de verschilIende categorieën wateren ingeschat. 

Tabel 3: Vier categorieën van wateren, met een arbitraire indeling van wateren in 

het Vechtplassen gebied. De kenmerken van vispopulaties en van de 

macro- en microflora. Mogelijke effecten van de reductie van 

nutriëntenconcentraties en additionele beheersmaatregelen. Gemodificeerd 

naar Grimm (1989) A=aal; B=baars; Br=brasem; Bv=blankvoorn; Kb=Kolblei; 

K=Karper; Rv=Ruisvoorn; S=Snoek; Sb=Snoekbaars; Z=ZeeIt. 

Kenmerken vis

gemeenschappen: 

Dominante soorten: A, B, Bv, Rv, Z 

recrutering jonge vis 

snoek kg ha -1 

jonge snoek 

snoekbaars kg ha- 1 

biomassa vis kg ha- 1 

kenmerken macrofyten 
5ubmers 

erpers 

drijfbladplanten 

% areaal bedekking 

voorkomen algen 
groenalgen 

blauwwieren 

effect nutriëntreductie 
afname visbiomassa kg ha- 1 

algen, planten 

addi tioneel beheer 

Wateren in het 

Vechtplassengebied 

laag 

10-50 

veel 

nihil 
100-350 

zeer talrijk 

talrijk 

talrijk 

60-100 

nihil 

nihil 

75-150 

herstel oorspr. 

plantengemeenschap 

beheer vegetatie 

Il III 

alsI+Kb alsII+K+Br 

hoog hoog 

50-100 30-50 

weinig weinig 

nihil 0-10 

350-500 350-600 

schaars nihil 

matig- matig-

talrijk talrijk 

25-60 20-25 

veeitallig bloei 

schaars talrijk 

100-350 150-350 

reductie afname 

algenbiomassa blauwalgenbloei 

<restauratie vegetatie, gezöneerd> 

maaien. Beheer snoekstand. 

Verwijderen witvissen 

Molenpolder, Noorder Maarsseveense 

Plassen, trekgaten Loosdrecht, Anke

keveense Plassen trekgaten Loenderveen 
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IV 

Br, Bv, Sb 

hoog 

3-30 

weinig-nihil 

10-50 

450-800 

nihil 

nihil-

matig 

0-20 

bloei 

bloei 

150-450 

niet merkbaar 

tijdelijk verwijderen 

van zoveel mogelijk vis. 

Uitzetten roofvis. 

Loosdrechtse Plassen, 

Vuntus Plas, Kortenhoef 



3 ACTIEF BEHEER ALS AANVULLENDE MAATREGEL 

De biomassa aan vis in een water is gecorreleerd met de nutriëntenconcentratie. 

Hansson & Leggett (1982) beschrijven deze relatie als: 

log (biomassa vis, kg.ha.- I) = 0,78 log (totaal P, g.I-I) + 0,774 

De gegevens van een aantal Nederlandse wateren wijzen erop dat deze relatie ook in 

ondiepe systemen kan gelden. Mede op grond daarvan mag worden verwacht dat 

reductie van de nutriëntenconcentratie uiteindelijk in lagere biomassa's vis zal 

resulteren. Van dit zogenaamde "bottom-up" effect (McQueen et al., 1986) is 

mogelijk sprake in de Breukeleveense Plas. De daling van de kuil vangst in 1989 ten 

opzichte van 1977 wijst in die richting (Tabel 2). De eerste resultaten van de 

depletievisserij in deze Plas geven aan dat de vis biomassa in 1989 nog 100-150 

kg.ha- I bedroeg (Figuur 1). De abundantie en samenstelling van de Daphnia-populatie 

bleef min of meer gelijk (R. Gulati, mondelinge mededeling). Ook de dominantie van 

blauwalgen was onveranderd, Dit wijst op een blijvende hoge predatiedruk op het 

zoöplankton. Het wijzigen van de structuur van de visgemeenschap ("top-down" 

effect, McQueen et al., 1986) kan daarom een goede aanvullende maatregel zijn. 

Wijzigingen in de structuur van visgemeenschappen kunnen tot stand worden 

gebracht door een beheer gericht op het vergroten van predatorvisbestanden en/of, 

wat de gehele visstand betreft, het herinrichten van wateren. 

In wateren met een grote oeverlengte ten opzichte van het omsloten oppervlak 

(trekgaten) wordt de predatorvispopulatie gemaximaliseerd door de bewerkstelliging 

van numeriek sterke klassen van éénzomerige snoek. Dit wordt gerealiseerd door: 

a De uitbreiding en/of restauratie van begroeide oeverzönes. Daarbij kan gedacht 

worden aan het laten uitstoelen van emerse vegetatiegordels tot een breedte 

van 3-5 m én aan de aanplant van inhangend struikgewas (bijvoorbeeld 

'krakwilgen') langs nu geschoonde en beschoeide legakkers. 

b De vergroting van de rand lengte vegetatie/open water door het zönegewijs 

maaien van dichte velden drijfbladplanten. 

c De reductie van de stand aan meerjarige snoek (Figuur 2, 3a, 3b). 

De maximale biomassa van snoek op een water is ± 100 kg.ha- I (Figuur 1,2). De 

maximale produktie van een snoekpopulatie die voornamelijk uit éénzomerige snoek 

bestaat, wordt geraamd op 75 kg per hectare begroeid waterareaal (Grimm, 1983). 

Dit impliceert dat per hectare begroeid waterareaal maximaal 300 kg witvisbroed kan 

worden geconsumeerd. In meer productieve wateren kan additionele reductie van 

witvisbestanden (wegvangst) dan ook nodig zijn. 
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In wateren met een kleine oeverlengte zoals bijvoorbeeld de Loosdrechtse- en 

Kortenhoefse Plassen resulteert een verdichting van de snoekpopulatie volgens 

bovenstaande methoden niet tot een merkbare verhoging van de predatiedruk. In 

deze wateren kan middels drastische reductie van het aanwezige visbestand (in de 

praktijk tot 40 kg.ha- 1 en lager) een restauratie van het snoekbiotoop worden 

nagestreefd. 
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50 100 150 

snoek <54 cm (kg.ha- 1) 

Figuur 2: De omgekeerde relatie tussen de hoeveelheid 0+ snoeken in de vegetatie 

en de totale hoeveelheid snoek kleiner dan 54 cm in de vegetatie in de 

Jan Verhoefgracht te Maarsseveen (Grimm, 1983). 
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Figuur 3: De samenstelling van de snoekpopulatie tot 70 cm vorklengte in de Jan 

Verhoefgracht voor (A) en na (B) uitdunning van de snoekstand ten 

gevolge van sterfte in de winter 1978-1979. 
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3.1 Additioneel beheer 

De waterbodems in ondiepe wateren zijn in de achterliggende jaren sterk verrijkt 

door nutriënten. De groei van waterplanten wordt daardoor gestimuleerd. Het is 

daarom niet uit te sluiten dat de submerse waterplanten de gehele waterkolom 

doorgroeien en uiteindelijk de wateroppervlakte zullen bedekken. Daardoor kan het 

lichtklimaat ten detrimente van henzelf worden beïnvloed. Naar verwachting zal dan 

ook een periodieke bemaaiïng van waterplanten in de eerste jaren van de 

restauratieve fase deel uitmaken van het pakket van beheersmaatregelen. 

4 AANBEVELINGEN MET BETREKKING TOT DE BEMONSTERING 

V AN DE VISSTAND 

De methoden die beschikbaar zijn om visbestanden in kaart te brengen zijn 

beschreven door Ricker (1975). Vastgesteld kan worden dat betrouwbare methoden 

kostbaar zijn. De benodigde inspanning en de kosten zijn ruwweg proportioneel met 

de oppervlakte van het bemonsterde water. Tot recent werd vis gezien als een 

factor van minder belang, een afgeleide van zijn omgeving (Winberg, 1980). Dit is 

waarschijnlijk de oorzaak dat visbestanden onvoldoende in kaart zijn gebracht. 

Gezien het belang dat aan visstanden in het aquatisch ecosysteem kan worden 

toegekend, is het wenselijk deze naar omvang en samenstelling te karakteriseren. 

Daartoe dienen visstandkundige bemonsteringen deel te gaan uitmaken van het 

standaard-monitoring pakket van waterkwaliteitbeheerders. 

Een dergelijke bemonstering zou uit drie momentopnamen kunnen bestaan. De 

relatieve abundantie van zoöplankton, fytoplankton en planktivore vis wordt daarbij 

middels opnamen in einde mei/begin juni, eind juli en in de periode september -

oktober in kaart gebracht. (Mills et al., 1987). Door middel van de twee eerste 

bemonsteringen zou de abundantie van kleine planktivore vis onder de 10-12 cm 

(één- en tweezomerige vissen) in kaart kunnen worden gebracht. De bevissing in het 

najaar dient een beeld van de gehele visgemeenschap op te leveren. Wat de 

onbegroeide waterarealen betreft kan daarbij worden gedacht aan een bemonstering 

met gestandaardiseerde (broed)kuilnetten. Wat de begroeide waterarealen betreft kan 

met name in de oeverzönes een bevissing met behulp van een elekrovisapparaat een 

goede methode zijn. Gezien de variabiliteit van deze methode mede onder invloed 

van "de menselijke factor" dient daarbij het rendement van de bevissing te worden 
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vastgesteld. Een methode daartoe is om representatieve (delen van) waterarealen, 

welke tijdelijk voor in- en wegtrek van vissen worden afgesloten, tenminste 2 maal 

achtereen te bevissen (Ricker, 1975). 

De grootte van de monstername die benodigd is, wordt mede bepaald door de 

morfometrie van het water, de patronen in de begroeiing en de daaraan gekoppelde 

verspreiding van vis. Ook is de soortsamenstelling van de visgemeenschap, de mate 

van voorkomen van scholenvormende vis daarin, van invloed. Het kan daarom 

raadzaam zijn eerst de minimum bevissingsinspanning per waterareaal/watertype vast 

te stellen. 
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DE RESTAURATIE VAN DE VECHT: EEN STUDIE NAAR DE 

ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN 

P.T.J.C. van Rooy, P. Vertegaal, D. de Smit, J.T. de Smidt & P.J.T. Verstraelen 

SAMENVATTING 

De rivier de Vecht vervult in landschappelijk, hydrologisch en ecologisch opzicht 

een sleutelrol in het Utrechts-Noordhollands Vechtplassengebied. Door veranderingen 

van de waterkwaliteit en de waterhuishouding, de bodem en de oevers, is de rivier 

Vecht in de afgelopen eeuw veranderd tot een 'verslibd', met voedingsstoffen en 

microverontreinigingen belast onderdeel van een boezemstelsel met sterk aangetaste 

oevers en vergaand verarmde levensgemeenschappen. Deze ontwikkeling van de Vecht 

heeft ook bijgedragen aan het ecologisch verval van de haar omringende 

watersystemen. Dit geldt met name voor de vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt 

bijzonder waardevolle Vechtstreek, waarvoor de Vecht sinds het eind van de vorige 

eeuw als belangrijke suppletiebron dient. Daarom is de restauratie van de rivier tot 

op en boven het niveau van de basiskwaliteit noodzakelijk. De oorspronkelijke 

functies van de Vecht als schakel in de ecologische infrastructuur, als leefmilieu 

voor de van nature voor laagland ri vieren kenmerkende levensgemeenschappen en 

voor de ontplooiing van maatschappelijke functies, moeten worden hersteld. Mede in 

het kader van de voorgenomen beheersoverdracht van het rijk naar lagere overheden 

wordt daarom een integraal restauratieplan voor de Vecht voorbereid. 
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INLEIDING 

De Vecht (Figuur 1) behoort niet tot het waterhuishoudkundig hoofdsysteem van ons 

land. Het rijk wil het beheer van dergelijke watersystemen overdragen aan regionale 

overheden. Het waterkwaliteitsbeheer van het Utrechtse deel van de Vecht is al in 

handen van de provincie Utrecht. Het beheer van de scheepvaart en de 

waterhuishouding van de hele Vecht, alsmede het waterkwaliteitsbeheer van het 

Noord-Hollandse deel moet nog worden overgedragen. Het oeverbeheer is en blijft 

in vele handen: provincies, gemeenten, waterschappen en particulieren. Het ligt in de 

bedoeling dat de overdracht in de negentiger jaren plaats vindt. Voor het rijk was 

dit aanleiding om, in overleg en samenwerking met de toekomstig beheerders, de 

huidige toestand en de mogelijkheden voor restauratie te verkennen. De achterstand 

in onderhoud blijkt groot. De water- en bodemkwaliteit blijft ver achter bij de 

geldende normwaarden, de oeverzones zijn verontreinigd en als verbindingszone in 

de regionale ecologische infrastructuur nauwelijks meer intact. Door de aanleg van 

het Merwedekanaal tussen 1881 en 1893 en later het Amsterdam-Rijnkanaal in de 

periode 1932-1952, verloor de Vecht haar oorspronkelijke rivierkarakter en haar 

betekenis als hoofdvaarweg (Brinkhorst, 1951; Greup, 1952). Dit heeft ertoe 

bijgedragen dat de Vecht in de loop van de vorige en het begin van deze eeuw in 

economisch opzicht steeds minder belangrijk werd. 

Sinds het eind van de vorige eeuw is in de zomerperiode sprake van watertekorten 

in de Vechtstreek. Dit wordt veroorzaakt door de aanleg van diepe droogmakerijen, 

zoals de Horstermeerpolder en de Bethunepolder, en door grondwaterwinningen in de 

Goois/Utrechtse heuvelrug (Engelen en Schot, 1989; Schot en Engelen, 1989; 

Verstraelen et al, 1989). De watertekorten worden daar aangevuld met verontreinigd 

en nutriëntenrijk Vechtwater. Hierdoor zijn ook de ecologische en recreatieve 

waarden van het Vechtplassengebied sterk achteruitgegaan. Desondanks heeft de 

Vecht tegenwoordig grote regionale en nationale betekenis door zijn recreatieve, 

cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden. De rivier wordt druk bevaren 

door pleziervaartuigen. Langs de oevers bevindt zich een van de belangrijkste 

lustwaranden van ons land die wordt gevormd door een reeks van kastelen en 

buitenplaatsen. Daartussen liggen verdedigingswerken daterend van de Tachtigjarige 

Oorlog tot de Tweede Wereldoorlog. 

Dit geheel vormt, in samenhang met steden, dorpen, weiden, moerassen en water, 

een boeiend en uniek landschap. Aan de natuurwaarden wordt belangrijk bijgedragen 

door de waterfauna, de fauna en flora van de oevers en door de functie van de 
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rivier als verbinding tussen de water- en moerasgebieden van midden- en west

Nederland. Aan deze natuurwaarden en de recreatieve waarden is, zoals in zoveel 

wateren, door vervuiling ernstig afbreuk gedaan. Om te voorkomen dat maatregelen 

ter verbetering het probleem slechts blijken te verplaatsen, is een nieuwe generatie 

waterplannen in voorbereiding, die een integraal karakter zullen dragen. Deze 

worden beschreven in de Wet op de Waterhuishouding die per 1990 van kracht 

wordt, en in de Derde Nota Waterhuishouding. In die integrale waterplannen wordt 

de mate waarin in het waterbeheer rekening wordt gehouden met maatschappelijke 

functies opnieuw afgewogen. Voor het watersysteem Vecht gaat het daarbij vooral 

om recreatie, aan- en afvoer van water voor de landbouw en het natuurbeheer 

alsook ligplaatsen voor woonboten. Voor de verdere ontwikkeling van deze functies 

worden aanwijzingen gegeven, met inachtneming van de natuurlijke potenties. In het 

kader van zowel de beheersoverdracht als van een integraal waterbeheersplan 

worden door Rijkswaterstaat, de Provincies Utrecht en Noord-Holland alsook het 

Zuiveringschap Amstel- en Gooiland de mogelijkheden onderz0cht voor een 

'Restauratieplan Vecht'. Een dergelijk plan moet aangeven hoe dat herstel bereikt 

kan worden en op welke wijze andere maatschappelijke functies daarmee te 

verenigen zijn. Wanneer de probleemverkenningsfase wordt afgerond, wordt het 

initiatief aan de betrokken besturen voorgelegd en ook de reikwijdte van het plan 

afgegrensd. Dit kan leiden tot het betrekken van andere overheden bij de invulling 

van een restauratieplan. 

Dit artikel is voor een groot deel gebaseerd op genoemde probleemverkenning (van 

Rooy et al, 1989) en geeft een eerste indruk van de problemen èn de 

ontwikkelingsmogelijkheden binnen het watersysteem Vecht. 

2 KWANTITEIT 

Figuur I geeft tevens een globaal overzicht van de waterhuishouding van de Vecht. 

De Vecht kan worden onderscheiden in: 

- de noordelijke Vecht, die sinds 1976 's zomers wordt doorgespoeld met 

IJmeerwater van Muiden tot Nigtevecht; 

- de zuidelijke Vecht die van Utrecht tot Nigtevecht stroomt en zijn water 

grotendeels ontvangt van de Kromme Rijn en, via de Vaartse Rijn, van de Lek. 

In de winterperiode, bij een laag waterpeil in het IJmeer, stroomt de Vecht van 
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Utrecht tot Muiden en watert via verschillende verbindingen met het Amsterdam

Rijnkanaal af in dat kanaal. Voor een historisch overzicht van de waterhuishouding 

van de Vecht tot in deze eeuw wordt verwezen naar Verstraelen et al (1989). Voor 

een volledig inzicht in de waterbalans van de Vecht ontbreken nog vele essentiële 

gegevens. Met name de omvang en dynamiek van de wateruitwisseling tussen de 

Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal is slechts fragmentarisch bekend. Hetzelfde 

geldt voor de inlaat- en uitslaggegevens van veel polders met uitzondering van de 

polders waarin de verschillende Vechtplassen liggen. Van de laatsten zijn redelijk 

nauwkeurige kwantiteitsgegevens beschikbaar (Barend regt et al, 1989; Rip et al., 

1989; Roijackers & Verstraelen, 1989; van Donk et al., 1989; van Liere et al., 1989; 

Verstraelen et al., 1989; Wassen, et al, 1989). De kennis over de grootte van de 

wegzijging vanuit de Vecht richting aangrenzende polders is zeer beperkt. 

NOOrdZ8"'''-+====~T"".~ Kanaal .:.. 

~ stroomrichting .... effluentlo~ing van rwzÎ 

Figuur I: Schematisch overzicht van de waterhuishouding van de Vecht en de 

Vechtstreek. 
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3 KWALITEIT 

3.1 Oppervlaktewater 

De kwaliteit van het water in de Vecht is in de loop van deze eeuw snel en 

ingrijpend achteruitgegaan. Reeds in 1915 werd aangedrongen op een onderzoek naar 

de toestand van de Vecht. Dit werd in 1919 gehonoreerd door de minister van 

Binnenlandse Zaken die de "Staatscommissie inzake de verontreiniging van de Vecht" 

instelde. Deze commissie rapporteerde in 1921 over haar onderzoek en wees de 

lozingen vanuit het rioolstelsel van Utrecht aan als hoofdoorzaak van de slechte 

waterkwaliteit in de Vecht. Sindsdien is de Vecht regelmatig het onderwerp van 

onderzoek geweest. Daaruit bleek, alle (moeizaam) tot stand gekomen riolerings- en 

zuiveringsmaatregelen ten spijt, dat de waterkwaliteit nog ruim 5 decennia 

onverminderd slecht bleef (Gemeentewaterleidingen, 1920; Vleeschhouwer, 1932; 

Kooymans, 1948; Kersten, 1970). Met name op het traject Utrecht-Vreeland werd in 

de periode 1920-1970 een zeer slechte waterkwaliteit vastgesteld. Dit blijkt uit de 

voor die periode representatieve lage zuurstof- en hoge ammonium-gehalten 

(respectievelijk ca. 0,0-2,2 mgr I en 1,5-2,6 mgr I) alsook de hoge BZV - en ortho

fosfaatgehalten (respectievelijk ca. 7-26 mgr l en 0,09-2,19 mgr l ). Daarnaast had 

en heeft de Vecht ook te kampen met te hoge gehalten aan zware metalen. Pas 

sinds de zeventiger jaren is er onder invloed van maatregelen in het kader van de 

WVO sprake van een kentering en blijkt achtereenvolgens een verbetering van de 

zuurstofhuishouding en een verlaging van de fosfaat- en stikstofgehalten 

(Rijkswaterstaat, 1987 en 1989). De vanaf 1976 ingevoerde zomerse doorspoeling van 

de Vecht met IJmeerwater heeft op het traject Muiden-Nigtevecht zelfs tot een 

verregaande kwaliteitsverbetering geleid. Ondanks deze duidelijke veranderingen ten 

goede behoort de Vecht heden ten dage, gemeten aan de normen van de IMP

basiskwaliteit (IMP 1985-1989), tot de 'probleemwateren' van de regio en laat zowel 

ten aanzien van de zuurstofhuishouding (02-gehalten: ca. 3,3-18,4 mgr I) als de 

nutriënten- (tot-P: ca. 0,13-2,40 mgr 1; tot-N: ca. 1,1-14,40 mgr l ) en zware 

metalenhuishouding (Cd: ca. 0,05-0,437 /Lg.l-l) te wensen over (van Rooy et al, 1989). 
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3.2 Waterbodem 

De waterbodem van de Vecht ligt grotendeels in of op klei, waardoor de bodem van 

nature reeds voedselrijk is. Door menselijke activiteiten is de bodem in de loop van 

deze eeuw waarschijnlijk sterk van karakter veranderd door sedimentatie van 

detritus (organisch materiaal), overbelasting met nutriënten en verontreiniging met 

zware metalen, minerale olie, PCB's (Polychloorbifenylen) en andere organische 

microverontreinigingen (Figuur 2). De stoffen zijn afkomstig van via 

oppervlaktewater en via directe lozingen op de Vecht aangevoerde verontreinigingen. 

Deze verontreinigingen zijn voor een groot deel aan zwevend en sedimenterend slib 

geadsorbeerd en liggen nu voor een belangrijk deel opgeslagen in de waterbodem. 

Onder de heersende omstandigheden (met name de lage zuurstofspanning) blijven 

sommige van dergelijke verontreinigingen door 'nalevering' de waterfase belasten. 

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om fosfaten en zware metalen. Op grond van de 

aangetroffen gehalten aan zware metalen, minerale olie, p-p DDD en PCB's 

onderscheidt het Utrechtse deel van de Vecht zich in negatieve zin van het 

Noordhollandse deel (Figuur 2). De grens valt daarbij niet samen met die tussen de 

hydrologische deelsystemen, maar ligt enkele kilometers ten zuiden van Nigtevecht 

bij De Nes. Daar bevindt zich een aanzienlijke verbreding van het stroomprofiel, 

waardoor nog zwevend materiaal uit zuidelijke richting ter plaatse bezinkt (Klink, 

1989). Vooral op grond van de aangetroffen gehalten aan zware metalen en PAK's 

(Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) moet de bovenste 15 cm van de 

waterbodem in het Utrechtse deel tot BER-klasse 3 à 4 (verontreinigd tot zwaar 

verontreinigd op basis van het Beoordelingssysteem Directie Beneden Rivieren) 

worden gerekend (Klink, 1989). In het Noordhollandse deel betreft het voornamelijk 

slib van BER-klasse 3. De bodem is op ongeveer 4 km afstand van de Weerdsluis, 

juist beneden het lozingspunt van de RWZI Utrecht, het meest ernstig 

verontreinigd. Het sediment bevat daar de hoogst gemeten concentraties kwik, koper, 

lood, zink, nikkel en chroom. Ook de gehalten aan olie en andere organische 

microverontreinigingen zoals HCB (hexachloorbenzeen) en DDD zijn er het hoogst. 

Op basis van de gehalten aan PAK's moet het slib op deze lokatie zelfs onder de 

categorie 'chemisch afval' worden gerekend (de Lange, 1985; Oranjewoud, 1988; 

Klink, 1989). Vanaf Utrecht bestaat stroomafwaarts een afname van de stofgehalten, 

met uitzondering van de PCB-gehalten, welke juist ten noorden van Vreeland 

mogelijk als gevolg van daar aanwezige industrie lokaal verhoogd zijn. In het 

Noordhollandse deel is minder sprake van een afnemende gradient. Lokaal worden 
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verhogingen aangetroffen van met name PAK's en benedenstrooms van de 

Horstermeerpolder zijn zeer hoge gehalten arseen en fosfaten gevonden. De gehalten 

aan totaal-fosfaat in de bodem van de Vecht kunnen tot ruim 17 mg P.g- 1 droge 

stof oplopen. Op het traject Utrecht-Nigtevecht is het gemiddelde gehalte 9,9 mg 

p.g-l droge stof. Op het traject Nigtevecht-Muiden bedraagt dit gemiddeld 4,5 mg 

p.g-l droge stof. Bij dergelijke gehalten moet onder de heersende omstandigheden 

rekening gehouden worden met een aanzienlijke naleveringscapaciteit van de 

waterbodem. Metingen in het Noordhollandse deel van de Vecht geven aanwijzingen 

voor soms grote verschillen in verontreiniging tussen oudere en jongere sliblagen 

(van Klaveren, in voorbereiding). Zeer voorlopige schattingen ten aanzien van het 

sedimentatiegedrag doen vermoeden dat dit is terug te voeren op historische 

kwaliteitsverschillen over meerdere decennia. Uit de verschillende onderzoeken is 

gebleken dat de dynamiek in de slibhuishouding een belangrijk kennishiaat is in de 

beoordeling van de bodemverontreinigings- en naleveringsproblematiek. 

(mg. kçf) 

E3J lood 

~ zink 

~ koper 

• chroom 

Figuur 2: Kwaliteit van de waterbodem in de Vecht. 

3.3 . Oevers 

De oevers van de Vecht kennen vele verschijningsvormen. Er is sprake van geheel 

onbegroeide en met steen of hout beschoeide oevers en met helofyten begroeide 

waterranden. De breedten van deze zones kunnen sterk uiteen lopen, afhankelijk van 

de aard van de oeverbeschoeiing, de ligging ten opzichte van de vaargeul en de 

aanwezigheid van woonschepen. Een volledig overzicht van de oeverstruktuur en de 

onderhoudssituatie ontbreekt vooralsnog. 
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Naast aangrenzende wegen en andere kunstwerken worden de lijnvormige oeverzones 

van de Vecht vooral sterk onderbroken door woonboten. Deze onderbreken de 

ecologische verbindingsfunktie van de oever veelvuldig terwijl ze in veel gevallen 

door ongezuiverde afvalwaterlozingen ook bijdragen aan lokale 

waterkwaliteitsbarrières. Tenslotte leidt de nog altijd groeiende intensiteit van de 

reeds drukke recreatiescheepvaart tot aantasting van de oeverwanden en verstoring 

van vooral grotere diersoorten, die gebruik maken van de oeverzone als rust-, paai

of broedgebied. Voor een optimaal ecologisch functioneren van de Vecht is een 

goed ontwikkelde oeverzone van groot belang. Een op verdere ontplooiing gericht 

oeverbeheer, met aandacht voor de natuurwetenschappelijke waarde die de Vecht in 

potentie bezit, zal leiden tot verbetering van de huidige situatie. 

3.4 Levensgemeenschappen 

De kennis van de samenstelling van de verschillende levensgemeenschappen van de 

Vecht in zowel heden als verleden is schaars. Lokaal komen aan de waterzijde zones 

voor van vooral drijvende waterplanten zoals Waterlelie en Gele Plomp. Soms treft 

men relatief vervuilingsresistente ondergedoken waterplanten aan, zoals Gedoomd 

Hoornblad (Rijkswaterstaat, 1988). De resultaten van planktononderzoek 

(Gemeentewaterleidingen, 1920; Vleeschhouwer, 1932; Blanckenborg, 1970; Kersten, 

1970) indiceren een oc- tot ,8-mesosaproob milieu. Op grond van chlorofyl-a 

bepalingen blijkt, dat er in de huidige situatie in het Noordhollandse deel van de 

Vecht nauwelijks sprake is van algenbloeiverschijnselen (Provinciale Waterstaat 

Utrecht/Zuiveringschap Amstel- en Gooiland, 1984). Voor het Utrechtse deel van de 

Vecht zijn hieromtrent geen gegevens bekend. De macrofaunagemeenschappen 

indiceren een zuurstofarm en toxisch leefmilieu (Kersten, 1970; Klink, 1988). Op 

harde substraten en in de slibvrije golfslagzone kenmerkt de macrofauna oc-tot ,8-

mesosaprobe omstandigheden. In de waterplantenzones is sprake van een overgang 

tussen de relatief soortenrijke levensgemeenschappen uit de oeverzone en de 

soortenarmoede van de slibrijke waterbodem. 

Over het aantal vissoorten, alsmede hun grootte en conditie bestaan geen 

eensluidende berichten. De Vecht bezit een functie als hoofdroute in de migratie van 

een aantal vissoorten in Midden-Nederland. De rivier vormt een onmisbare schakel in 

de intrek van glasaal en driedoornige stekelbaars in het Kromme Rijn- en 

Vechtplassengebied en maakt tevens deel uit van het leefgebied van vele 
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karperachtigen, spiering en andere vissoorten. De belangrijkste vissoorten van de 

Vecht lijken achtereenvolgens de brasem, voorn, zeelt, snoek, snoekbaars, aal en 

karper. De vis in de Vecht groeit matig tot slecht. 

De Vecht vervult in ecologisch opzicht een cruciale schakel in de verbinding tussen 

de moerasgebieden in het centrum en het westen van ons land. 

3.5 Ontwikkeling doelstellingen 

Voor een restauratieplan zullen kwaliteits- en kwantiteitsbeheer nauw op elkaar 

moeten worden afgestemd. Daarvoor biedt de watersysteembenadering de beste 

mogelijkheden. 

De effecten op de geomorfologische processen en de ecologische relaties vormen 

belangrijke criteria voor de besluitvorming inzake het toekomstig beheer. De 

hoeveelheid water in de Vecht, de stroomsnelheid en de stroomrichting worden 

bepaald door de hoeveelheden ingelaten water in de Zuidelijke en Noordelijke 

Vecht en de afvoer naar Vechtstreek en Amsterdam-Rijnkanaal. De chemische 

eigenschappen komen tot stand tijdens de route die het water door het systeem 

aflegt. Bepalend zijn de beginkwaliteiten bij de inlaatsluizen van Utrecht en Muiden 

en de kwaliteiten van de lozingen en het uitgeslagen polderwater. De kwaliteit van 

de lozingen hangt mede af van de mate van zuivering. Die van het polderwater 

hangt af van het aandeel kwelwater uit de Utrechts/Gooise Heuvelrug dan wel uit de 

brakwaterpolders, de hoeveelheid uitgespoelde meststoffen en landbouwchemicaliën en 

de samenstelling van de neerslag. Voor een reconstructie van de systemen uit de 

eerste helft van deze eeuw, moeten voor deze parameters historische gegevens 

worden ingevuld over hoeveelheden en samenstellingen. Hoewel uit die tijd weinig 

meetgegevens beschikbaar zijn, kunnen redelijke schattingen worden gemaakt over 

de ruimtelijke variatie van enkele ecologische sleutelfactoren (Barendregt, 1989, 

Visser et al, 1989). Voor onderdelen van de watersystemen waarvan alleen oude 

vegetatiegegevens bestaan (van den Berg en de Smidt, 1985) zullen schattingen 

gemaakt moeten worden met behulp van informatie over ecologische eisen aan de 

waterkwaliteit. Door invulling van de huidige gegevens kunnen de systemen worden 

gemodelleerd zoals ze nu bestaan. Daarmee kan worden bepaald in welke mate de 

factoren moeten veranderen om de gewenste situatie op te leveren. Daarbij is het 

goed denkbaar dat er meer wegen naar Rome leiden. Als bijvoorbeeld een bepaalde 
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verbetering niet bereikt kan worden vanwege de te slechte kwaliteit van het 

Rijnwater of van lozingen, zou die verbetering toch haalbaar kunnen blijken te zijn 

bij een bepaalde toename van kwelwater uit de Heuvelrug of een bepaalde 

vermindering van het meststoffengebruik in de landbouw. Ook met variaties in 

polderpeilen en in sanering van waterbodems kan blijken dat doelen langs 

verschillende wegen bereikbaar zijn. 

Ten aanzien van de toekomstige waterhuishouding van de Vecht zal een 

restauratieplan de vraag moeten beantwoorden of de rivierkundige stroming van 

oorsprong tot monding al dan niet hersteld moet worden. Continuering van de inlaat 

van IJmeerwater tot aan Nigtevecht kan, op grond van de huidige inzichten, niet 

zonder meer ecologisch positief worden genoemd. IJmeerwater is gebiedsvreemd 

water met negatieve effecten op de water- en moerasecosystemen in de 

natuurgebieden langs de Vecht (Barendregt et al., 1989) en vormt een onderbreking 

in de aquatisch ecologische infrastructuur. Bij herstel van de oorspronkelijk 

zomerse stroomrichting zullen in het zuidelijk deel van de Vecht echter ingrijpende 

saneringen nodig zijn om geen ecologisch verlies te lijden bij herstel van de 

stroomrichting in het noordelijk deel. Verwacht mag worden dat de stroming zo 

zwak zal zijn, dat hoe de richting ook is, er geen sedimentatie of erosie van de 

oevers meer plaats vindt. De erosie en sedimentatie van de waterbodem daarentegen 

is een voortgaand proces. Dit is een belangrijk punt van overweging, omdat de 

waterbodem op veel plaatsen bedekt is met een dikke, verontreinigde sliblaag. 

Tenslotte verdient het aanbeveling om ten behoeve van een samenhangend 

oeverbeheer een oeverbeheersplan op te stellen waarin de verschillende functies en 

betrokkenheid van de afzonderlijke beherende instanties en particulieren op elkaar 

kunnen worden afgestemd. 

4 RESTAURATIEPLAN 

In een restauratieplan voor de Vecht zullen een aantal herstelscenario's ontwikkeld 

moeten worden met daaraan gekoppeld een tijdschema waarbinnen de te nemen 

maatregelen worden gerealiseerd. Voor een keuze uit deze scenario's is het echter 

nodig om doelen te formuleren. Gezien de complexiteit van de watersystemen en van 

de op te lossen milieuproblemen, ligt het voor de hand om de restauratie in fasen te 

verdelen. Dan kan voor elke volgende fase de keuze worden bepaald mede op grond 
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van de ervaringen en de gerealiseerde doelen in de voorgaande fase(n). Daardoor 

kan een beslissing over de huidige riviervreemde toestand van tegenstrooms water 

bij Nigtevecht tot een latere fase worden uitgesteld. Bovendien biedt fasering de 

mogelijkheid om het gewenste einddoel gaandeweg nauwkeuriger te definiëren, 

naarmate meer bekend wordt over de eigenschappen van het systeem en over de 

ecologische effecten van ingrepen die in de vroege fasen zijn uitgevoerd. 

De eerste fase zal in elk geval een zodanige sanering van lozingen (inclusief 

overstorten uit rioolstelsels), van ingelaten oppervlaktewater en van de waterbodem 

moeten omvatten, dat de basiskwaliteit wordt bereikt. Deze fase is onmisbaar voor 

elk scenario. Dat zou het nulscenario genoemd kunnen worden. Scenario's waartussen 

daarna gekozen kan worden, zijn bijvoorbeeld. 

Scenario I.: 

De passieve verbetering van de waterkwaliteit en het daaraan gekoppelde waterleven. 

Deze verbetering hangt af van de effecten van te nemen maatregelen in het kader 

van onder andere het Rijn Actie Programma, de Derde Nota Waterhuishouding en het 

Nationaal Milieubeleidsplan. Op grond van de huidige inzichten wordt aangenomen 

dat de toestand van de Vecht op basis van dit beleid aanzienlijk zal verbeteren 

maar desondanks nog geruime tijd niet zal voldoen aan de minimale kwaliteitseisen 

(van Rooy et al., 1989). 

Scenario 2: 

Een actieve verbetering van de kwaliteit van het water, de waterbodem, de oever, 

zowel van de Vecht als van het door de rivier beïnvloede deel van de Vechtplassen. 

Hiermee wordt bedoeld het nemen van maatregelen die verder gaan dan de 

maatregelen waartoe in het kader van het in scenario I genoemde beleid reeds is 

besloten en die ook de verdere ontwikkeling zoals het herstel van het rivierkarakter 

en het oevermilieu tot doel hebben. Voor scenario 2 zou voor de Vecht de situatie 

van voor de eeuwwisseling en voor de Vechtstreek van omstreeks 1930 als 

streefdoel gekozen kunnen worden. De Vecht kan los van de Vechtstreek aan bod 

komen. Op afzienbare termijn moeten beide met het oog op de bestaande 

waterhuishouding van de Vecht als strikt gescheiden hydrologische eenheden worden 

beschouwd. Op de lange termijn hoeft een samenvoeging echter niet te worden 

uitgesloten. Weliswaar is de Vechtstreek sterk afhankelijk van de Vecht, maar ook 

in omgekeerde richting is de relatie van belang. Zo is overtollig kwelwater uit de 
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Vechtstreek nodig om de trofiegraad van het Vechtwater verder te verlagen wanneer 

dat na fase I wordt gewenst. Dat houdt overigens in, dat in de Vechtstreek minder 

kwelwater voor drinkwater moet worden gebruikt en meer om water- en 

moerasgebieden mee te voorzien en daarna af te voeren naar de Vecht. 

In dit scenario wordt ervan uitgegaan dat de fasering wordt gekoppeld aan de 

stapsgewijze verdere terugdringing van de belasting met afvalstoffen. De keuze van 

de volgorde van aanvullende maatregelen kan gemaakt worden met behulp van 

rekenmodellen. Hieruit moet, gekoppeld aan vooraf omschreven biologische 

streefwaarden, blijken welk pakket maatregelen nodig is per onderdeel van de rivier. 

Daardoor kan het biologisch beheer worden afgestemd op het pakket 

milieuhygiënische maatregelen. Het aanbrengen van inhammen en taluds, het 

inbrengen van oeverplanten, het wegvangen respectievelijk uitzetten van vissoorten. 

Het starten van specifieke monitorprogramma's kan daardoor op het juiste moment 

geschieden. Te vroeg kan tot mislukking, te laat tot gemiste kansen leiden. 

Wanneer geen van beide scenario's wordt gekozen, kunnen zij dienen als de twee 

uiterste referentiepunten. Met relatief weinig extra inspanning kan dan voor een 

scenario worden gekozen dat elementen uit de twee combineert dan wel uit 

tussenvormen bestaat. 
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DE SUPPLETIE VAN HET NAARDERMEER IN RELATIE TOT NATUURBEHEER 

A. Barendregt, M.I. Wassen, P.P. Schot, R.H. Aaiderink, P.I.T. Verstraelen & 

N. Straathof 

SAMENVATTING 

Het natuurreservaat 'het Naardermeer' is een natuurlijk meer. Na mislukte 

droogleggingen werd dit gebied een polder met tot in deze eeuw een vrijwel continu 

wateroverschot. Door de grondwaterwinningen in het Gooi en de 

polderpeilverlagingen in de aangrenzende polders werd ten behoeve van de 

peilhandhaving de inlaat van Vechtwater in de loop van deze eeuw tijdens de 

zomerperioden noodzakelijk. In 1960 is deze inlaat gestaakt vanuit 

waterkwaliteitsoverwegingen. Tot 1970 was het desondanks mogelijk het streefpeil 

van -90 cm NAP te handhaven. Daarna trad echter een voortgaande daling in de 

stand van het oppervlaktwaterpeil op. In die periode is ook vrijwel geen sprake 

meer van grondwatervoeding vanuit de Gooise heuvelrug. Wegens dit hydrologische 

probleem, plus de vervuiling vanuit de Karnemelksloot, plus de nutriënten 

aangevoerd door de aalscholvers, ontstond extreme algengroei in het 

oppervlaktewater. Belangrijke en waardevolle kranswiervegetaties verdwenen 

hierdoor. Om aam de behoefte aan kwalitatief goed water te voldoen is in 1984 een 

defosfateringsinstallatie in gebruik genomen, waardoor met IJmeerwater het 

oppervlaktewaterpeil beheerst kon worden. Op grond van nutriëntenbalansen blijkt 

dat nalevering van nutriënten uit de waterbodem als hoofdoorzaak voor de 

eutrofiëring overblijft. De vooruitzichten voor het herstel van de oorspronkelijke 

ecologische waarden zijn vooral aanwezig indien weer een nutriëntenarme 

grondwatervoeding in de polder optreedt, na het saneren van de water bodem. 
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INLEIDING 

Het Naardermeer is de enige polder in de Vechtstreek waarin uitsluitend de 

bescherming van natuurwaarden bepalend is voor het beheer. Vanaf de aankoop door 

Natuurmonumenten in 1906 is dit natuurreservaat van ca. 700 ha slechts met deze 

doelstelling beheerd. De biologische waarden in dit moerasgebied met moerasbossen, 

rietlanden en meren (o.a. Grote Meer, Veertig Morgen en Bovenste Blik) zijn van 

internationaal belang (Conventie van Ramsar, 1971). De aanwezigheid van 

broedkolonies van purperreigers, lepelaars en aalscholvers zijn hiervan een 

voorbeeld. Vegetatiekundige voorbeelden zijn de uitgestrekte kranswiervelden, de 

rietlanden met plaatselijk hoogveenvorming en de laagveenverlandingsvegetaties. Ook 

voor paddestoelen, mossen en insekten geldt dat vele bijzondere soorten in het 

Naardermeer aangetroffen zijn. 

Echter, ondanks de bescherming van het Naardermeer zijn aanzienlijke problemen 

ontstaan. Vanaf het eind van de zeventiger jaren is sprake van extreme en 

langdurige algenbloei in het oppervlaktewater; de kranswierenvegetatie is 

tegelijkertijd vrijwel volledig verdwenen. Veel verIandingsvegetaties zijn reeds 

langer verdwenen. De soortenrijke rietlanden veranderden in soortenarme veenmos

rietlanden. 

In 1960 werd besloten geen hypertroof Vechtwater meer in het mesotrofe 

Naardermeer in te laten. Hierdoor dreigde het Naardermeer te verdrogen. Deze 

impasse werd verbroken door het aanleggen van een defosfateringsinstallatie in 

1984, waarmee in droge perioden nutriëntenarm IJmeerwater wordt ingelaten. Na de 

ingebruikname van deze installatie is het herstel, in tegenstelling tot wat verwacht 

werd, nog niet ingetreden maar zet de achteruitgang onverminderd voort. In dit 

artikel wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden tot integraal 

waterbeheer in dit gebied, in relatie tot de ecologische waarden. Met name wordt 

hierbij ingegaan op de suppletie met gedefosfateerd IJmeerwater. 

2 HISTORISCH OVERZICHT TOT 1985 

Tot de 12e eeuw was de Vechtstreek een zoet veengebied, dat vooral gevoed werd 

door zoete kwel en neerslag. Vanaf de 12e eeuw nam de invloed toe van brak water 
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uit de destijds door stormvloeden ontstane Zuiderzee. In de middeleeuwen was het 

Naardermeer een meer dat in verbinding stond met de Vecht; vanaf de 15e eeuw is 

het meer hiervan afgesloten (Zinderen Bakker, 1942). Een technisch mislukte 

drooglegging van de polder in 1628 en een economisch mislukte drooglegging in de 

periode 1883-1886 trokken brak tot zout kwelwater aan gedurende die perioden. Tot 

1932 was er nog een invloed vanuit de Zuiderzee aanwezig. De saliniteit van het 

Naardermeer is ten gevolge van de volgende ingrepen afgenomen: aanleg van de 

zeesluizen te Muiden in 1674, vervanging van brak water door zoet water na de 

inpoldering in 1886 en de aanleg van de Afsluitdijk in 1932. In 1908 bevatte het 

oppervlaktewater van het Grote Meer een chlorideconcentratie van ca. 400 mg/I 

(Figuur I), terwijl het brakke grondwater een tienmaal zo hoge saliniteit had. 

Vanaf de laatste drooglegging was dus reeds een verzoeting opgetreden; na 1932 

verandert de chlorideconcentratie nauwelijks. 

12 

mmol/I 

CI- 10 

8 
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4 

2 
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Figuur I: Gemiddeld chlorideconcentratieverloop (mmoIjl) in de tijd in het Grote 

Meer. 
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Het Naardermeer kende vele jaren wateroverschotten. Deze werden door de molen 

uitgemalen en bij grote watertekorten werd water ingelaten vanuit de Vecht en de 

Karnemelksloot. In de droge zomer van 1959 zijn voor het laatst grote 

hoeveelheden ongezuiverd boezemwater ingelaten. Dit bleek toen te veel 

verontreinigd te zijn in verhouding tot de helderheid van het water in het 

Naardermeer,"waarna de beheerder (Natuurmonumenten) de inlaat stopte in mei 

1960. Van 1960 tot 1970 trad nauwelijks verdroging op wegens het grote 

neerslagoverschot. Het polderpeil van het Naardermeer is tot 1970 gehandhaafd op 

ca. -90 cm NAP (Figuur 2). De periode van 1970 tot 1977 kende echter grote 

neerslagtekorten, waardoor het grondwaterpeil in het Gooi verder daalde, De 

grondwatervoeding van het Naardermeer verminderde hierdoor snel. Omdat er niet 

gesuppleerd werd, vielen de meren gedeeltelijk droog en droogden de rietlanden uit. 

In de zomers van 1973, 1975 en 1976 daalde het maandgemiddelde van het 

oppervlaktewaterpeil gedurende de zomermaanden onder de -90 cm NAP. Na 1976 is 

er een toenemende algengroei te konstateren in de meren: eerst alleen in de herfst, 

later over langere perioden. De uitgestrekte kranswierenvegetatie verdwenen 

tegelijkertijd in een snel tempo en er trad regelmatig botulisme op. 

NAP -80 

-90 

-----"-.- . 

.............. 

.................................... -100 

-110 

....... 
--1920-1944 ••••• 

-120 _._._- 1945-1959 •••• 

-- 1960-1969 ............ ... 

··········1970-1984 

J F MAM J JAS 0 N D 

Figuur 2: Gemiddelde maandelijkse oppervlaktewaterstand in het Naardermeer ten 

opzichte van NAP gedurende 4 perioden: 1920-44, 1945-59, 1960-69 en 

1970-84. 
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Met het oog op de voortgaande verdroging en daarmee samenhangende desastreuze 

ontwikkeling van de bijzondere natuurwaarden werd in 1980 door de betrokken 

instanties (Natuurmonumenten, Zuiveringsschap Amstel- en Gooiland, Provinciale 

Waterstaat N-H) besloten dat de situatie op zeer korte termijn om maatregelen 

vroeg en dat daarbij niet kon worden gewacht op breed opgezet wetenschappelijk 

onderzoek. Besloten werd twee beheersvarianten ter bestrijding van de voortgaande 

peildaling te bestuderen: 

a. het instellen van een bufferzone ten zuiden en westen van het meer waarin 

het peil eventueel door middel van aangevoerd water kon worden gereguleerd; 

b. directe aanvoer van kwalitatief goed water om het gewenste peil in stand te 

houden. 

Onderzoek naar de effectiviteit van deze varianten wees uit dat de eerste variant 

onvoldoende zou zijn. Directe toevoer van kwalitatief goed water werd essentieel 

geacht voor het voortbestaan van de natuurwaarden van het Naardermeer. 

Vervolgens zijn drie alternatieve suppletiebronnen verder bestudeerd (Witteveen en 

Bos, 1981): de Spiegelplas, het IJmeer en de Horstermeerpolder. Op basis van 

peilgegevens over de periode 1964-1980 is vastgesteld dat om de peildalingen binnen 

aanvaardbare grenzen te houden een watertoevoer van maximaal 14.400 m3.dag- l 

gerealiseerd moet worden. 

Vervolgens zijn voor de Spiegelplas en de Horstermeerpolder waterbalansen 

opgesteld. Hierbij bleek dat de Spiegelplas in de lente en zomer onvoldoende water 

kon leveren. Voor wat betreft de Horstermeerpolder kon wel voldoende 

suppletiewater geleverd worden, maar het bleek dat vrij uitgebreide technische 

voorzieningen getroffen dienden te worden om het zoete van het brakke kwelwater 

te scheiden en om het water aan te voeren naar het Naardermeer. Het IJmeer 

leverde dienaangaande geen problemen op. 

Naast de kwantitatieve aspecten is ook de waterkwaliteit van de drie mogelijke 

varianten onderzocht, waarbij speciaal gelet is op de kwaliteit van het 

suppletiewater in de periode april-september en met name op de fosfaatgehalten. 

Hieruit bleek dat in alle varianten rekening moest worden gehouden met 

behandeling van het suppletiewater. Bij elk der drie alternatieve suppletiebronnen 

zou defosfatering noodzakelijk zijn, terwijl bij het water uit de Horstermeerpolder 

tevens ijzerverwijdering diende plaats te vinden. 
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Uit de vergelijking van de diverse mogelijkheden bleek dat de varianten elkaar met 

betrekking tot de waterkwaliteit weinig ontliepen maar met name verschilden voor 

wat betreft het watertransport en de winbare hoeveelheden. Behalve deze 

verschillen die leidden tot een lichte voorkeur voor het IJmeer als suppletiebron, 

was uiteindelijk doorslaggevend dat deze variant op zeer korte termijn te realiseren 

was. Op grond hiervan is in 1982 begonnen met de voorbereiding van de bouw van 

een defosfateringsinstallatie waarmee IJmeerwater kon worden behandeld voordat het 

in het Naardermeer werd geleid. In de tweede helft van 1984 is deze installatie in 

gebruik genomen. Gemiddeld wordt in de zomerperiode ca. I, I miljoen m3 

suppletiewater ingelaten. In de extreem droge zomer van 1986 werd de installatie 

grootschalig gebruikt voor het inlaten van 1,6 miljoen m3 suppletiewater. 

3 INZICHTEN NAAR AANLEIDING VAN RECENT ONDERZOEK 

Vanaf 1984 wordt onderzoek verricht naar de ontwikkeling van natuurwaarden in het 

Naardermeer door verschillende universitaire vakgroepen, en wel de vakgroep 

Biosystematiek (V.U., Amsterdam), vakgroep Waterzuivering, nu bij vakgroep 

Natuurbeheer (L.U., Wageningen) en Interfacultaire vakgroep Milieukunde (R.U., 

Utrecht). De resultaten van dit onderzoek zullen worden samengevat. 

3.1 Geohydrologie 

Als gevolg van het natuurlijke hoogteverschil tussen de stuwwal en de Vechtstreek 

ontstaat er aan de westelijke voet van de Gooise stuwwal een oost-west gerichte 

grondwaterstroming (Schot & Engelen, 1989). In het oostelijk deel van het 

Naardermeer treedt kwel op van kalkrijk grondwater afkomstig uit het Gooi (Schot 

et al., 1988). Het kwelwater stroomt als oppervlaktewater via een stelsel van sloten 

en plassen naar het westen van de polder. 

Aan de noord-, zuid- en westzijde wordt het Naardermeer begrensd door 

landbouwgebieden. In deze gebieden worden lage polderpeilen aangehouden waardoor 

in het centrale en westelijke deel van het natuurgebied infiltratie optreedt van 

oppervlaktewater en neerslagwater. 
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De voeding met kwelwater uit het Gooi is de afgelopen decennia verminderd door 

onttrekkingen van grondwater op de stuwwal. Ook de polderpeilen rondom het 

Naardermeer kennen de afgelopen decennia een geleidelijke daling. In het 

Naardermeer werd het oppervlaktewaterpeil gehandhaafd ten behoeve van de 

belangrijke natte rietlanden en ondiepe meren. Hierdoor kwam het polderpeil 

relatief steeds hoger te liggen ten opzichte van de omliggende gebieden. Doordat 

de grondwatervoeding afnam en de infiltratie naar de omliggende polders toenam 

werd de behoefte aan suppletiewater ter handhaving van het peil steeds groter. 

Onder een deel van het Naardermeer bevindt zich van nature brak grondwater. Door 

de verminderde druk van het zoete grondwater uit het Gooi heeft zich in het 

oostelijk deel van het Naardermeer een venster geopend met kwel van brak 

grondwater. Uit analyses van grondwater blijkt dat dit een relatief recent 

verschijnsel is (Schot, 1989). Ook in het oppervlaktewater van de Bovenste Blik is 

vanaf de periode 1965-1971 een trend van stijgende chlorideconcentratIe 

waarneembaar. 

3.2 Externe bedreigingen 

Het Naardermeer is omsloten door een sterk geürbaniseerd gebied: het reservaat 

zelf blijft planologisch en beheersmatig beschermd maar de wijde omgeving is in 

volle ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn autosnelwegen, een spoorlijn en 

nieuwe stadswijken aan de oostkant van het Naardermeer. Deze ingrepen hebben 

invloed op de hydrologie en de rust. In hydrologisch opzicht is het Naardermeer in 

de tang genomen (zie 3.1). De grondwatervoeding is voor een groot deel 

weggevallen door een vermindering van het nuttig infiltratiegebied (verstedelijking), 

waterwinningen en (nog steeds voortgaande) polderpeilverlagingen. 

Naast deze kwantitatieve aantasting bestond tot voor kort een duidelijke externe 

bron van verontreiniging. Aan de öostrand van het Naardermeer ligt de 

Karnemelksloot. Het water uit dit kanaal stroomt onder de dijk door naar de 

weilanden aan de oostkant van het natuurreservaat en vandaar als oppervlaktewater 

naar de Bovenste Blik. In de zestiger en zeventiger jaren bevond zich in de 

Karnemelksloot een grote verontreining met nutriënten en zware metalen, 

veroorzaakt door rioolwater en industriële lozingen. Op deze wijze is de Bovenste 
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Blik via oppervlaktewater en grondwater verontreinigd. Vanaf de zestiger jaren is 

het water in dit meer troebel door algengroei en zijn de waterplanten verdwenen. 

De verontreiniging werd na de constatering ervan in 1972 (Leentvaar, 1976) tijdelijk 

tegengegaan door het terugpompen van het oppervlaktewater uit de weilanden naar 

de Karnemelksloot. Na de volledige sanering van de Karnemelksloot (Prins & 

Verstraelen, 1986) is de oorzaak van dit probleem weggenomen. In het oosten van 

het Naardermeer kwelt echter nog steeds grondwater met verontreinigingen op, 

afkomstig uit het Gooi (Schot, 1989). 

3.3 Interne bedreigingen 

Een andere bron van verontreiniging ligt binnen het Naardermeer zelf. De beroemde 

aalscholverkolonie met ca. 5000 broedparen is hier de oorzaak van. Het voedsel voor 

deze kolonie bestaat uit vissen, die voor het grootste gedeelte gevangen worden in 

het IJsselmeer en de randmeren. Door de guanoproductie worden nutriënten aan het 

Naardermeersysteem toegevoegd. Op deze wijze wordt per jaar ca. 10000 kg stikstof 

en 1300 kg fosfor binnen het Naardermeer gebracht (Denneman & de Vries, 1985). 

Door afstroming vanuit de broedkolonie kwamen deze nutriënten met name in de 

meren ten noorden van de spoorlijn terecht, waardoor een grote eutrofiëring van 

het oppervlaktewater ontstaat. Waarschijnlijk is dit een belangrijke oorzaak van het 

ontstaan van algengroei in de meren. Het probleem is in 1985 onderkend, waarna de 

gehele broedkolonie hydrologisch geïsoleerd is van de rest van het reservaat. 

De ontwikkeling in de algenbloei in de meren is niet terug te brengen tot één 

jaartal. Het water in de Bovenste Blik is sinds de zestiger jaren troebel, echter tot 

halverwege de zeventiger jaren bleef al het overige oppervlaktewater helder. In de 

nazomer van 1976, een jaar met zeer lage waterstanden, ontstond voor het eerst in 

de overige meren algenbloei; in de loop van de herfst werd het water weer helder. 

In september 1979 ontstond er weer gedurende korte tijd algenbloei. In de zomer 

van 1980 waren er ten noorden van de spoorbaan veel draadwieren in het water 

aanwezig. Na het afsterven van deze wieren ontstond er gedurende enige maanden 

algenbloei. In 1982 was het water voor het eerst reeds in het voorjaar groen 

gekleurd. Deze periode met troebeling werd steeds langer: in 1985 wordt het water 

van het Grote Meer voor het eerst niet meer helder in de winterperiode. De 

Veertig Morgen bleef tot de zomer van 1988 helder water bevatten, waarna alle 
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meren algengroei kennen. Rond 1973 werden nog II soorten krans wieren 

aangetroffen in een vegetatie van ca. 100 ha; in 1986 waren er nog 5 soorten over 

op een oppervlakte van enkele tientallen m2 (Spruijt, 1986). 

3.4 De samenstelling van het oppervlaktewater 

Veranderingen in de kwaliteit van het oppervlaktewater zijn vastgesteld aan de 

hand van vele (soms incidentele) onderzoekingen in de periode 1960 tot heden. In 

Figuur 3 zijn per jaar de gemiddelde concentraties van de anorganische nutriënten 

in het Grote Meer gedurende het zomerhalfjaar (april tlm september) uitgezet. Er 

bestaat geen duidelijke trend die samenvalt met de geschetste toename van de 

algenbloei. Hoogstens kan gesteld worden dat de hoogste gemiddelde concentraties 

in de zeventiger jaren aangetroffen zijn. De calcium- en bicarbonaatconcentratie en 

de pH vertonen duidelijke seizoensfluctuaties. In Figuur 4 zijn voor deze drie 

variabelen de gemiddelde waarden per maand in het Grote Meer weergegeven in drie 

perioden: 1961 tlm 1965 (voor de algenbloei), 1970 tlm 1975 (vlak voor de 

algenbloei) en 1978 tlm 1985 (tijdens de algenbloei). Gedurende de tijd met 

aanwezigheid van dichte velden met kranswieren (voornamelijk de maanden juni tlm 

augustus) worden grote hoeveelheden bicarbonaat door deze wieren opgenomen voor 

de fotosynthese. Hierbij verandert het kalk-bicarbonaat-evenwicht, waardoor 

calciumcarbonaat afgezet wordt (veelal op de planten zelf). Na het groeiseizoen 

worden alle evenwichten weer teruggebracht tot het uitgangspunt. 
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Gemiddelde concentratie van enkele nutriënten over de maanden april-

september in het Grote Meer, uitgedrukt in mgr 1. 
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Figuur 4: Gemiddelde maandelijkse waarden aan bicarbonaat, calcium en pH in het 

oppervlaktewater van het Grote Meer gedurende drie perioden. 
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Door de fotosynthese wordt in het groeiseizoen tevens de zuurgraad in het water 

veranderd: er vindt een stijging plaats van de pH met één tot anderhalve eenheid. 

De invloed van de algenbloei kan afgeleid worden uit de vergelijking van drie 

curven over drie tijdspannes. Zowel de bicarbonaat- als de calciumconcentraties 

blijken nauwelijks veranderd te zijn in de periode met algenbloei. De concentraties 

in '61-'65 zijn in de voorzomer lager dan in de andere twee perioden, doch in het 

najaar juist weer hoger. Door de afwezigheid van de kranswierenvegetatie is de 

stijging van de pH in de laatste periode minder duidelijk. De jaarlijkse fluktuatie is 

afgevlakt en over een langere periode van toepassing, wat een indicatie kan zijn 

van de invloed van algenbloei over de maanden mei t/m september. Van de periode 

1970-1975 zijn O.a. geen juli-waarnemingen beschikbaar, waardoor deze pH-curve 

incompleet is. 

3.5 De waterbodem 

Er kan tot 1985 (begin suppletie) geen duidelijke verandering in de chemische 

samenstelling van het oppervlaktewater vastgesteld worden, zowel in alle macro

ionen als in anorganische nutriënten. De algenbloei zou echter kunnen worden 

veroorzaakt door bodemchemische processen, waarbij opgeslagen nutriënten (bijv. 

vanuit de aalscholverkolonie) voor de algengroei beschikbaar komen. De 

productiviteit van het aquatische systeem en de daaruit resulterende algenbiomassa 

wordt bepaald door de hoeveelheid beschikbare nutriënten (Figuur 5). De regulerende 

factor is de som van de externe en interne belasting. De huidige 'externe belasting 

van het Naardermeer (inlaat, kwel, neerslag) is laag (Tabel 1). De interne belasting 

is de flux van nutriënten van het sediment naar het bovenstaande water. Deze 

speelt in het Naardermeer een dominerende rol en is de hoofdoorzaak van de hoge 

algenconcentratie. 

Externe 
belastin 9 

I Nutrienten 
I 

Nalevering 

Opname 

I I Biomassa 

Mineralisatie 

Sedimentatie Sedimentatie 

I Sediment 

Figuur 5: Nutriëntencyclus in een meer. 
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Tabel I Balansen van stikstof en fosfaat voor 1985 en 1986 voor het Grote Meer 

(balansperiode april-oktober) 

Externe belasting 
Afvoer 
Berging 
Netto sedimentatie 
Retentie 

Stikstof 
'85 '86 

3,7 4,1 
1,6 1,6 
0,3 0,1 
1,8 2,4 

50 60 

Fosfaat 
'85 '86 

0,10 0,10 
0,09 0,09 

-0,04 -0,02 
0,05 0,03 

50 . 60 

Tabel 2 Samenstelling van het sediment in het Naardermeer. Gemiddelde waarden 
over 9 monsterlocaties 

Gloeiverlies % 80 
Kjeldahl-N g N/kg 6 
Ammonium-N mg N/kg 40 
Selectieve P-extracties: 

Fractie I - losgebonden mg P/kg 70 
Fractie 2 - ijzergebonden mg P/kg 100 
Fractie 3 - calciumgebonden mg P/kg 125 

Totaal fosfaat na destructie mg P/kg 1400 
IJzer mg Fe/kg 5 
Calcium mg Ca/kg 60 
Aluminium mg Al/kg 3 

De uitwisseling tussen sediment en water is over langere termijn in de richting van 

het sediment, hetgeen betekent dat het sediment wordt verrijkt met nutriënten. Het 

aandeel van de externe belasting dat in het meer achterblijft, is respectievelijk 50% 

voor fosfaat en 60% voor stikstof. In Tabel I is tevens de netto sedimentatie 

weergegeven. Dit is de resultante van de sedimentatie en de nalevering over de 

balansperiode. De belasting van het sediment wordt voornamelijk bepaald door de 

sedimentatie van particulair materiaal. In het Naardermeer gaat het hierbij vooral 

om autochtoon materiaal dat bestaat uit algen en detritus dat gevormd is in het 

meer (van Driel, 1985). Bij de mineralisatie in het sediment komen de nutriënten als 

ammonium, orthofosfaat en laag moleculaire organische verbindingen vrij. In het 

sediment wordt de concentratieverdeling tussen het poriewater en de vaste fase 

gecontroleerd door de adsorptiecapaciteit van het sediment. Uit adsorptie-

207 



experimenten blijkt dat de fosfaatadsorptiecapaciteit van het sediment gering is 

(Roholl, 1985). Dit kan worden verklaard door het lage ijzergehalte van het 

sediment. Alhoewel het organisch stofgehalte van het sediment niet erg hoog is, is 

de mineralisatie hoog wat onder andere blijkt uit het gemeten 

sedimentzuurstofverbruik (1-2 g.m-2.dag- I ). Bovendien blijkt uit selectieve extracties 

van fosfaat dat de som van het extraheerbaar fosfaat veel kleiner is dan het totale 

fosfaatgehalte na destructie (Tabel 2), wat er op duidt dat een aanzienlijk deel van 

het fosfaat in organisch gebonden vorm in het sediment aanwezig is. Het lijkt dan 

ook niet onwaarschijnlijk dat de mineralisatie het belangrijkste proces is in de 

nalevering. 

Ten gevolge van de temperatuurafhankelijkheid van de mineralisatie, maar ook van 

nitrificatie, denitrificatie en anaerobe omzettingen zal de concentratie in het 

porie water en daarmee ook de naleveringsflux een seizoensvariatie vertonen, zoals 

terug te vinden in de balansen op maandbasis van stikstof en fosfaat (Figuur 6). 

totaal·Plkg P) 
601,-------------------------------, 

·40 

·60'.L...~--~--r_--,.__--.._--~--~--...,.J 
apr. meî jun. jul. aug. sep. oct nO\'. '85 

= = = netto externe P-belasting opslag netto P- retentie 

tomal N I kg N) 
1200r-------------=------------------, 

800 

·1200 

·1600.L....,~--r:__-:r-___,,.__--,.----~--.,,---.,...,J 
apr. meÎ jun juL aug. sep. oct nov.'8S 

= = lZiZI 
netto externe N-belasting opslag netto N-retentie 

Figuur 6: Balansen op maandbasis in 1985 voor fosfaat en stikstof. 
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Uit Figuur 6 blijkt dat gedurende de zomermaanden de netto sedimentatie sterk 

positief is, wat duidt op een grote nalevering van nutriënten uit het sediment. 

Deze grote nalevering valt samen met de start van het groeiseizoen in de jaarlijkse 

cyclus in de primaire productie (de Waard, 1988). Naleveringsexperimenten in het 

laboratorium met behulp van continu doorstroomde kolommen leverde een gemiddelde 

waarde voor de naleveringsfIux van 3,7 g P.m-2.jaar- l (Roholl, 1985). Het probleem 

met dergelijke experimenten is echter dat de resultaten moeilijk te vertalen zijn 

naar de veldsituatie. Vergeleken met de externe belasting blijkt echter wel dat de 

interne belasting groot is en een dominerende rol speelt. 

4 EUTROFIERINGSBESTRIJDING NAARDERMEER ANNO 1989 

Drie belangrijke activiteiten hebben plaatsgevonden om de eutrofiëring van het 

Naardermeer tegen te gaan: 

- het voorkomen van instroom van vervuild water uit de Karnemelksloot, eerst door 

het terugpompen van dit boezemwater, later structureel door de sanering van de 

Karnemelksloot; 

- het hydrologisch isoleren van de aalscholverkolonie, waardoor er geen contact 

mogelijk is via het oppervlaktewater; 

- het in gebruik nemen van de defosfateringsinstallatie, waardoor suppletie met 

IJmeerwater mogelijk wordt. 

De vraag wordt gesteld, wat deze maatregelen opgeleverd hebben. De eerste twee 

activiteiten zijn zuiver regulerend: opheffen van een reeds lange tijd bestaande 

vervuilingsbron. Het in gebruik nemen van de installatie is een meer structurele 

oplossing. In ieder geval kan de oppervlaktewaterstand hierdoor gereguleerd 

worden, wat voor rietlanden zeer belangrijk is (er vindt geen mineralisatie meer 

plaats van de veenbodem en hydrofyten en freatofyten behouden. levenskansen). Toch 

is de waterkwaliteit met deze maatregelen nog niet verbeterd. Tot 1988 was er 

nauwelijks algengroei aanwezig in het meer de Veertig Morgen. Als laatste heldere 

meer is hier toch in 1988 algenbloei opgetreden en zijn de laatste kranswiervelden 

uit het Naardermeer verdwenen. In de overige meren is nog geen enkele verbetering 

zowel chemisch als ecologisch opgetreden. Opgemerkt moet worden dat het 

inlaatwater uit de defosfateringsinstallatie van een andere chemische samenstelling is 

dan het originele water. De concentraties aan chloride, natrium, magnesium, sulfaat 
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en kalium waren alle ongeveer verdubbeld in het Grote Meer na de droge zomer van 

1986 met 1,6 miljoen m3 suppletiewater. Ondanks dat zeer helder water ingelaten 

werd (wat tot prachtige vegetaties leidde in het suppletiekanaal bij de Visserij), was 

waarschijnlijk de nalevering van nutriënten zo groot dat er niets veranderde aan de 

algengroei en de nutriëntenconcentraties in de meren. 

5 NOG RESTERENDE EUTROFIERINGSBRONNEN 

Het gebruik van de alternatieve suppletiebron IJmeerwater heeft nog niet geleid tot 

oplossing van het eutrofiëringsprobleem. Tevens is uit berekeningen gebleken dat 

gedefosfateerd IJmeerwater voor een aantal voor het natuurbeheer belangrijke 

plantesoorten minder gunstige condities schept (Wassen et al., 1986). Er zijn een 

aantal andere factoren aan te wijzen die van invloed zijn op de eutrofiëring en het 

ontstaan van algengroei. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Er vindt een nalevering plaats van nutriënten uit de waterbodem, die direkt 

ter beschikking komen van de algen. De nutriëntenopslag in de bodem is een 

opslag van een jarenlange overmaat aan nutriënten. 

Het is mogelijk dat het gedefosfateerde suppletiewater reageert met de 

aanwezige waterbodem, waardoor nutriënten beschikbaar komen, zodat de 

algenbloei aanhoudt. In dit geval bepaalt niet alleen fosfor de algengroei, 

maar de totale chemische samenstelling van het water. Hiernaar moet nog 

verder onderzoek verricht worden. 

Het wegvallen van een groot deel van de kalk- en ijzerrijke 

grondwatervoeding kan ook de beschikbaarheid van fosfaten hebben verhoogd. 

De kwelstroom vanuit het Gooi, voor zover nog van toepassing, bevat 

plaatselijk veel nutriënten door lokale vervuilingen (Schot, 1989). 

De atmosferische depositie ('zure regen') voegt ca. 30 kg stikstof en 0,4 kg 

fosfor per hectare per jaar toe aan het systeem. 

Er dient nog onderzocht te worden, in hoeverre de visstand (brasems e.d.!) 

van belang is. Mogelijkheden voor actief biologisch beheer moeten juist in een 

natuurreservaat niet uitgesloten worden. De explosieve groei van fytoplankton 

en het ontbreken van groot zoöplankton zijn tekenen dat de voedselkringloop 

verstoord is. 
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6 TOEKOMSTPERSPECTIEVEN 

In termen van integraal waterbeheer is het Naardermeer hydrologisch gevangen: het 

interne beheer van de gehele polder is volledig gericht op natuurwaarden en op 

tegengaan van eutrofiëring, het externe hydrologische beheer buiten de polder 

heeft echter een dominante invloed. Wat zijn momenteel nog de (smalle) marges met 

mogelijkheden tot verbetering? 

- Het herstellen van de grondwatervoeding van het Naardermeer wordt in het 

beleid duidelijk nagestreefd. Het sluiten van o.a. de waterwinning in Bussum en 

het halveren van de waterwinning in het Gooi binnen 10 jaar (PWS Noord-Holland, 

1986) zijn duidelijke uitgangspunten die tot optimisme stemmen. 

- Het verhogen van de polderpeilen rondom het Naardermeer waardoor de wegzijging 

van het systeem verminderd, is in principe een goede oplossing, waaraan echter 

vele economische problemen kleven. Slechts enkele delen van de Hilversumse 

Meent en de Nieuwe Keverdijkse Polder kunnen waarschijnlijk voor dit doel uit 

het agrarische beheer gehaald worden. 

- Het terugvoeren van systeemeigen water of het suppleren met elders overtollig 

schoon grondwater behoort nauwelijks tot de mogelijkheden. Het terugvoeren van 

gunstig kwelwater uit de polder de Hilversumse Meent (een suggestie in Wassen 

et al., 1986) blijkt na recent onderzoek ook niet haalbaar wegens de geringe 

overschotten in het cruciale zomerseizoen. Voor het terugvoeren van grondwater 

uit de wijk de Hilversumse Meent is reeds een andere bestemming vastgesteld. 

Daarnaast zijn nog aanvullende mogelijkheden aanwezig in het interne beheer van 

het reservaat. Als eerste mogelijkheid moet hierbij genoemd worden het weghalen 

van de erfenis van vele jaren nutriënteninput: sanering van de waterbodem. Indien 

alle nutriënten met de sliblagen verwijderd worden, kan er geen nalevering van 

nutriënten plaats vinden en kan tevens geen troebeling plaats vinden van 

opwervelende slibdeeItjes. Dit is een mogelijkheid om weer met een 'schone lei' te 

beginnen. Hierbij doet zich echter een ander probleem voor. Door de vroegere 

instroom van vervuild water uit de Karnemelksloot, met o.a. zware metalen en 

pesticiden, moet rekening gehouden worden met mogelijke problemen bij de berging 

van de te verwijderen bagger. Een deel hiervan valt onder de Wet Chemische 

Afvalstoffen, waardoor verplaatsing van de bagger aan strikte regels onderworpen 

zal zijn. Tenslotte is een andere aanvullende mogelijkheid voor het interne beheer 

het uitvoeren van een actief biologisch beheer (Grimm & van Donk, 1989). 
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VOORWAARDEN VOOR RESTAURATIE IN HET GEBIED VAN DE ANKEVEENSE 

EN KORTENHOEFSE PLASSEN 

P.J.T. Verstraelen, R.M.M. Roijackers & A. Barendregt 

SAMENV A TTING 

De in ecologisch opzicht bijzondere plassen in de Ankeveense en Kortenhoefse 

Polders verliezen onder invloed van een voortschrijdend eutrofiëringsproces snel 

aan waarde. Dit eutrofiëringsproces hangt vooral samen met I) de afname van 

grondwaterkwel, 2) de inlaat van gebiedsvreemd en nutriëntenrijk water en 3) 

voormalige afvalwaterlozingen. 

Verschillende beheersalternatieven gericht op het herstel en de handhaving van de 

bijzondere natuurwaarden van de plassen zijn onderzocht. Gekozen is voor opheffen 

van de afvalwaterlozingen, een gedeeltelijk herstel van de oorspronkelijke 

grondwaterkwel, en suppletie met kwelwater uit de randzone van de 

Horstermeerpolder. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat aanvullende baggermaatregelen 

onontkoombaar zijn wanneer de reeds voorgenomen maatregelen op afzienbare 

termijn tot resultaten moeten leiden. 

214 



GEBIEDSBESCHRIJVING 

De Ankeveense en Kortenhoefse Plassen maken deel uit van het Oostelijk 

Vechtplassengebied (Figuur I). Dit gebied strekt zich uit van het IJsselmeer tot de 

stad Utrecht, wordt in het westen begrensd door de rivier de Vecht en in het 

oosten door de Goois/Utrechtse heuvelrug. In de oostelijke helft van de polders 

Kortenhoef en Ankeveen, waar de zandondergrond dicht bij het maaiveld ligt, wordt 

het landschap gekenmerkt door weilanden afgewisseld door moerasbossen, met op 

sommige plaatsen petgaten en rietlanden. Door de grotere veenlaag was in de 

westelijke helft van deze polders grootschalige natte vervening mogelijk, waarna de 

petgaten door het wegspoelen van de legakkers zijn aaneengesloten tot grote 

ondiepe laagveenplassen. Deze plassen worden omgeven door moerasbossen, rietlanden 

en natte graslanden. Op sommige plaatsen zijn diepe zandwinputten gemaakt. Tabel 

bevat enige morfometrische kenmerken van de tot 2 meter diepe Ankeveense en 

Kortenhoefse Plassen. 

Hollands Ankeveense Plassen 

's Gravelandse Vaart 

-'~----\\--Stichts Ankeveense 
Plassen 

Kortenhoefse 
Plassen 

Hilversums Kanaal 

Figuur I: Situering van de Kortenhoefse en Ankeveense Plassen. 
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Tabel I. Morfometrische karakteristieken van de Ankeveense en Kortenhoefse 

Plassen. KHP-west = Kortenhoefse Plassen-westzijde; HAP = Hollands 

Ankeveense Plassen; SAP = Stichts Ankeveense Plassen. 

tot. oPRervl. watero~pervl. volume diepte bergings-
(106 m2) (106 m ) (106 m3) (m) opp. (ha) 

SAP 4,70 1,36 2,0 0,6- 2,0 220 
HAP 3,70 0,97 1,5 0,6- 1,8 165 
KHP-west 4,16 1,11 1,7 0,4- 1,9 285 

2 PROBLEMATIEK 

Het in ecologische zin eens zo rijk gedifferentieerde Vechtplassengebied is in de 

laatste decennia zeer sterk in kwaliteit achteruit gegaan. Deze achteruitgang komt 

vooral tot uitdrukking in de van oorsprong mesotrofe (matig voedselrijke) 

laagveen plassen die te kampen hebben met een explosieve toename in algengroei, een 

verandering van helder naar troebel water en het verdwijnen van ondergedoken 

waterplanten. Ook de terrestrische moerasvegetaties zijn in vergelijking met de 

beschrijvingen in Meijer & de Wit (1955) veranderd. De mesotrofe vegetatie typen 

zoals de soortenrijke rietlanden, de tril venen en de blauwgraslanden zijn grotendeels 

verdwenen; de moerasbossen en verruigde rietlanden hebben zich uitgebreid. 

Een van de belangrijkste achterliggende oorzaken voor de biotische veranderingen 

moet gezocht worden in de veranderende hydrologie. De ecologische diversiteit van 

het Vechtplassengebied is voor een belangrijk deel afhankelijk van de toevoer van 

schoon grondwater vanuit de aangrenzende Gooise Heuvelrug (Barendregt et al., 

1989). Door het grotendeels wegvallen van deze toevoer wordt ter handhaving van 

polderpeilen vervuild water uit de Vecht ingelaten, waardoor de plassen eveneens 

sterk eutrofiëerden. Tevens veranderde de watertoevoer naar de terrestrische 

systemen: een toevoer van kwelwater of van schoon oppervlaktewater werd omgezet 

in een toevoer van regenwater of van geëutrofiëerd oppervlaktewater. Het gevolg 

hiervan is verzuring van de bodem en het verruigen van de vegetatie (Wassen et al., 

1988). 
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In de beleids- en beheersplannen van de ruimtelijke ordening staan de handhaving 

en het herstel van de landschappelijke, cultuurhistorische- en 

natuurwetenschappelijke waarden van het Ankeveense en Kortenhoefse plassengebied 

centraal (Gewest Gooi- en Vechtstreek, 1980; Provincie Noord-Holland, 1985). Deze 

doelstellingen zijn overgenomen in grondwater-, waterkwaliteits- en 

waterkwaliteitsbeheersplannen op provinciaal en regionaal niveau (Provinciale 

Waterstaat Noord-Holland, 1984, 1986; Zuiveringschap Amstel- en Gooiland, 1988). 

Dit resulteerde in de ontwikkeling van beheersstrategieën gericht op de integrale 

bestrijding van het éutrofiëringsproces van de Ankeveense en Kortenhoefse Plassen 

(Zuiveringschap Amstel- en Gooiland, 1985, 1988; Provinciale Waterstaat Noord

Holland, 1984, 1986). 

Tot nu toe zijn drie strategieën ontwikkeld. Ten eerste wordt getracht alle bronnen 

van nutriënten uit het gebied te verplaatsen. Dit waterkwaliteitsbeheer vindt plaats 

door het gehele gebied te rioleren en door de vervanging van kleinere 

rioolwaterzuiveringsinstallaties in het gebied door een grote installatie in de 

Horstermeer, waardoor alle effluentlozingen direct op de Vecht zijn verplaatst. Om 

te voorkomen dat dit effluent met een kleine omweg toch weer met het 

suppletiewater uit de Vecht in de plassen terecht komt, moet een methode 

ontworpen worden om de watertekorten in de Vechtstreek te voorkomen. Daarom is 

de tweede strategie het vergroten van de toevoer van grondwater. Voor wat betreft 

het grondwaterbeheer houdt dit in dat grondwaterwinningen in het Gooi met ingang 

van de eerste helft der negentiger jaren tot ruim 50% zullen worden gereduceerd 

teneinde de kwelstroom naar het Vechtplassengebied te doen toenemen (Provinciale 

Waterstaat Noord-Holland, 1986; Branderhorst, 1989; Gast, 1989). De aanpak via het 

grondwaterbeheer geeft dus niet op korte termijn oplossingen. Bovendien worden de 

Ankeveense en Kortenhoefse Plassen hydrologisch sterk beïnvloed door de 

naastliggende diepe droogmakerij, de Horstermeerpolder. Hierdoor zal altijd een 

infiltratiesituatie gehandhaaft blijven waarbij een grote hoeveelheid suppletiewatr 

nodig is. Om deze redenen is een derde strategie noodzakelijk, waarbij een zodanig 

beheer gevoerd wordt dat gebiedsvreemd, voedingsstoffenrijk water geweerd wordt. 

Studies naar alternatieve voorziening van oppervlaktewater (Zuiveringschap Amstel

en Gooiland, 1985) geven aan dat de beste ecologische perspectieven verwacht 

kunnen worden met suppletie water dat een vergelijkbare kwaliteit als grondwater 

heeft. Berekeningen met het voor dit doel opgestelde ICHORS-model (Barendregt et 

al., 1985, 1986) leverde goede voorspellingen op voor het terugvoeren van zoet 
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kwelwater uit de Horstermeerpolder. In feite is dit grondwater uit het Gooi en 

water dat in de Ankeveense en Kortenhoefse Plassen geïnfiltreerd is en daarom 

veel gebiedseigen kenmerken bezit. Door dit overtollige water terug te voeren wordt 

een hydrologisch verlies kortgesloten. 

3 WATERHUISHOUDING 

Voor de Horstermeerpolder, de Kortenhoefse polder, de Hollands Ankeveense polder 

en de Stichts Ankeveense polder zijn waterbalansen opgesteld om inzicht te krijgen 

in de haalbaarheid van de ontwikkelde strategieën 

De diep gelegen Horstermeerpolder (zomerpeil NAP -3,45 m) bezit een 

wateroverschot van ca. 34,8 miljoen m3.jaar- I . Circa 83% hiervan is zoete kwel « 
100 mg cl-rl; Zuiveringschap Amstel- en Gooiland, 1985; Schouten et al., 1988); in 

de vier droge maanden is dit ongeveer 8,8 miljoen m3. De waterhuishouding van de 

polders waarin de beschouwde plassen liggen hangt nauw samen met de ligging ten 

opzichte van de Horstermeerpolder (Tabel 2). 

Tabel 2: Waterbalansen anno 1988 en na 1992 (x 106 m3.jaar- I ). 

n. = natte periode; d. = droge periode; KHP = Kortenhoefse PIassen

westzijde; HAP = Hollands Ankeveense Plassen; SAP = Stichts Ankeveense 

Plassen 

KHP HAP SAP 
1988 na 1992 1988 na 1992 1988 na 1992 

n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

IN: 
Neerslag -overschot 2,1 -0,7 2,1 -0,7 1,2 -0,4 1,2 -0,4 1,6 -0,6 1,6 -0,6 
Kwel 1,0 0,4 1,0 0,5 1,6 0,8 1,6 0,8 0,4 0,2 0,4 0,2 
Inlaat: 
- Vecht 1,1 
- 's-Grav. Vaart 1,7 0,6 1,0 0,3 
- Spiegelplas 1,6 
- Horstermeer 1,0 1,0 1,9 
UIT: 
Wegzijging 1,6 0,8 1,6 0,8 3,0 1,5 3,0 l,S 
Uitslag: 
- Vecht 0,4 l,S 
- 's-Grav. Vaart 1,1 1,7 2,8 1,0 2,8 0,4 
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De Stichts Ankeveense Polder (zomerpeil NAP -1,35 m) en de noordwestzijde van de 

Polder Kortenhoef (zomerpeil NAP -1,20 m) grenzen direct aan de Horstermeerpolder 

en kennen dan ook een permanent watertekort. De Hollands Ankeveense Polder 

(zomerpeil NAP -1,26 m) en de zuidoostzijde van de Polder Kortenhoef hebben 

echter gedurende het natte seizoen een wateroverschot. De waterbalans van de 

Hollands Ankeveense Polder is in de zomerperiode in principe in evenwicht. 

Tabel 2 bevat tevens een voorspellende waterbalans voor de periode na voltooiing 

van de voorgenomen hydrologische maatregelen (na 1992). Het water, nu nog 

ingelaten uit met name de Vecht zal dan worden ingelaten uit de Horstermeerpolder. 

Tevens zullen de grondwaterwinningen in het Gooi dan gehalveerd zijn (Provinciale 

Waterstaat Noord-Holland, 1986). 

4 FOSFAATBALANS 

Bij het terugdringen van de eutrofiëring wordt voor de Kortenhoefse en Ankeveense 

Plassen de aandacht vooral gericht op de fosfaatbelasting. 

Tabel 4 geeft de gemiddelde P-balans van de polders Kortenhoef-west en Ankeveen 

in de periode voorafgaand aan de sanering van afval waterlozingen (voor 1984), 

volgend op de sanering (peiljaar 1987) en tenslotte na de realisatie van de suppletie 

met zoet kwelwater uit de Horstermeerpolder (peiljaar 1992). Vanwege de grote 

interne verschillen in waterhuishouding en fosfaatbelasting is voor de polder 

Kortenhoef tevens een beeld geschetst van het deelgebied noordwest. 

De sinds 1983 gerealiseerde sanering van de bestaande afvalwaterlozingen heeft 

reeds tot aanzienlijke reducties van de fosfaatbelasting geleid. De belangrijkste 

resterende posten zijn dijkkwel vanuit de 's-Gravelandse Vaart, de inlaat van 

suppletiewater en de uit- en afspoeling vanuit het landoppervlak. Onder invloed van 

de gesaneerde effluentlozingen zal de fosfaatbelasting door dijkkwel geleidelijk 

afnemen. Voorlopig wordt rekening gehouden met een uiteindelijke reductie in de 

fosfaatbelasting via deze bron evenredig aan de reductie in de 's-Gravelandse Vaart. 

De uit- en afspoeling is nu nog als een constante post ingevoerd. Maar de post kan 

geringer worden bij het ingaan van de meststoffen wet; hierbij dient men echter 

rekening te houden met een naijleffect. De belasting via de inlaat van 

suppletiewater daarentegen kan, zoals uit Tabel 4 blijkt, verder worden 
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teruggedrongen middels vervanging van de huidige suppletie bronnen door zoet 

kwelwater uit de Horstermeerpolder. Uitgaande van een fosfaatgehalte van 0,1 

mgr l in het nieuwe suppletiewater wordt de fosfaatbelasting teruggebracht tot 

waarden die lager zijn dan of liggen rond de waarden die gelden als maximaal 

toelaatbaar (CUWVO, 1987). Bij deze balansstudie is echter nog geen rekening 

gehouden met interne belasting vanuit de waterbodem! 

Tabel 4. Fosfaatbalans. 

KRP RAP SAP 

1984 1988 1992 1984 1988 1992 1984 1988 1992 

P-belasting in kg. jaar 1 

IN: 
Neerslag op open water 610 610 610 140 140 140 190 190 190 

Inlaat: - Vecht 3640 3640 

- 's-Grav. Vaart 13100 325 710 90 10010 245 

- Spiegelplas 242 80 

- Horstermeerpolder 260 290 

Uit- en afspoeling 1555 1555 1555 410 410 410 500 500 500 

Kwel (m.n. dijkkwel vanuit 645 645 70 525 525 80 1505 1505 150 

's-Grav. Vaart) 

Lozingen 5420 340 340 460 460 140 875 875 

UIT: 
Wegzijging 300 300 300 180 180 180 

Uitslag: - Vecht 390 390 390 

- 's-Grav. Vaart 1900 1900 920 920 785 

- Spiegelplas 

Retentie 22380 4525 2145 1325 705 -15 13140 3215 950 

• in g.m 2.j 1 Externe P-belasting 3,52 1,00 0,40 1,36 0,99 0,47 6,06 1,54 0,52 

* exclusief interne belasting als gevolg van nalevering door de waterbodem. 

5 TROFIEGRAAD VAN DE PLASSEN 

Verschillen in trofieniveau tussen de drie Vechtplassen worden veroorzaakt door 

verschillen in voor algengroei beschikbare hoeveelheden nutriënten. 

Fytoplanktonorganismen reageren snel op de beschikbaarheid van de nutriënten door 

een toename in biomassa. Het trofieverschil wordt dan ook duidelijk zichtbaar in 

Figuur 2, waarin de fytoplanktonbiomassa, uitgedrukt als chlorofyl-a, de som 

weergeeft van zowel de aktuele nutriëntenconcentraties in het water als de 

nutriëntenflux vanuit de waterbodem. 
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Figuur 2: Fytoplanktonbiomassa in de Ankeveense en Kortenhoefse Plassen. 

Naast een verandering in fytoplanktonbiomassa zal er ook een verschuiving optreden 

in de soortensamenstelling. Een beknopte beschrijving van de 

fytoplanktonsamenstelling is elders gegeven (Zuiveringschap Amstel- en Gooiland, 

1986; Roijackers & Verstraelen, 1988). 

Onderzoek naar de algengroeipotentie en het effekt van verrijking met stikstof 

en/of fosfor daarop hebben aangetoond dat de algengroei in de drie plassen, in de 

huidige situatie met een hoge fosfaatbelasting, eerder door stikstof dan door fosfor 

beperkt is (Figuur 3). 

6 DE WATERBODEM 

Uit Tabel 4 zijn de enorme hoeveelheden fosfaat af te leiden die in de loop der 

jaren in de plassen moeten zijn achtergebleven. Veenbodems zijn, vergeleken met 

andere waterbodems, fosfaatarm (Roijackers & Verstraelen, 1989). In de loop der 

jaren zijn echter de waterbodems van de Vechtplassen zodanig met fosfaat 

opgeladen dat daarin nu een twee maal zo hoge concentratie wordt aangetroffen 

vergeleken met het begin van deze eeuw. Door de mineralisatie van de veenbodem, 
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alsook door de toegenomen depositie van organisch materiaal hebben de plassen nu 

een plaatselijk zeer dikke laag bagger. In Tabel 5 wordt een overzicht gegeven van 

de hoeveelheden bagger in de plassen, alsook van de concentraties totaal fosfaat 

daarin en de hoeveelheden biobeschikbaar fosfaat. 

groei opbrengst + N 
(mg droge stof / l ) 
400~------------------------~ 

250 

100 

o 
o 
~o 

o 

o 

fil:J~ 0 

DO 

o 
o 

100 200 300 400 
groeiopbrengst+ P(mg droge stof/ll 

Figuur 3: Algengroeipotentie: groeibeperkende nutriënten in de Kortenhoefse en 

Ankeveense Plassen. 

Tabel 5: Baggerhoeveelheden en fosfaatconcentraties in de waterbodem van de 

Kortenhoefse en Ankeveense Plassen. 

KHP-west = Kortenhoefse Plassen westzijde; HAP = Hollands Ankeveense 

Plassen; SAP-noord = Stichts Ankeveense Plassen ten noorden van Bergse 

Pad; SAP-zuid = Stichts Ankeveense Plassen ten zuiden van Bergse Pad. 

KHP-west 
HAP 
SAP-noord 
SAP-zuid 

hoeveelheid 
bagger (m3) 

944.300 
1.082.800 
1.136.500 

438.900 

totaal-P biobeschikbaar P 
(mg P.g- 1 d.s.)(% tot.-P) 

1,55-2,00 
1,08-1,66 

0,97 
2,34 
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Uit Tabel 5 blijkt dat 15 - 30% van het totaal fosfaat in de waterbodem direkt 

voor algengroei beschikbaar is. Uit bepalingen van de vertikale verdeling van het 

totaal fosfaat in de waterbodem is vast komen te staan dat er sprake is van een 

geringe tot duidelijk waarneembare afname van de fosfaatgehalten over de diepte 

(Visser et al., 1989). 

Om een indruk te krijgen van de effekten van verandering van suppletiebron 

(fosfaatrijk water vervangen door fosfaatarm water) en het effekt van al of niet 

baggeren, zijn op het laboratorium kolomexperimenten uitgevoerd. Tevens zijn in het 

veld enclosure-experimenten verricht. Een uitvoeriger beschrijving van deze 

experimenten is gegeven in Visser et al. (1989). 

Uit deze experimenten is gebleken dat een volledig weghalen van de baggerlaag in 

de plassen zal leiden tot een reduktie van de fosfaatnalevering vanuit de bodem met 

een faktor 10. Bovendien is gebleken dat de kwaliteitsdoelsteIIing van 0,1 mg pr l 

(Zuiveringschap Amstel;- en Gooiland, 1985) niet gehaald zal worden door vervanging 

van suppletiewater alleen; pas wanneer tevens de baggerlaag wordt verwijderd zal 

deze kwaliteitsdoelstelling worden bereikt. 

Gebruik makend van de door CUWVO (1987) gegeven relaties, is de maximaal 

toelaatbare fosfaatbelasting voor de drie plassen berekend bij enkele grenswaarden 

voor de fosfaatconcentratie (respectievelijk 0,15, 0, I ° en 0,05 mg pr I). Tabel 6 

geeft de overschrijdingen aan van deze maximaal toelaatbare fosfaatbelasting voor 

drie situaties: a. 1986, na sanering afvalwaterlozingen; b. na vervanging van de 

suppletiebron en c. na vervanging van de suppletiebron plus volledig weghalen van 

de bagger. 
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Tabel 6: Overschrijdingen (+) van de maximaal toelaatbare fosfaatbelasting (g 

p.m-2.jr- l ) bij drie grenswaarden van fosfaatconcentraties: 0,15, 1,10 en 

0,05 mg pr I bij de gegeven externe fosfaatbelasting. 

KHP-west = KHP-westzijde;HAP = Hollands Ankeveense Plassen; SAP = 

Stichtse Ankeveense Plassen; 1986 = na sanering afvalwaterlozingen; sup. = 
na vervanging suppletiebron; bag. = na vervanging suppletiebron plus 

volledig baggeren 

KHP-west HAP SAP 
[P] 1986 sup. bag. 1986 sup. bag. 1986 sup. bag. 

0,15 * * -(+ *) * + + + + + + + 
* -(+ *) 0,10 + + + + + + + + 

0,05 + + + + + + + + + 

* overschrijding alleen in de droge perioden. 

Uit Tabel 6 volgt zonder meer dat slechts door te baggeren de grenswaarde van 0,15 

mg P.l-: I (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1986) in de Ankeveense Plassen gehaald zal 

worden; in de Kortenhoefse Plassen wordt in de droge perioden de maximaal 

toelaatbare belasting nog wel overschreden. 

Onderzoek naar mikroverontreinigingen in de waterbodem van de Kortenhoefse en 

Ankeveense Plassen hebben tot de volgende bevindingen geleid. De Hollands en de 

Stichts Ankeveense Plassen voldoen overal aan de signaleringswaarde en op de 

meeste plaatsen wordt zelfs volledig voldaan aan de basiskwaliteitseisen voor 

waterbodems (DBW/RIZA, 1988). Bij de Kortenhoefse Plassen echter wordt nergens 

voldaan aan de basiskwaliteitseisen en op de meeste lokaties wordt zelfs niet aan de 

toetsingswaarde voldaan. Op één lokatie wordt de signaleringswaarde overschreden, 

hetgeen met name ligt aan de hoge concentraties arseen in het gebied. Een nadere 

uitwerking van het onderzoek naar mikroverontreinigingen is te vinden in Visser et 

al. (1989). 
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7 RESTAURATIE 

Voor het herstel van de Kortenhoefse en Ankeveense Plassen worden vele aspecten 

van een integraal waterbeheer toegepast of voorgesteld. Gezocht wordt naar elkaar 

versterkende of aanvullende maatregelen die verbeterend werken op de 

waterkwaliteit van het oppervlaktewater en de ecologische waarden. Onderdelen 

hiervan zijn: 

a. De sanering van bestaande afvalwaterlozingen is gerealiseerd sinds 1986. De 

lozingen van (gezuiverd) afvalwater zijn sinds 1986 geconcentreerd op de Vecht 

vanuit de regionale rioolwaterzuiveringsinstallatie Horstermeer. Hierdoor is de 

directe toevoer van nutriënten via die bron volledig gestopt. 

b. Een tweede algemene verbetering voor de kwaliteit in de polders is het weer op 

gang brengen van de grondwaterstroming (Branderhorst, 1989), zodat het watertype 

dat van nature aanwezig was, terug gebracht wordt. Hierdoor zal er tevens minder 

suppletiewater nodig zijn. Een vervolgprobleem hierbij is de locale vervuiling van 

grondwater in het Gooi (Schot & Engelen, 1989). 

c. Toevoer van nutriënten met suppletiewater kan eveneens verminderd worden. 

Naast algemene maatregelen met kwaliteitsverbeteringen in de Vecht (van Rooy et 

al., 1989), wordt getracht het zoete kwelwater uit de Horstermeerpolder direct terug 

te voeren naar de Ankeveense en Kortenhoefse Plassen. Dit water is in 

samenstelling vergelijkbaar met het water dat in de plassen thuis hoort 

(gebiedseigen). Indien dit water tevens wordt gedefosfateerd, zal de toevoer van 

nutriënten via het suppletiewater geminimaliseerd worden .. 

d. Bij volledige stopzetting van de externe aanvoer van nutriënten zal de interne 

nutriëntenvoorraad een grote rol spelen. De jarenlange toevoer van nutriënten 

hebben ervoor gezorgd dat de waterbodem is opgeladen met nutriënten. De 

nalevering van fosfaat uit de bodem is groot. Om de beschikbaarheid van nutriënten 

in de plassen terug te brengen zal er daarom aanvullend gebaggerd moeten worden. 
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INTEGRALE EUTOFIERINGSBESTRIJDING IN HET NATUURGEBIED BOTSHOL 

W.J. Rip, J.W. Pluim & J. Simons 

SAMENVATTING 

Tot voor kort was het natuurgebied Botshol, dat door ontginning van veen is 

ontstaan, een van de weinige gebieden in Nederland waarin helder water kon 

worden gevonden met een grote botanische en faunistische rijkdom. De botanische 

rijkdom werd vooral bepaald door veel krans wieren en door Najas marina. Vanaf 

1960 is de waterkwaliteit van Botshol verslechterd. Een toename van de 

nutriëntenbelasting, met als gevolg een hogere fytoplanktonbiomassa, heeft de 

zichtdiepte doen afnemen. De doordringing van licht in het water is waarschijnlijk 

voor de ondergedoken waterplanten onvoldoende geworden om zich goed te kunnen 

blijven ontwikkelen. In 1988 is een integraal restauratie project gestart om de 

eutrofiëring in Botshol een halt toe te roepen. Om de externe nutriëntenbelasting te 

verlagen worden de volgende maatregelen genomen: 

1. Uitvoering van een waterbeheersingsplan, zodat het agrarisch gebied 

waterstaatkundig gescheiden is van het natuurgebied. 

2. Defosfatering van het inlaatwater uit het riviertje de Oude Waver. 

Na realisering van deze maatregelen zal de externe fosfaat belasting met 80% 

afnemen namelijk van 0.6 g P m-2 jaar naar 0.1 g P m-2 jaar. De integrale 

eutrofiëringsbestrijding in Botshol biedt de unieke mogelijkheid de gevolgen te 

bestuderen van een extreme verlaging van de nutriëntenbelasting op een ondiep 

watersysteem, dat zich nog in een beginstadium van de eutrofiëring bevindt. 
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INLEIDING 

Tot voor kort was de Botshol een van de weinige gebieden in Nederland waarin 

helder water kon worden gevonden met een grote botanische en faunistische 

rijkdom. Botshol neemt, met zijn zwak tot matig brak karakter, een unieke plaats 

in tussen de zoete plassengebieden ten oosten van de Vecht en de matig brakke 

gebieden ten noorden van Amsterdam. Het zwak tot matig brak karakter van Botshol 

geeft een extra dimensie aan de samenstelling van de waterplantenvegetatie. De 

laatste decennia is de waterkwaliteit verslechterd. Als gevolg van een hogere 

nutriëntenbelasting, afkomstig van inlaat en landbouw, is de fytoplanktonbiomassa 

toegenomen en de zichtdiepte hierdoor afgenomen. Op grond van jarenlang 

onderzoek, uitgevoerd door de Vrije Universiteit van Amsterdam is een 

achteruitgang van de waardevolle waterplantenvegetatie geconstateerd. Zo is de 

zeer waardevolle kranswiervegetatie grotendeels verdwenen. Deze achteruitgang is 

zeer waarschijnlijk veroorzaakt door verslechtering van het lichtklimaat in het 

water en hogere nutriënten concentraties (Bijwaard & Timmerman, 1982; Spruijt, 

1985; Daalder & Ohm, 1987; Vroman, 1976; Hillebrand, 1987). 

Om deze eutrofiëring te verminderen is gekozen voor een integrale aanpak door de 

waterhuishouding te wijzigen èn vrijwel alle externe nutriënten bronnen, 

uitgezonderd de neerslag, gelijktijdig te reduceren. Door deze aanpak wordt de 

kans op succes vergroot. De ministeries van Verkeer en Waterstaat, Landbouw en 

Visserij alsmede Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer stimuleren, 

door middel van het verlenen van subsidies, een dergelijke integrale aanpak van de 

eutrofiëringsbestrijding. De restauratie van Botshol is èèn van vier proefprojecten in 

Nederland die in aanmerking komen voor subsidie van de hierboven genoemde 

ministeries. De drie andere projecten zijn 1. Nieuwkoopse Plassen, 2. Geerplas en 3. 

Ankeveense en Kortenhoefse Plassen. 

Het waterkwaliteitsbeheer van de Botshol berust bij de Provincie Utrecht. Het 

Waterschap De Proosdijlanden is verantwoordelijk voor de waterhuishouding. De 

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, de grootste terreineigenaar van 

Botshol, is zeer nauw betrokken bij het waterkwaliteitsbeheer van Botshol. In 1982 

heeft de Vrije Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Landbouw 

Universiteit Wageningen en de Provincie Utrecht de hydrologische en biologische 

toestand van Botshol beschreven en beheersadviezen gegeven (Kouwenhove & Witte, 
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1982; Bijwaard & Timmerman, 1982). De Vereniging tot Behoud van 

Natuurmonumenten heeft vervolgens een rapport geschreven over de technische en 

financiële aspecten van een waterbeheersingsplan voor Botshol (Kouwenhove, 1983). 

Dit rapport was de basis van het integrale eutrofiëringsbestrijdingsplan Botshol (van 

Iersel, 1987) dat in 1988 en 1989 is uitgevoerd. Bij het ontwerpen van dit plan is 

rekening gehouden met twee functies: Natuurgebied en Agrarisch gebied. In dit 

artikel worden de problemen in het natuurgebied Botshol geanalyseerd en de plannen 

voor herstel van de waterkwaliteit gepresenteerd. 

2 BESCHRIJVING VAN HET GEBIED 

De Botshol wordt aan de N.W.-zijde begrensd door de Oude Waver en aan de N.O.

zijde door de Winkel. Aan de zuidzijde loopt een zeer stevige dijk, die de Botshol 

scheidt van de 4 m lager gelegen polder Groot Mijdrecht. Deze dijk is opgeworpen 

zonder eerst de veenlaag te verwijderen, waardoor de wegzijging aan de basis van 

het dijklichaam groter is. Aan de Oostkant liggen de Vinkeveense plassen. 

De ondergrond van Botshol bestaat vanaf het pleistocene zand gerekend uit: a) 

basisveen (zegge- en rietveen), b) zeeklei (Watergraafsmeerafzettingen), c) rietveen, 

d) zeeklei (Wieringermeerafzetting), e) rietveen en f) veenmosveen (Bennema, 1953; 

Copijn & Oostendorp, 1972). In 1777 werd een aanvang gemaakt met de ontginning 

van veen in Botshol. Het veen in het zuiden van de polder Botshol was het minst 

vermengd met rivierklei en had de beste kwaliteit. De ontginning is hier zo intensief 

geweest dat twee veenplassen, het Kleine en Grote Wije, zijn ontstaan. Vanaf 1793 

tot recent heeft het landschap van de Botshol (petgaten, legakkers en plassen) zich 

ongestoord kunnen ontwikkelen tot het huidige beeld. 

De totale oppervlakte bedraagt, inclusief het agrarisch gebied, ca. 398 ha. Het 

terrein is te verdelen in weiland (190 ha), moerasland (35 ha), rietland (58 ha), 

hooi en ruigtland (13 ha) en open water (100 ha). De indeling van Botshol voor de 

restauratie was als volgt. In het noordelijk deel lagen twee weidegebieden die 

onderbemalen werden, Noord-Oost (N.O.: 53 ha) en Noord-West (N.W.: 49 ha) (Figuur 

1). De polder Nellestein, het derde weidegebied met een agrarische functie, stond 

in open verbinding met het natuurgebied. In dit artikel zal met het natuurgebied 

Botshol bedoeld worden, het projectgebied (Figuur 1 geeft de begrenzing), 
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uitgezonderd de onderbemalingen N.W., N.O. en polder Nellestein. Verspreid in het 

natuurgebied liggen kleine gebieden, die in gebp:ik zijn als weide of hooiland. 

Figuur I: De huidige inrichting van het verveningsgebied Botshol. 

3 DE HYDROLOGISCHE SITUATIE VOOR DE RESTAURATIE 

De waterhuishouding van Botshol hangt sterk samen met de waterpeilen van het 

omringende gebied. In de Botshol en de polder Nellestein schommelde het peil 

tussen -2.45 en -2.60 m N.A.P (resp. zomer en winter). De riviertjes de Oude Waver 

en de Winkel, onderdelen van de boezem van Amstelland hebben een streefpeil van -

0.40 m N.A.P., de Vinkeveense plassen van -2.15 m N.A.P. en de droogmakerij Groot 

Mijdrecht -6.60 m N.A.P. In beide onderbemalingen (N.W. en N.O.) werd een zomer

en winterpeil gehandhaafd van respectievelijk ca. -2.70 m N.A.P. en ca. -2.85 m 

N.A.P. Vanuit het natuurgebied Botshol treedt wegzijging op naar de circa 4 meter 
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lager liggende polder Groot Mijdrecht. De wegzijging is geschat op circa 1.5 mm 

per dag (Tielbaard, 1983; Kouwenhove & Witte, 1982). 

In het agrarisch gebied was de waterhuishouding niet optimaal. Grote delen ervan 

werden bemalen door middel van onderbemalingsinstallaties, welke uitsloegen op het 

natuurgebied. De overige agrarische gebieden stonden in directe verbinding met het 

natuurgebied. In de gebieden met een agrarische functie is behoefte aan een 

strakker en, met name in de winter, een lager peil. In het natuurgebied 

daarentegen is een hoger peil gewenst om de thans optredende verdroging en 

verruiging tot staan te brengen. In Tabel I zijn voor een gemiddeld jaar de toe-

en afvoerende posten opgenomen voor het natuurgebied de Botshol (Tielbaard, 1983; 

Kouwenhove & Witte, 1982). De sluitposten van de waterbalans zijn de wegzijging en 

de uitslag. Uit deze waterbalans volgt een verblijf tijd van een half jaar. Het grote 

verschil tussen de zomer- en winterbalans wordt gevormd door de inlaatposten. In 

de winter trad overcompensatie op van de wegzijging door neerslag en de 

onderbemalingen N.O. en N.W. die hun overtollig water direct loosden op Botshol. 

Het wateroverschot werd door een gemaal uitgeslagen op de Oude Waver (Figuur 1). 

Het in de zomer optredende watertekort, als gevolg van wegzijging en verdamping, 

wordt aangevuld door neerslag en ingelaten water uit de Oude Waver. De inlaat 

bevond zich nabij het gemaal aan de Oude Waver. Langs de dijken vindt kwel plaats 

vanuit de boezem. Bovendien zijn op een aantal plaatsen kleine inlaatpijpen voor 

aanvoer van Oude Waver water aanwezig. Deze kleine inlaatpijpen worden door 

agrariërs gebruikt om plaatselijk een hoger peil te handhaven en/of om spoelwater 

voor de veehouderij aan te voeren. 

Tabel I: Waterbalans van het natuurgebied Botshol voor een gemiddeld jaar volgens 

Tielbaard (1983). 

Toevoer: 

Inlaat 
Uitslag N.W. 
Uitslag N.O. 
Afvoer Nellestein 
Aftappen Oude Waver 
K wel van boezem 
Neerslag 

Totaal 

1050 
190 
220 
180 
200 

10 
1800 

3650 
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Afvoer: 

Uitslag 
Verdamping 
Wegzijging 
Afvoer N.O en N.W. 

970 
1470 
1240 

10 

3650 



4 DE WA TERK WALITEIT 

4.1 Vroeger en nu 

Een verandering in structuur en samenstelling van de waterplanten vegetatie en het 

fytoplankton in de periode vanaf ca. 1960 tot heden was een signaal van de 

verslechtering van de waterkwaliteit. In de veertiger en vijftiger jaren was de 

samenstelling van het fytoplankton karakteristiek voor voedselarm water: soorten 

en individuen arm. Dinoflagellaten domineerden het fytoplanktonbeeld (Vorstman, 

1943). De ondergedoken waterplantenvegetatie werd vooral gedomineerd door 

kranswiervegetatie. Volgens Westhoff (1949) waren Chara hispida en Najas marina 

dominant. Het belangrijkste begeleidende kranswier was Nitellopsis obtusa, terwijl 

verder voorkwamen Chara aspera, C. globularis. C. vulgaris. Het water was in die 

jaren helder, de bodem was het gehele jaar zichtbaar. 

In de huidige situatie is door de hogere nutriënten belasting de fytoplanktonbiomassa 

toegenomen. De samenstelling is verschoven van kenmerkende "voedselarme" soorten 

naar cyanobacteriën, diatomeeën en groenwieren, soorten kenmerkend voor 

voedselrijkdom, zoals b.v. Microcystis aerugillosa (Bijwaard & Timmerman, 1982; Bos 

& Meekei, 1988). Als gevolg van de hogere fytoplanktonbiomassa is de zichtdiepte 

verminderd. In de Grote Wije is de zichtdiepte in de zomer afgenomen van 

bodemzicht (210 cm) naar 80 cm. Ondergedoken waterplantensoorten zijn verminderd 

in voorkomen of verdwenen. De kranswiervelden zijn grotendeels verdwenen en 

soortenarmer geworden, alleen Chara globularis kan zich op een aantal plaatsen in 

het Grote Wije redelijk handhaven. Najas marilla is eveneens sterk in bedekking 

afgenomen. FontÎlzalis antipyretica en, de op de bodem levende draadalg Vaucheria 

dichotoma zijn op dit moment de dominante ondergedoken waterplanten in Botshol. 

Door Moss (1976), Ozimek (1984) en Best et al. (1984) zijn vergelijkbare situaties 

gerapporteerd. Ondergedoken waterplanten hebben licht nodig om zich te kunnen 

ontwikkelen. Indien de lichtsterkte beneden een grenswaarde afneemt kunnen 

ondergedoken waterplanten zich niet meer handhaven. In het slotenstelsel is juist de 

drijfbladvegetatie, die minder hinder ondervindt van de vermindering van de 

doordringing van licht in het water, sterk uitgebreid; Nympheae alba is overheersend 

(Daalder & Ohm, 1987; Bijwaard & Timmerman, 1982; Spruijt, 1985; Wijngaard & 

Zioch, 1981). Hillebrand (1987) geeft een meer gedetailleerd overzicht van de 

ontwikkelingen van de waterkwaliteit in Botshol van de afgelopen 40 jaar. 
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4.2 Nutriënten, zichtdiepte en chlorofyl 

In 1987 is een onderzoek gestart om de uitgangssituatie vast te leggen., Naast 

andere parameters zijn frequent nutriëntgehalten, zichtdiepte en chlorofyl-a 

gehaltes bepaald, parameters die een indicatie geven voor de eutrofiëringstoestand. 

Het verloop van deze parameters in 1987 en 1988 in het Grote Wije wordt hier 

gepresenteerd. De resultaten van het totale onderzoek zullen elders worden 

gepubliceerd. 

In januari is het meeste fosfaat in opgeloste vorm aanwezig. In de periode 

februari-april neemt het opgelost fosfaat drastisch af van ca. 20 tot minder dan 5 

g P I-I (Figuur 2) en vanaf oktober weer toe door mineralisatie. 

De opgelost stikstoffractie (N02 + N03 + NH4) neemt in de periode januari-juni af 

van ca. 0.9 mg N I-I tot ca. 0.1 mg N I-I en in oktober weer toe (Figuur 3). Vanaf 

januari tot oktober neemt het totaal stikstof gehalte af van ongeveer 2.5 tot 1.0 

mg N I-I. Het totaal stikstof gehalte neemt af door denitrificatie en vastlegging in 

hogere waterplanten. In de winter stijgt het totaal stikstof gehalte tot het niveau 

van 3.0 mg NI-I. Het verloop van de zichtdiepte en het chlorofyl-a gehalte is 

weergegeven in Figuur 4. 

P (mg/l) 

0.12 

0.10 

0.08 

0.06 

0.04 

0.02 

1-87 

Totaal-P 
Opgelost-P 

5-87 9-87 1-88 5-88 9-88 1-89 

Ti j d (maanden) 

Figuur 2: De concentraties van opgelost en totaal fosfaat in het Grote Wije in 1987 

en 1988. 

235 



3 

2 

1 

N (mg/ll 

1-87 

Totaal-N 
N02+N03-N 
NH4-N 

5-87 9-87 1-88 5-88 9-88 1-89 

Ti j d (maanden) 

Figuur 3: De concentraties van NH4, N02+N03 en totaal stikstof in het Grote Wije 

in 1987 en 1988. 
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Figuur 4: Het verloop van de zichtdiepte en chlorofyl-a in het Grote Wije in 1987 

en 1988. 
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Uit deze onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat het 

eutrofiëringsproces in Botshol zich nog in een beginstadium bevindt. In de periode 

maart-september zijn zowel het opgelost fosfaat als het opgelost stikstof in zulke 

geringe concentraties aanwezig dat deze nutrienten de groei van het fytoplankton 

kunnen beperken (Reynolds, 1984; Rhee, 1978). 

5 NUTRIENTENBALANS VAN BOTSHOL VOOR DE REST AURA TIE 

De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de waterkwaliteit in de Botshol 

is zeer waarschijnlijk de toename van de externe nutriëntenbelasting. Voordat een 

plan opgesteld is om de externe nutriëntenbelasting te verlagen, heeft eerst een 

analyse plaatsgevonden van de verschillende externe nutriëntenbronnen. Uit de 

waterbalans (Tabel 1) is een fosfaatbalans afgeleid (Tabel 2 ) (Tielbaard, 1983). 

Deze fosfaatbalans is opgesteld met gegevens uit 1982. Voor het opstellen van een 

stikstofbalans zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar. In totaal is de jaarlijkse 

externe fosfaatbelasting geschat op ca. 700 kg P, hetgeen overeenkomt met een 

belasting van 0,6 g P m-2 open water per jaar. Het verschil tussen de jaarlijkse 

binnenkomende en uitgaande fosfaatvrachten is ca. 480 kg. Deze hoeveelheid fosfaat 

blijft jaarlijks in het natuurgebied achter en wordt in de bodem opgeslagen. Uit een 

onderzoek in de aanliggende Vinkeveense plassen, met een vergelijkbare wegzijging, 

is gebleken dat het achterblijvende fosfaat in de bovenste 10 tot 15 cm van de 

waterbodem wordt vastgehouden (Provincie Utrecht, 1988). De belangrijkste 

fosfaatbron in de romer is het ingelaten Oude Waver water: 273 kg P per jaar. Het 

nutriëntgehalte in de Oude Waver is de laatste decennia gestegen door de 

intensivering van de landbouw in de polder Groot Mijdrecht. Vanwege het diepe 

polderpeil, -6,6 m N.A.P., treedt in deze polder veel kwel op. Het kwelwater is 

afkomstig van omringende gebieden en uit diepe mariene lagen. In zomer en winter 

wordt het wateroverschot van de polder Groot Mijdrecht dagelijks op de Oude 

Waver uitgeslagen. Het gaat om zulke grote hoeveelheden dat bij de inlaat van 

Botshol in feite water in de Oude Waver aanwezig is dat zich vorig etmaal nog in 

de polder Groot Mijdrecht bevond (Van Liere & Hillebrand, 1976). Dit uitslagwater 

is, naast de nutriënten stikstof en fosfaat, rijk aan o.a. chloride, sulfaat, 

bicarbonaat en ijzer. Het hoge ijzergehalte resulteert in een natuurlijke 

defosfatering doordat ijzer met fosfaat een vrijwel onoplosbare verbinding vormt, 

die bezinkt. Terwijl in andere gebieden in de vijftiger jaren de eutrofiëring begon 
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(Best et al., 1984), zijn in de Botshol pas in de zeventiger jaren de eerste indicaties 

van eutrofiëring geconstateerd. Deze vertraging kan een gevolg zijn van die 

natuurlijke defosfatering. 

Tabel 2: Fosfaatbalans van het natuurgebied Botshol voor een gemiddeld jaar 

volgens Tielbaard (1983). 

In: kg P.jaar- 1 Uit: kg P.jaar- 1 

Inlaat 273 Uitslag 184 
N.W. 186 Afvoer N.W. en N.O. 2 
N.O. 50 
Nellestein 63 
Aftappen boezem 54 
K wel boezem 3 
Neerslag 36 

totaal 665 186 

De onderbemalingen N.O. en N.W. en polder Nellestein waren gezamenlijk 

verantwoordelijk voor een jaarlijkse fosfaatbelasting van 50+181+63 = 294 kg P. De 

onderbemaling N.O. is eigendom van Natuurmonumenten en heeft een relatief 

extensieve landbouw. In de polder NeIIestein en de onderbemaling N.W. is de 

landbouw geintensiveerd (hogere bemestingsgraad, dumping van drijfmest, 

ontwatering). Ook het aftappen van boezemwater leverde een relatief hoge 

fosfaatbelasting op (57 kg P jaar-I). 

6 MAATREGELEN 

Het doel van het integrale eutrofiëringsbestrijding in Botshol is te komen tot een 

situatie waarbij de hierboven beschreven enigszins strijdige belangen van de 

betrokkenen van het gebied zo optimaal mogelijk worden gediend. Ten behoeve van 

het natuurgebied zijn maatregelen genomen om de externe nutriëntenbelasting te 

verlagen en een natuurlijker peil te handhaven. Wat betreft het agrarisch gebied 

zijn de maatregelen gericht op een beter peilbeheer, d.w.z. peilaanpassing en 

peilbeheersing. 
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Het integrale plan bevat concreet twee onderdelen. 1. Realisering van een 

waterbeheersingsplan. 2. Defosfatering van het inlaatwater. In Tabel 3 staat een 

overzicht van de investeringskosten van de maatregelen. 

Tabel 3: Overzicht van de investeringskosten van de maatregelen. 

Onderdeel 

Waterbeheersingsplan 
Defosfateringsinstallatie 

totaal 

6.1 Waterbeheersingsplan 

investeringskosten 

f 544.000,
f 475.000,-

f 1.019.000,-

Het plan ter verbetering van de waterhuishouding en peilbeheersing is gebaseerd op 

Kouwenhove (1983). Het plan is zodanig opgezet dat een peilscheiding wordt 

aangebracht tussen het agrarisch gebied en het natuurgebied. Het agrarisch gebied 

zal, uitgezonderd een gebied ter grootte van 8 ha ten zuiden van het huidige 

gemaal, rechtstreeks worden bemalen door twee nieuw te bouwen vijzelgemalen aan 

het riviertje de Oude Waver (Figuur 5). De circa 8 ha grasland ten zuiden van het 

huidige gemaal zal zijn overtollig water via een pijpleiding onder vrij verval op de 

polder Groot Mijdrecht lozen. De aftappunten van het boezemwater vallen 

binnen het geisoleerde agrarisch gebied, zodat ook die nutriëntenbronnen 

verwijderd zijn. Indien er in het natuurgebied een wateroverschot optreedt, kan het 

overtollige water door middel van een duiker in een stuw naar het agrarisch gebied 

stromen. In de regel zal dat niet voorkomen in de zomermaanden. Vervolgens wordt 

het water door de nieuwe gemalen bemalen. Doordat het natuurgebied afgestuwd 

wordt is het in het voorjaar en in de zomer, in tijden van neerslagoverschot 

mogelijk, om het waterpeil iets op te zetten (buffervorming). Het zomer- en 

winterpeil van het natuurgebied wordt aangepast tot een hoogte van -2.45 m N.A.P. 

De agrarische gronden hebben een lager peil: de zomerpeilen variëren van -2.60 tot 

-2.75 m N.A.P., de winterpeilen van -2.70 tot -2.95 m N.A.P. Na aanpassing van het 

peil in het natuurgebied zal de wegzijging naar de polder Groot Mijdrecht en naar 

het agrarisch gebied wat toenemen. Door de mogelijkheid van buffervorming en een 

efficiënter peilbeheer zal naar verwachting de totaal hoeveelheid van het in te laten 
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water niet toenemen. Meer technische details zijn beschreven in het 

waterbeheersingsplan Botshol (Waterschap De 2 Proosdijlanden) en Kouwenhove 

(1983). Met de uitvoering van het waterbeheersingsplan wordt de jaarlijkse 

nutriënten belasting verminderd. De externe fosfaatbelasting verminderd met 356 kg 

P: 55% van de huidige belasting. De stikstofbelasting zal ook afnemen, maar de 

grootte van de afname is onbekend. 

Figuur 5: De inrichting van het verveningsgebied Botshol na uitvoering van het 

waterhuishoudingsplan. 
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6.2 Defosfatering van het inlaatwater 

Naast de veranderingen in de waterhuishouding wordt de externe fosfaatbelasting 

beperkt door het ingelaten Oude Waver water op chemische wijze te defosfateren. 

Bij het ontwerp van de defosfateringsinstallatie (Figuur 6) is gebruik gemaakt van 

ervaringen opgedaan bij defosfatering van het inlaatwater voor de Loosdrechtse 

Plassen. 

Het in te laten water wordt via een inlaatleiding onder vrij verval naar de 

uitstroomkonstruktie gebracht (Figuur 6 en 7). Deze uitstroomkonstruktie is niet 

ver van het huidige inlaatpunt zodat de karakteristieke zoet/zout gradiënt zoveel 

mogelijk gehandhaafd blijft. In de uitstroomkonstruktie (Figuur 7) wordt de stroming 

van het water gelijkmatig over een natte doorsnede verdeeld. In deze doorsnede 

bevinden zich twee FeCI3 doseerramen, waaruit verdunde FeCl3-oplossing stroomt 

met een snelheid van 76 cm sec-I. De chemicaliënopslag en doseerpompen komen in 

het doseergebouw (Figuur 6). 

Vanaf het doseergebouw wordt de oplossing via een doseerleiding naar de 

uitstroomkonstruktie getransporteerd. Tijdens de dosering dient de stroming van het 

inlaatwater ongeveer 8 cm sec- I te zijn. De stroomsnelheid van het inlaatwater ten 

opzichte van de stroomsnelheid van de FeCl3-oplossing is kritisch voor de vorming 

van een stabiele ijzer-fosfaatvlok. Om deze snelheid bij een variabel debiet van het 

inlaatwater te kunnen benaderen zal de natte doorsnede (2,9 m2) ter plaatse van de 

uitstroomkonstruktie, met behulp van een geleidingsschot, in tweeën (2 x 1,45 m2) 

gedeeld kunnen worden. Na de uitstroomkonstruktie moet de stroomsnelheid van het 

inlaatwater verlaagd worden tot ongeveer I cm sec-I. Bij deze lage snelheid kan 

bezinking van de vlok plaatsvinden. De bezinking van de vlok vindt plaats in de 

petgaten na de uitstroomkonstruktie (Figuur 5). 

In april 1989 wordt de defosfateringsinstaIIatie in gebruik genomen. Gestreefd 

wordt om minimaal 70% van het fosfaat uit het inlaatwater te verwijderen, zodat 

de jaarlijkse externe fosfaatbelasting met 191 kg P verlaagd wordt: ca. 30% van de 

huidige totale externe belasting. 

241 



<-' 
<I> 
> o 
~ 
<I> 

""0 
::J 
o 

~O =10m 

Figuur 6: Situatieschets defosfateringsinstallatie. 
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7 VERWACHTINGEN 

De integrale eutrofiëring bestrijding van Botshol biedt de unieke mogelijkheid de 

gevolgen van een extreme verlaging van de nutriëntenbelasting op een ondiepe plas 

met een relatief zeer lage fytoplankton biomassa te bestuderen. Deze kennis kan 

bovendien gebruikt worden om de effectiviteit van de maatregelen en de 

toepasbaarheid in andere gebieden vast te stellen. 

De integrale maatregelen die in Botshol genomen zijn, verwijderen een groot 

gedeelte van de huidige externe nutriëntenbelasting. De verlaging van de 

fosfaatbelasting wordt geschat op 80% namelijk van 0.6 naar 0.1 g P m-2 open 

water per jaar. Voor de bepaling van de stikstofbelasting is nog geen balans 

beschikbaar, maar door de isolatie van het agrarisch gebied zal ook de externe 

stikstofbelasting verminderd zijn. 

Door deze aanzienlijke vermindering van de nutriëntenbelasting wordt een verlaging 

van de beschikbare hoeveelheid nutriënten voor het fytoplankton verwacht. Op korte 

termijn zou dat kunnen leiden tot een afname van de fytoplanktonbiomassa en tot 

een verandering van de samenstelling van het fytoplankton. Door een verbeterde 

zichtdiepte en een geringere nutriëntenbelasting zou op langere termijn de 

waardevolle watervegetatie zich kunnen herstellen. 

Het is echter mogelijk dat gedurende de onderzoeksperiode geen of slechts kleine 

veranderingen aan het ecosysteem worden gevonden. Met name de eerste stap in het 

herstellingsproces: verlaging van de hoeveelheid beschikbare nutriënten, is zeer 

kritisch. 

Uitblijven van herstel van de waterkwaliteit kan worden veroorzaakt doordat: 

l. de externe bronnen van eutrofiëring onvoldoende zijn teruggedrongen. 

2. de interne belasting, vrijkomen van nutriënten uit de waterbodem, te hoog is 

(Drake & Heaney, 1987; Fukuhara & Sakomoto, 1987; Boström et al., 1982; Sas & 

Vermij, 1988). Een netto fosfaatafgifte vanuit de waterbodem na verlaging van de 

externe fosfaatbelasting is vaak de voornaamste oorzaak voor een vertraagd 

herstel van de waterkwaliteit. 

3. de onderzoeksperiode te kort is om herstel te registreren. Het oecosysteem kan 

zeer traag reageren, omdat het zich in een stabiele toestand bevond voordat de 

maatregelen genomen werden (hysteresis). 
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Wanneer gedurende de onderzoeksperiode veranderingen aan het oecosysteem worden 

geconstateerd, dan is het mogelijk dat die veranderingen niet (direct) het gevolg 

zijn van een verlaging van de externe nutriëntenbelasting. Andere mogelijke 

oorzaken kunnen zijn: 

- de veranderingen in de waterhuishouding van het natuurgebied. 

- mogelijke veranderingen van andere chemische parameters dan de nutriënten 

fosfaat en stikstof. 

Door het uitvoeren van onderzoek in de komende vier, vijf jaar zowel aan 

nutriëntenbronnen als aan het ecosysteem moet het mogelijk zijn om verklaringen 

te geven voor de wel of niet optredende veranderingen van het ecosysteem. 
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INTEGRAAL EUTROFIERINGSONDERZOEK VINKEVEENSE PLASSEN 

E. van Donk, J.D. Leenen, L.R. Mur & W.J. Rip 

SAMENVATTING 

In 1986 en 1987 is onderzoek gedaan naar de eutrofiëringstoestand van de 

Vinkeveense Plassen in relatie tot het hydrologisch systeem. Karakteristiek is de 

grote wegzijging uit de plassen (gemiddeld 3.8 mm dag- I), die grotendeels 

gecompenseerd wordt door externe wateraanvoer via de Ringvaart. De procentuele 

bijdragen van de "bronnen" van de externe fosfaatbelasting (0.8 g P m-2 jaar-I) 

zijn: 54% uitslagwater polder Wilnis-Veldzijde op de Ringvaart, 36% ongerioleerde 

bebouwing en recreatie, 10% toevoer vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal via de 

Ringvaart. Jaarlijks wordt via deze externe watertoevoer ca. 6600 kg P in het 

plassengebied geborgen; in de zomer levert de waterbodem veel fosfaat na 

(gemiddeld ca. 15 mg P m - 2 dag- I ). 

Vergelijking met de zogenaamde OECD-regressielijnen laat zien dat de Vinkeveense 

Plassen niet ver van een fosfaatIimitatie verwijderd zijn. Om de effecten van een 

reductie van zowel de interne als externe fosfaatbelasting te beschouwen zijn 

modelmatig de evenwichtssituaties van twee saneringsscenario's doorgerekend en 

voorstellen voor maatregelen gedaan. 
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INLEIDING 

In de Vinkeveense Plassen (totaal oppe rvlak 9.45x106 m2) wordt de helderheid van 

het water voornamelijk bepaald door de biomassa van het fytoplankton. De 

cyanobacterie Microcystis aeruginosa veroorzaakt, door het massaal voorkomen en 

het vormen van drijflagen, ecologisch ongewenste omstandigheden en tevens 

overschrijdingen van de doorzichtnorm. In de Wet Hygiëne en Veiligheid 

Zwemgelegenheden (WHVZ) wordt een norm voor doorzicht van >1 m gehanteerd. De 

drijflagen kunnen bij afsterven stankoverlast en zuurstofloosheid van het water 

veroorzaken (Kappers, 1984). 

De doelstelling van het onderzoek was aan te geven in hoeverre 

saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn en welke maatregelen in aanmerking komen. 

Op basis van intensief veldonderzoek in 1986 en 1987 zijn water- en 

fosfaatbalansen van de plassen opgesteld en is aan de hand van fysische, chemische 

en biologische parameters de eutrofiëringstoestand bestudeerd. Naast het 

veldonderzoek, dat gericht was op gegevensverzameling ten behoeve van 

massabalansen, modellering en kennis van het systeem, is een sedimentonderzoek 

uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ruimtelijke verdeling van de fosfaatopslag in 

de waterbodem. Voorts zijn enige proces gerichte studies (o.a. fosfaatopname 

experimenten met cyanobacteriën) uitgevoerd, gericht op het bepalen van de voor 

de cyanobacteriën groeilimiterende factor. In het onderhavige onderzoek is met 

name aandacht besteed aan de fosfaathuishouding omdat de restauratie van de 

plassen naar verwachting gericht zal zijn op het terugdringen van de 

fosfaatbelasting. Een fosfaatlimitatie is, uitgaande van de hoge ammonium- en 

nitraatconcentraties, het meest waarschijnlijk en verder is defosfateren technisch 

beter uitvoerbaar dan denitrificeren. 

Dit artikel bevat een beschrijving van het plassengebied, de resultaten van het 

onderzoek en tenslotte een advies ten aanzien van saneringsmaatregelen. Een 

uitgebreide beschrijving van het onderzoek en resultaten is te vinden in PWS 

Utrecht (1988). 
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2 TOPOGRAFISCHE, HISTORISCHE ONTWIKKELING EN MORFOLOGIE 

Het gebied waarin de Vinkeveense Plassen gelegen zijn bestond vroeger uit 

ontoegankelijk moerasachtig gebied. Verschillende veentypen hebben zich hier 

ontwikkeld, afhankelijk van de geohydrologische omstandigheden (Bos en Mur, 

1984). De ontginning van deze gronden is in de Ile eeuw begonnen en de gronden 

zijn eerst als bouwland gebruikt. Later is men door de verbeterde ontwatering en 

daardoor optredende klink van veen over moeten gaan op veeteelt. In de 15e eeuw 

is men begonnen met de afgraving van het veen voor de winning van turf. In het 

gebied van de Vinkeveense Plassen is de. afgraving van veen begonnen in ui87. Door 

systematische afgraving ontstonden steeds bredere watergangen (petgaten), 

afgewisseld met stroken land (zetwallen), waarop het gebaggerde veen werd 

gedroogd en versneden tot turven. Door de vergaande afgraving en afslag van de 

legakkers (en het uiteindelijk onder water verdwijnen daarvan) zijn uitgestrekte 

plassen gevormd (Figuur 1). Door de voorwaarden die aan de afgravingsconcessies 

waren verbonden, moesten deze plassen worden drooggelegd. Zo is bijvoorbeeld in 

1880 de polder Groot-Mijdrecht drooggelegd en ingericht voor agrarisch gebruik. 

Figuur I: Luchtfoto van de Noordplas en gedeelte van de Zuidplas plassen. 
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Drooglegging van de Vinkeveense Plassen en het aangrenzende Botsholgebied is 

echter nooit gerealiseerd wegens de te verwachten hoge kosten van het droogleggen 

en drooghouden en de geringe kwaliteit van de gronden. Op basis van de oude 

afgravingsconcessies is nog tot 1977 veen gebaggerd dat als teelaarde en potgrond 

werd gebruikt. 

De Vinkeveense Plassen zijn vanaf 1940 een belangrijke rol gaan spelen als 

recreatiegebied voor met name de Amsterdamse agglomeratie. Kort voor de tweede 

Wereldoorlog is men in de plassen begonnen met zandwinning. Zo ontstonden drie 

plassen: de Noordplas, de Zuidplas en de Kleine Plas. Zowel de Noord- als de 

Zuid plas bestaan deels uit open watergebied. Het oostelijk deel van de Noordplas 

(oppervlak ca. 1.8xl06 m2), waar de zandwinning ten behoeve van Amsterdam heeft 

plaatsgevonden, heeft dieptes tot 50 m. De open plas wordt omgeven door een ring 

van kunstmatige zand eilanden, die ter bescherming van de plasoevers zijn aangelegd. 

Het open water deel van de Zuidplas heeft dieptes variërend van 3 tot 20 m. De 

rest van de plassen vertoont nog het legakker patroon van de vroegere afgravingen, 

waarbij parallelle stroken land en water elkaar afwisselen. In dit deel van de 

plassen is de waterdiepte vrijwel steeds minder dan 5 m. Enige karakteristieken van 

de plassen zijn weergegeven in Tabel I. 

Tabel I: Morfologische karakteristieken van de drie Vinkeveense Plassen. 

oppervlak volume gem. diepte max. diepte 
(106 m2) (106 m3) (m) (m) 

Noordplas 5,57 65,1 11,7 50 
Zuidplas 3,28 13,7 4,2 17,5 
Kleine Plas 0,58 1,7 2,9 20 

Totaal 9,43 80,5 

3 WATERHUISHOUDING EN WATERBEWEGING 

De wateraanvoer en -afvoer van de Vinkeveense Plassen wordt door drie factoren 

bepaald. Ten eerste bestaat er door het peilverschil tussen de plassen en de 

westelijk aangrenzende polder Groot-Mijdrecht een grote wegzijging vanuit de 
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plassen (Figuur 2). De wegzijging is in dit onderzoek berekend op 3,8 mm dag- I als 

gemiddelde over de drie plassen. Verder bestaat er in de zuidelijk van de polder 

Groot-Mijdrecht gelegen polder Wilnis-Veldzijde (oppervlak 5.6x105 m2) een grote 

kwelstroom, die berekend is op 5, I mm dag- I. Dit kwelwater wordt via het gemaal 

Wilnis-Veldzijde uitgeslagen op de met de plassen in verbinding staande Ringvaart. 

Ten derde spelen neerslag en verdamping een belangrijke rol. Naast de directe 

watersuppietie van een positieve netto neerslag op de plassen, geeft ook een 

positieve netto neerslag in de polder Wilnis- Veldzijde een extra wateraanvoer naar 

de plassen, omdat deze als overtollig water op de Ringvaart wordt uitgeslagen. 

Uit een berekening voor een gemiddeld jaar (Tabel 2) blijkt dat aanvoer naar en 

wegzijging uit de plassen op jaarbasis vrijwel in balans zijn. Afwijkingen van het 

gemiddelde, seizoensinvloeden en korte fluctuaties in neerslag en verdamping, 

verstoren deze balans echter aanzienlijk, waardoor voorzieningen nodig zijn om het 

plassenpeil te handhaven. In geval van een watertekort wordt water gesuppleerd via 

een waterinlaat bij de Oudhuizersluis (Figuur 2). Dit water is voornamelijk afkomstig 

van het Amsterdam-Rijnkanaal en komt via een lange weg (Groote Heicop, Geer, 

Heinoomsvaart, Ringvaart) in de plassen. 

Tabel 2: Waterbalans van de Vinkeveense Plassen voor een gemiddeld jaar. 

I. Netto-neerslag Vinkeveense Plassen 
2. Kweluitslag Wilnis-Veldzijde 
3. Netto-neerslag Wilnis-Veld zijde 
4. Extra suppletie via Oudhuizersluis 

TOTAAL IN: 

1. Wegzijging Vinkeveense Plassen 
2. Overstort 

TOTAAL UIT: 

IN (106 m3) 
1,3 

10,5 
1,6 
3,2 

16,6 

UIT (106 m3) 
13,1 
3,5 

16,6 

In geval van een wateroverschot op de plassen vindt een afvoer plaats middels een 

overstort in de zuidoosthoek van de plassen (De Kleine Plas bij het gemaal De 

Ruiter, Figuur 2). Dit gemaal bemaalt de ten zuiden van de plassen gelegen polders 
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en maalt aldus het wateroverschot van de plassen af. De afwatering vindt plaats op 

het Amsterdam-Rijnkanaal via het verlengde van de Geuzensloot en de Angstel. 

Uit berekeningen blijkt dat er voor een gemiddeld jaar over de maanden maart tlm 

augustus een extra wateraanvoer nodig is, en dat er over de periode september tlm 

februari een afvoer van overtollig water plaatsvindt. De totale extra wateraanvoer 

voor een gemiddeld jaar bedraagt 3.2x106 m3, de totale afvoer van overtollig water 

3.5x106 m3. De wateraanvoer naar de plassen via de Ringvaart, komt op twee 

plaatsen binnen. 

Figuur 2: Overzichtskaart van het plassengebied met de actuele wateraanvoersituatie 

en locatie van kunstwerken (1= Oudhuizersluis; 2= Gemaal Wilnis

Veldzijde; 3= Overstort naar Gemaal de Ruiter; 4= Gemaal Winkel; ADM= 

Acoustische debietmeter). 
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Ter hoogte van de wijk Westerheul in Vinkeveen heeft de Ringvaart een aftakking, 

de Heulsloot, welke via de Geuzensloot met de Kleine Plas in verbinding staat. De 

Ringvaart loopt zelf noordwaarts en heeft ter hoogte van het gebied Achterbos een 

open verbinding met de Noordplas. Er bestaat via de Ringvaart dus geen 

rechtstreekse aanvoer naar de Zuidplas. De Noord- en Zuidplas enerzijds en de 

Kleine plas en Zuidplas anderzijds staan met elkaar in open verbinding. Met behulp 

van acoustische debietmeters zijn goede kwantitatieve metingen aan de 

watertoevoer verricht. De voorgaande beschrijving van het aan- en afvoerregime 

leidt tot de in Figuur 3 weergegeven schematisatie van drie reservoirs. Er bestaan 

èèn hoofdaanvoer met een vertakking naar reservoir I (Noordplas) en reservoir 3 

(Kleine Plas). In alle reservoirs treedt wegzijging op en vindt neerslag en 

verdamping plaats. Tussen reservoir I en 2 (Zuidplas) bestaat een verbinding en 

tussen reservoir 3 en 2 eveneens. Met deze schematisatie zijn de gemiddelde 

verblijf tijden berekend: Noordplas - 6,15 jaar; Zuidplas - 3,25 jaar; Kleine Plas -

0,22 jaar. 

Ringvaart 

Sl 
Berekende waarden van de deelltromen voor een gulddeld Jaar 

Debiet WegzIjging Netto neerslag 
(10''''' (1"''''' (10''''' 

Q.O- 15.2 
111· 7,6 
113· 7.6 
Q4. 3.44 
1121. 2.20 
Cl32. 3.68 

51· 10,58 
52. 1.94 
53. 0,56 

-+ 
13.08 

P1. 0.78 
P2. 0,46 
P3. 0.08 

-+ 
1.32 

Figuur 3: Reservoirschematisatie van de Vinkeveense plassen (1= Noordplas; 2= 

Zuidplas; 3= Kleine Plas) met deelstromen en enige karakteristieke 

grootheden. 
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4 FOSFAATHUISHOUDING 

Een essentieel onderdeel van de onderhavige studie als basis voor de 

gedachtenvorming over saneringsmaatregelen betreft het opstellen van een goede 

fosfaatbalans. De volgende termen kunnen in deze balans worden onderscheiden: 

I. externe belasting via de Ringvaart; 

2. diffuse externe belasting via recreatie en ongerioleerde bebouwing; 

3. externe belasting via neerslag; 

4. interne belasting vanuit het sediment; 

5. sedimentatie; 

6. afvoer via de overstort; 

7. bergingsverandering; 

8. verdwijning van opgelost P via wegzijging. 

De termen I, 6 en 7 konden via metingen vrij goed worden vastgesteld. Het 

toevoerwater in de Ringvaart werd tijdproportioneel bemonsterd, de overstort werd 

voldoende nauwkeurig geanalyseerd. De bergingsverandering kon worden bepaald uit 

een gewogen gemiddelde van de analyses van alle monsterpunten op de plassen. Voor 

term 2, de belasting via de recreatie en on gedoleerde bebouwing, zijn weloverwogen 

schattingen gedaan op basis van gegevens van het recreatieschap en van het bureau 

Rioleringen van de provincie Utrecht. Term 3, de fosfaatbelasting via de neerslag, is 

in de uitwerking van de balans buiten beschouwing gelaten, gezien de relatief kleine 

bijdrage. De termen 4, 5 en 8 (interne belasting, sedimentatie en wegzijging) geven 

de interactie met het bodemslib en worden doorgaans afgeleid uit de overige termen, 

op basis van de massabalans. Het is gebleken dat het stratificatieproces in de 

Noordplas van invloed is op de fosfaathuishouding. De interne belasting in het 

hypolimnion van de Noordplas kan uit metingen worden afgeleid. Uit de balans kan 

dan een interne belasting voor de ondiepere delen worden bepaald. 

4.1 Fosfaathuishouding van een gemiddeld jaar 

In Figuur 4 zijn de berekende fosfaatinhoud van de plassen, de cumulatieve 

fosfaattoevoer via de Ringvaart en de cumulatieve fosfaatafvoer via de overstort 

weergegeven. Uit Figuur 4B blijkt dat de cumulatieve fosfaattoevoer via de 
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Ringvaart redelijk lineair verloopt. Het gemiddelde over de meetperiode bedraagt 

5000 kg jaar-I. De toevoer via ongerioleerde bebouwing en recreatie wordt voor 

een jaar geschat op 2900 kg. De overstort voor de meetperiode bedraagt 1300 kg 

jaar-I. Hoewel 1987 gezien de hoeveelheid neerslag wellicht niet representatief was 

wat betreft de overstort, is deze overstort nog niet groot ten opzichte van de 

andere termen. Uit het voorgaande volgt dat jaarlijks ca. 6600 kg fosfaat in de 

waterbodem van de plassen wordt opgeslagen. Dit verklaart de gigantische interne 

belasting tijdens de zomerperiode. De interne belasting is te splitsen in een 

nalevering vanuit ondiepe en diepe delen (hypolimnia) van de plassen. De totale 

netto interne belasting vanuit de ondiepe delen van de drie plassen bedraagt 7800 

kg jaar-I, geconcentreerd in de zomerperiode. De fosfaatbalans van de Vinkeveense 

Plassen voor een gemiddeld jaar is weergegeven in Tabel 3. 

Plkgl 
1 NOOROPLAS 

12500 2 ZU I OPLAS 

10000 

750 

500 

250 

3 KLEINE PLAS 
4 TOTAAL 

6 7 

A 

9 10 11 12 

Plkgl 
5500 

4 9 10 11 12 

B 

_ tijd Imaandon) - tiJd (maanden) 

Figuur 4: A= fosfaatinhoud van de plassen in 1987. B= Cumulatieve fosfaattoevoer 

via de Ringvaart (I) en cumulatieve fosfaattoevoer via overstort (2) in 

1987. 

Tabel 3: Fosfaatbalans van de Vinkeveense Plassen voor een gemiddeld jaar. 

kg P jaar- I 

Toevoer via de Ringvaart: Wilnis-Veldzijde 4220 
Amsterdam-Rijnkanaal 780 

Ongerioleerde bebouwing + recreatie 2800 

TOTAAL IN: 7800 

TOTAAL UIT (via overstort): 1300 

BERGING: 6600 
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4.2 Sedimentonderzoek 

De fosfaatconcentraties in het bodemsediment zijn onderzocht middels bemonstering 

in een viertal raaien lopend van west naar oost. In de Noordplas en Kleine Plas 

zijn de concentraties aan de westzijde van de plassen hoger dan aan de oostzijde. 

Dit is te verklaren uit het feit dat de watertoevoer daar voornamelijk aan de 

westzijde gebeurt en de fosfaattoevoer voor gemiddeld 84% uit particulair-P bestaat 

dat kan bezinken. In de Zuidplas is geen eenduidig beeld verkregen over de 

ruimtelijke verdeling van de fosfaatconcentratie in het sediment. Het feit dat de 

watertoevoer daar niet echt in een punt geconcentreerd is, is daar waarschijnlijk de 

oorzaak van. Bij het onderzoek naar de verspreiding van het fosfaat in de diepere 

lagen blijkt dat zowel in de Kleine Plas als ook in de Noordplas het sediment niet 

dieper dan tot 30 cm met fosfaat is belast. De hypolimnionbodem van de Noordplas 

levert een zeer grote netto interne belasting (circa 1500 kg jaar-I), welke in de 

zomermaanden in het hypolimnion wordt geborgen en in de najaarscirculatie 

homogeen over deze plas verdeeld wordt. De bijdrage van de hypolimnia van de 

Zuid- en Kleine Plas tezamen is veel geringer. Deze ligt een factor 10 lager en kan 

geschat worden op circa 150 kg jaar-I. 

4.3 Doorzicht en particulair fosfaatgehalte 

Er van uitgaande dat eutrofiëring voor de Vinkeveense Plassen de bepalende factor 

voor het doorzicht is, is het wenselijk een relatie te vinden tussen een parameter 

die als indicator van eutrofiëring gebruikt kan worden en het doorzicht. Met het 

oog op de modellering is gekozen om doorzicht te relateren aan particulair-P. Uit 

het veldonderzoek bleek dat in de Kleine Plas het laagste doorzicht voorkomt, 

terwijl geconstateerd is dat daar ook de hoogste particulair-P-waarden voorkomen. 

Middels een regressieanalyse is een exponentiële relatie bepaald tussen doorzicht en 

particulair-P concentratie van de Kleine Plas (Figuur 5). Van belang is de 

particulair-P concentratie die hoort bij de I meter norm. Hiervoor wordt 53,5 g I-I 

gevonden. Het is interessant, dat voor hoge particulair-P-waarden (>140 g PI-I), 

het doorzicht niet verder lijkt te dalen. Voor de algensoort Microcystis die in de 

Vinkeveense plassen overheerst, is dit echter niet vreemd, omdat in de loop van het 

groeiseizoen een samenklontering van algen optreedt - samenvallend met een 

toename van particulair-P - die het doorzicht ten goede komt. Dat er voor het 
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andere extreem (heel lage particulair-P-gehalten) afwijkingen van de regressielijn 

optreden is op zich ook niet zo vreemd, omdat verwacht mag worden dat in 

dergelijke gevallen andere zaken het doorzicht meer gaan be invloeden (bijvoorbeeld 

sedimentopwerveling). Door Hosper et al. (1986) werd voor het doorzicht en totaal

P-gehalte in het Veluwemeer, middels een lineaire regressieanalyse, een relatie 

vastgesteld, waarbij een doorzicht van I meen totaal-P-gehalte behoorde van 50 g 

I-I. In dat onderzoek bestond het totaal-P gehalte nagenoeg geheel uit particulair-P 

en was de cyanobacterie Oscillatoria agardhii dominant. Het gevonden resultaat voor 

de Vinkeveense plassen sluit hier goed bij aan. 

Doorzicht (mI 
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Figuur 5: Relatie doorzicht/particulair-P (weergegeven zijn de per tijdstip 

gemiddelde waarnemingen in 1987 in de Kleine Plas). 

5 FYTOPLANKTONDYNAMIEK 

5.1 Methode 

In de Vinkeveense Plassen wordt de helderheid in belangrijke mate bepaald door de 

hoeveelheid fytoplankton en maar weinig door opgewerveld slib en detritus. De 

aanwezigheid van cyanobacteriën bepaalt in hoeverre er groene drijflagen ontstaan. 

Over 1986 en 1987 is in de drie plassen een kwalitatief onderzoek verricht naar de 

samenstelling van het fytoplankton, er is speciale aandacht besteed aan de 

cyanobacteriën. Bij het kwantitatief onderzoek zijn als parameters de chlorofyl-a

concentratie en de groeikinetiek gebruikt. Bij de bepaling van de groeikinetiek is 

nadruk gelegd op de aanwezigheid van een fosfaatlimitatie (Botterweg, 1986; 

Knotnerus, 1988). 
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In de perioden dat er geen sprake was van een fosfaat/imitatie werd de groei van 

het fytoplankton waarschijnlijk door licht gelimiteerd. De aanwezigheid van een 

lichtlimitatie wordt in de eerste plaats bepaald door het gemiddelde lichtklimaat in 

het water. Als waarde hiervoor werd de verhouding gebruikt tussen de diepte 

waarover fotosynthese mogelijk was (Zeu) en de diepte waarover de organismen 

circuleren (Zm)' Zeu werd uitgerekend uit de metingen van de zichtdiepte. Hiervoor 

werd een omrekeningsfactor van 1,7 gebruikt (Zeu = 1,7 x Secchidisk-waarde). Voor 

de Zuid plas en Kleine Plas werden voor Zm de gemiddelde diepten van deze plassen 

gebruikt (respectievelijk 4,2 men 2,9 m). Voor de Noordplas werd JO m 

aangehouden. Aangenomen werd dat de organismen over deze diepten in circulatie 

waren en er geen stratificatie optrad. 

Tenslotte werd aandacht geschonken aan de totaal P/chlor.a-ratio zoals deze als 

gemiddelden per plas over 1986 en 1987 werden bepaald. Voor deze ratio's zijn een 

aantal regressielijnen bepaald door Vollenweider (1976), bij de CU VWO

inventarisatie (CUWVO, 1987) en de IMSA-EMIP-onderzoekingen (Sas & Vermij, 

1989). De bij de verschillende inventarisaties gevonden regressielijnen moeten 

beschouwd worden als grenswaarden waaraan fosfaatgelimiteerde systemen voldoen. 

Indien de totaal P/chlor.a-ratio van een meer op deze grenslijn ligt zou een 

vermindering van de hoeveelheid beschikbaar fosfaat moeten leiden tot een 

vermindering van de chlorofyl-a-concentratie. Om te voorspellen of, en in welke 

mate het fytoplankton van de Vinkeveense Plassen zal verminderen bij een 

vermindering van de hoeveelheid beschikbare fosfaat, is het van belang de gemeten 

ratio's te vergelijken met de bestaande regressielijnen. 

5.2 Resultaten en conclusies 

Uit de metingen blijken de Vinkeveense Plassen een typisch voorbeeld van een 

eutroof Microc)'stis meer. In 1986 kwam in alle deelsystemen vanaf juli een massale 

bloei van Microcystis voor. Mogelijk door klimatologische omstandigheden gebeurde 

dit in 1987 veel minder, in de Kleine Plas en de Zuidplas domineerde Microcystis pas 

in september en oktober. In de Noordplas trad in 1987 dominatie van Microcystis op 

vanaf augustus. Wat betreft doorzicht en biomassa is er een reeks aanwezig van 

Kleine Plas, Zuidplas en Noordplas, waarbij de Kleine Plas het meest eutroof is. 

258 



Daar deze plas echter ook het meest ondiep is traden in alle drie de plassen toch 

vergelijkbare situaties op wat betreft de groeilimitatie van het fytoplankton. 

In de verrichtte metingen betreffende chlorofyl-a, totaal-fosfaat, opgelost fosfaat en 

limitatie zijn er tussen 1986 en 1987 een aantal verschillen te constateren. Deze 

verschillen treden in alle drie deelsystemen (Kleine Plas, Zuidplas, Noordplas) op. In 

1986 was de fytoplankton biomassa kleiner dan in 1987, en er was meer opgelost 

fosfaat aanwezig, waardoor er geen sprake was van een fosfaatgelimiteerde groei 

van het fytoplankton. In 1987 was de biomassa groter, meer fosfaat was vastgelegd 

in de biomassa en er was minder vrij fosfaat beschikbaar. Het fytoplankton 

vertoonde in de voorzomer (mei-juli) een fosfaatgelimiteerde groei. Daarna was er 

steeds voldoende fosfaat aanwezig en verslechterde het gemiddeld lichtklimaat, 

waardoor de groei van het fytoplankton lichtgelimiteerd werd. 

1000 Chl-a 'pgl-1) 

P '1J9l-1) 

Figuur 6: Relatie tussen het totaal fosfaatgehalte in het water gemiddeld over het 

jaar en de chlorofyl-a-concentratie. De lijn geeft de gemiddelde relatie 

aan zoals die gebruikt wordt door Vollenweider (1976). Aangegeven zijn 

verder de gemiddelden gevonden in 1987 (KL-Kleine Plas; Z-Zuidplas; N

Noordplas). 
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De totaal Pjchlorofyl-a ratio's liggen voor alle drie de plassen op of dichtbij de 

door Vollenweider (1976) opgestelde relatie voor fosfaatgelimiteerde meren (Figuur 

6). Dit houdt in dat een verlaging van de hoeveelheid beschikbaar fosfaat zonder 

veel vertraging zal leiden tot een vermindering van de hoeveelheid chlorofyl-a en 

een vergroting van de zichtdiepte. Gezien de diepte verhoudingen zal een 

vermindering van de biomassa in de Kleine Plas snel leiden tot een aanzienlijke 

verbetering van het gemiddelde lichtklimaat en een verdwijnen van Microcystis. In 

de Noordplas is de kans groot dat zich in de diepere delen populaties van 

Microcystis of andere cyanobacteriën blijven ontwikkelen. 

6 MODELLERING EN EUTROFIERINGSBESTRIJDING 

6.1 Modelsimulaties 

Om de effecten van een reductie van de fosfaatbelasting te beschouwen, zijn 

modelmatig de evenwichtssituaties van mogelijke toekomstscenario's doorgerekend 

met het HASKONING-model DYNAMO (DYNamisch Algen Model). Dit model 

stimuleert tijdsafhankelijk de algendynamiek en de fosfaat- en stikstofhuishouding in 

een meer. Met dit model zijn twee scenario's doorgerekend, een zogenaamd 

pessimistisch scenario, waarbij uitsluitend een 50% reductie in de externe 

fosfaattoevoer is gerealiseerd, en een optimistisch scenario, waarbij is verondersteld 

dat de interne fosfaatbelasting evenredig (dus ook met 50%) daalt. De resultaten van 

deze simulaties voor de Noordplas en de Kleine Plas (uitgaande van de condities van 

1987) zijn weergegeven in Figuur 7. In deze figuur is naast het verloop van totaal-

P, particulair-P en opgelost-P tevens het gewenste maximum niveau van particulair-P 

aangegeven (54 g 1-1) dat gerelateerd is aan een doorzicht van 1 m (Figuur 5). Uit 

een vergelijking van deze resultaten met de huidige situatie blijkt dat het 

pessimistische scenario met name buiten de maanden augustus en september een 

substantieel effect heeft en de particulair-P-concentratie afneemt tot onder het 

gewenste maximum. In de maanden augustus en september echter blijkt de interne 

belasting dusdanig overheersend dat slechts een geringe daling van de piek 

waarneembaar is. Wordt het optimistische scenario beschouwd, dan blijkt dat in de 

Noordplas het particulair-P ook in augustus en september onder het gewenste 

maximum blijft, en dat in de Kleine Plas in september dit niveau nog wordt 

overschreden. 
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Figuur 7: Simulatie Kleine Plas (A) en Noordplas (B) met 50% reductie in de externe 

fosfaatbelasting. Simulatie Kleine Plas (C) en Noordplas (D) met bovendien 

50% reductie in de interne fosfaatbelasting. 1= totaal-P; 2= particulair-P; 

3= opgelost-P. 

6.2 Saneringsmaatregelen 

Met de huidige kennis van de fosfaatnaleveringsprocessen kan gesteld worden dat 

een reductie in externe belasting op den duur een gunstig effect heeft op de 

nalevering vanuit het sediment. Over de tijdsduur waarop dit effect merkbaar 

wordt, bestaat onzekerheid. Bij meren met korte verblijftijden (<I jaar) is in de 

praktijk waargenomen dat binnen ca. 5 jaar zich een nieuw evenwicht instelde (Sas 

& Vermij, 1989). Bij meren met relatief lange verblijf tijden (>1 jaar) zoals de 

Noord- en Zuidplas, speelt deze verblijf tijd een overheersende rol bij het 

inschatten van de duur waarop effecten merkbaar worden. Het zal daar langer duren 
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- minstens enige malen de gemiddelde verblijf tijd - alvorens zich een nieuwe 

evenwichtssituatie instelt. Dit leidt ertoe dat voor deze plassen een combinatie van 

saneringsmaatregelen moet worden overwogen. Enerzijds dient de externe 

fosfaatbelasting gereduceerd te worden om op lange termijn definitieve resultaten 

te bereiken, anderzijds wordt op korte termijn weinig effect bereikt, tenzij tevens 

de fosfaatnalevering vanuit het sediment wordt aangepakt. Dit laatste kan gebeuren 

door het fosfaatrijkste sediment uit te baggeren. 

6.2.1 Vermindering van de externe fosfaatbelasting 

De meest geschikte locatie voor de defosfatering lijkt te liggen aan het einde van 

de Ringvaart bij de Kleine Plas, waarbij dan al het behandelde suppletiewater via de 

Kleine Plas wordt ingelaten. Tevens zou de Kleine Plas of een gedeelte daarvan 

dienst kunnen doen als bezinkingsbassin. 

Mogelijke additionele maatregelen naast het plaatsen van de 

defosfateringsinstallatie zijn: 

- Het afsluiten van de noordelijke Ringvaart en dimensionering van de 

toevoer naar de Kleine Plas. 

- Inrichting van een bezinkingsbassin. 

- Uitbreiding rioleringsaanleg rond de Vinkeveense Plassen. 

De gemeente de Ronde Venen voltooid in 1989 een uitbreiding van de riolering 

rond de Vinkeveense Plassen. Na deze rioolaanleg blijft echter nog een 

ongezuiverde lozing gehandhaafd van ± 1500 i.e. Uit een berekende toekomstige 

fosfaatbalans van 1995 blijkt dat de ongezuiverde lozingen dan 23,3% van de 

jaarlijkse fosfaatbelasting bedragen. De provincie zou de Gemeente Ronde 

Venen moeten stimuleren om ook deze ongezuiverde lozingen aan te pakken. De .. 

kosten hiervan worden geschat op 8 tot 10 miljoen gulden. 

- Vermindering van de wegzijging. 

Door de wegzijging naar de aanliggende diepe polder Groot-Mijdrecht te 

verminderen kan de ophoping van fosfaat in de bodem van de plassen en de 

hoeveelheid suppletiewater verminderd worden. Mogelijkheden hiervoor zijn 

onder andere: het onder water zetten van de polder Groot-Mijdrecht. Het 

Waterschap De Proosdij landen overweegt om het noordelijk deel van de polder 

Groot-Mijdrecht onder water te zetten, omdat vanwege de inklinking over 10 

jaar geen landbouw in de polder te bedrijven is. Ook een betere afdichting van 

de dijk moet overwogen worden. 
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6.2.2 Vermindering van de interne fosfaatbelasting 

De interne fosfaatbelasting kan verminderd worden door selectief het fosfaatrijke 

slib te verwijderen. Uit het onderzoek bleek dat aan de westzijde van de Kleine 

Plas en de Noordplas het bodemslib flink verontreinigd is met fosfaat. In de 

Zuidplas is de verontreiniging minder sterk verbonden aan het westelijk deel van 

de plas. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat het fosfaat tot op een 

diepte van 30 cm is doorgedrongen. Door nu selectief het slib te verwijderen kan 

de omvang van de baggerwerkzaamheden beperkt worden. Er is aanvullend onderzoek 

nodig om: 

- exact te localiseren waar gebaggerd moet gaan worden. 

- de laagdikte te bepalen die verwijderd dient te worden. 

- de dichtheid van het slib (droge stofgehalte). 

- de kwaliteit van het slib bepalen, voldoet het slib aan de WCA-normen. 

Het is de bedoeling in 1991 een beslissing te nemen over de te nemen maatregelen. 
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DE WATERKWALITEIT IN HET LOOSDRECHTSE PLASSENGEBIED 

L. van Liere, L. Breebaart, W. Kats & J.J. Buyse 

SAMENVATTING 

De Loosdrechtse Plassen zijn, door toevoer van voedingsstoffen, veranderd van 

heldere plassen met weinig begroeiing via een zeer plantenrijke fase in troebele, 

door fytoplankton en dood zwevend materiaal gedomineerde plassen. 

De eutrofiëring werd bestreden met de volgende maatregelen: riolering van 

omliggende dorpen en vervanging van de inlaat van Vechtwater, nodig voor 

peilhandhaving, door gedefosfateerd Amsterdam-Rijnkanaalwater. De door deze 

maatregelen veroorzaakte afname van de externe fosforbelasting heeft niet direct 

geleid tot vermindering van de hoeveelheid zwevende stof in het water. Dit kan 

geweten worden aan een hoge interne belasting, waarbij zowel de bodem als de 

visstand een rol kunnen spelen. Toch steeg de chlorofylconcentratie, die in de 

Loosdrechtse Plassen een sterk stijgende trend vertoonde, niet verder. De maximaal 

waargenomen concentraties van totaal fosfor en chlorofyl daalden zelfs. 

Voor versneld herstel zijn aanvullende maatregelen nodig. Hierbij kan gedacht 

worden aan het verder terugdringen van de externe fosforbelasting en het ingrijpen 

in de interne belasting (doorspoelen, baggeren en visvangst). Een toename van kwel 

in het oostelijk drainagegebied van de plassen, te realiseren door vermindering van 

grondwateronttrekkingen in het Gooi of door inundatie van de Bethunepolder, levert 

geen vermindering van de belasting van de Loosdrechtse Plassen. De in het 

grondwater aanwezige concentratie van nutriënten is daarvoor te hoog. Wel is een 

toename van kwel aan de oostkant van de plassen belangrijk in verband met hogere 

plantengroei. 
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HET LOOSDRECHTSE PLASSENGEBIED 

1.1 Gebiedsbeschrijving 

Het Loosdrechtse Plassengebied (Loosdrechtse Plassen, Breukeleveense Plas, Vuntus, 

Kievitsbuurt) wordt begrensd door de Vecht, de Loenderveense Plas en de Kromme 

Rade, door de Gooise stuwwal en door de Bethunepolder en de Tienhovense Plassen 

(Figuur 1). Morfometrische gegevens over de plassen zijn gepubliceerd in Kal et al., 

1984. Totaal wateroppervlak van de plassen is 14.5 km2, inclusief de Kievitsbuurt, 

exclusief het achterland, het volume bedraagt 26 \06 m3. 

Loosdrechtse Plassen
gebied 

Figuur 1: Het Loosdrechtse Plassengebied. 
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1.2 Ontstaan van de plassen 

De Loosdrechtse Plassen zijn uit een veenmoeras ontstaan door een scala van 

menselijk ingrijpen (Daams, 1976). De eerste verkaveling en vervening vond plaats in 

de Middeleeuwen. In 1633 startte de 'industriële' vervening. Het veenmos veen tussen 

de Vecht en de stuwwal werd uitgegraven door middel van natte vervening. Er 

onstond een gebied met legakkers en trekgaten. Doordat de trekgaten te diep en te 

breed werden uitgebaggerd kalfden de legakkers af. Wind en golven deden de rest. 

In het begin van de 1ge eeuw hadden de plassen vrijwel hun huidige vorm. Door de 

oorspronkelijke drainering van het veenmoeras, de vervening en de plasvorming 

daalde het gebied en moest het door middel van sluizen van de hoger gelegen Vecht 

worden gescheiden. Het nu nog aanwezige legakker/trekgatengebied, de Kievitsbuurt, 

werd pas omstreeks 1900 verveend. 

1.3 Hydrologie 

De hydrologie van het Loosdrechtse Plassengebied is bepaald door cultuurtechnische 

ingrepen (Engelen, 1985). De belangrijkste ingreep, na de plasvorming, is de 

drooglegging van verscheidene polders rondom de plassen geweest. In het midden 

van de negentiende eeuw werden de Horstermeer en de Bethunepolder drooggemalen. 

Het grondwater dat voordien in het plassengebied opkwelde stroomde nu voor een 

belangrijk deel naar deze polders. Ook vanuit de plassen verdween water door 

wegzijging naar de polders. Om het peil in de zomer te handhaven moest Vechtwater 

worden ingelaten. 

In 1932 ging Gemeentewaterleidingen Amsterdam het Bethunepolderwater gebruiken 

als grondstof voor de drinkwater bereiding. Het Bethunepolderwater doorstroomde 

vanaf die tijd de Loosdrechtse Plassen naar het onttreli:kingspunt in de 

Loenderveense Plas (tot 1944 gemiddeld 17 106 m3 jaar-I, van 1944-195825 106 m3 

jaar-I. Naast deze inlaat van Bethunepolderwater moest bij hoge verdamping ook 

nog Vechtwater worden ingelaten (4-6 106 m3 jaar-I). Vermindering van de kwel 

naar de plassen werd ook veroorzaakt door grondwaterwinning in het Gooi (1930: 3 

106 m3 jaar-I, 1975: 20 106 m3 jaar-I, 1988: 16 106 m3 jaar-I). De kwaliteit van 

het plassenwater verminderde dusdanig dat de bruikbaarheid als grondstof voor 

drinkwater verminderde. Het water van de Bethunepolder wordt daarom vanaf 1959 

via een apart kanaal omgeleid naar de Waterleidingplas, een verdiept en afgesloten 
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compartiment in de Loenderveense Plas. Voor inlaat wordt het Bethunepolderwater 

gedefosfateerd (Van der Veen et al., 1987). Het resterende deel (6 106 m3jaar- 1) 

wordt direct op de Loosdrechtse Plassen uitgeslagen. 

2 EUTROFIERING 

2.1 Geschiedenis van de eutrofiëring 

In de twintiger jaren was het water van de Loosdrechtse Plassen helder en was er 

een stevige veen bodem. Zelfs bij windkracht 6 was deze bijna overal te zien 

(Heymann, 1922). Op deze veenbodem groeiden, door de geringe fosforconcentratie, 

nagenoeg geen waterplanten. Slechts enkele Nitella's en aan de oostelijke randen 

Potamogeton werden waargenomen (Heymann, 1927, 1931). De smaak van het water 

was goed, ondanks aanwezigheid van het groen wier Botryococcus braunnii 

(Heymann, 1927). 

Door inlaat van Vechtwater, ongezuiverde lozingen en doorstroming met 

Bethunepolderwater werden voedingsstoffen aangevoerd. Dit leidde niet direct tot 

algengroei, omdat de toegevoerde voedingsstoffen werden opgeslagen in een 

inmiddels ontstane rijke plantengroei op de bodem (Leeflang, 1941, Van Heusden, 

1942). Op de bodem van de plassen werden grote velden Nitellopsis obtusa 

gevonden, aan de randen en tussen de legakkers Potamogetoll, Stratiotes en 

Myriophyllum. Het regelmatig aantreffen van de cyanobacterie Microcystis 

aeruginosa (Van Heusden, 1942) was een aanwijzing voor verdergaande eutrofiëring. 

Het fytoplankton was rijk aan soorten met een duidelijke successie, maar bestond 

in de zomer van 1954 toch al vQ,or de helft uit de cyanobacteriën Microcystis 

aerugillosa en Gloeotrichia echinulata (Geelen, 1955). De helderheid van het water 

was nog steeds groot, behalve wanneer het stormde, dan waren de plassen troebel. 

In 1961 waren de kranswieren en ondergedoken waterplanten vrijwel volledig 

verdwenen uit het gebied (Leentvaar & Mörzer-Bruijns, 1962). Alleen in de 

Breukeleveense Plas was nog een rijke begroeiing met Potamogeton lucens, P. 

perfoliatus. Nuphar luteum. Nymphea alba. Ceratophyllum demersum en Hottonia 

palustris (Prud'homme Van Reine & Van der Meulen, 1961). Varen werd er zelfs 
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door bemoeilijkt. In 1980 waren de ondergedoken waterplanten en kranswieren 

volledig uit de plassen verdwenen (Best et al., 1984). 

Het fytoplankton in de plassen wordt nu bijna het hele jaar door gedomineerd door 

slechts enkele soorten cyanobacteriën (Oscillataria redekei. O. limnetica, 

Boesewinkel-de Bruyn et al., 1988) en de prochlorofyt Prochlorothrix hollandica 

(Burger-Wiersma & Baard, 1987). Diatomeeën en groenwieren zijn zeldzaam. Licht 

dringt nergens meer tot de bodem door, hetgeen groei van ondergedoken 

waterplanten onmogelijk maakt. De uitbundige fytoplanktongroei is tevens 

aanleiding tot de vorming van detritus (afgestorven materiaal). Detritus wordt 

weliswaar snel gemineraliseerd, maar een deel is refractair. Gezien de grote 

windinvloed in het Loosdrechtse Plassengebied wordt dat materiaal samen met 

veendeeItjes snel opgewerveld en is mede verantwoordelijk voor het geringe 

doorzicht. Slechts 25-50% van de gesuspendeerde stoffen (seston) bestaat uit 

fytoplankton (Gons, 1987). De verdwijnsnelheid van het gevormde detritus is 

bepalend voor het verbeteren van het doorzicht. 

Zoöplankton nam toe in biomassa (Van Liere et al., 1989), maar niet zodanig dat 

het snel groeiende fytoplankton in toom werd gehouden. Grote zoöplanktonsoorten 

maakten plaats voor kleinere (Gulati, 1984), die niet of nauwelijks draadvormige 

cyanobacteriën grazen (Lyche, 1984). Het verdwijnen van grote zoöplanktonsoorten 

kan geweten worden aan de hoge concentratie draadvormige cyanobacteriën 

(Dawidowicz et al., 1988), maar ook aan een verhoogde predatie door een grote 

populatie witvis. Deze witvispopulatie kon toenemen vanwege het grotere aanbod 

van voedsel in de eutrofer wordende Loosdrechtse Plassen, maar ook door het 

wegvallen van de toppredator snoek (Esox lucius), die afhankelijk is van helder 

water en van schuilgelegenheid tussen waterplanten. De plaats van de snoek is 

ingenomen door de snoekbaars (Stizostedioll lucioperca), die wel in open troebel 

water kan jagen. In tegenstelling tot de snoek kan snoekbaars geen grotere brasem 

(Abramis brama) doorslikken. De brasem is de dominante vissoort geworden in de 

Loosdrechtse Plassen (Van Densen, 1985). De helft van het fosfor in de waterfase 

bevindt zich in vis (Van Liere et al., 1989). 
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2.2 Oorzaak van de eutrofiëring 

De oorzaak van de eutrofiëring van de Loosdrechtse Plassen moet gezocht worden 

in de toevoer van voedingsstoffen voor algen en waterplanten. Gedurende 1932-1944 

leverde de Vecht 40% en de Bethunepolder 20% van de externe fosforbelasting. Het 

fosfor in het Bethunepolderwater is vrijwel geheel gebonden aan driewaardig ijzer. 

Of zulk gebonden fosfor aanleiding kan geven tot snelle en uitbundige algengroei in 

de zuurstofrijke plassen mag worden betwijfeld. Het is vooral de Vecht geweest, 

waar het fosfaat grotendeels in reactieve vorm voorkwam, die de belangrijkste 

bijdrage leverde aan de externe fosfaattoevoer. Door de toenemende lozingen op de 

Vecht steeg de totaal-fosfor concentratie tot 2 à 3 mg P I-I bij de inlaatsluizen. 

Daarbij kwamen de ongezuiverde lozingen van omliggende dorpen op de plassen. In 

Tabel 1 is een overzicht gegeven van de belasting en de relatieve bijdrage van de 

verschillende bronnen. 

Tabel I: Externe fosforbelasting van de plassen (g P m-2 j-I, Loosdrechtse 

Plassen, Kievitsbuurt, Breukeleveense Plas en Vuntus) en de bijdrage van 

de belangrijkste bronnen. 

Bethune Vecht ARK achter- lozingen neerslag externe 
polder land recreatie belasti~ 

g P.m- .j-l 

1932-1944 0.11 0.23 0.06 0.11 0.05 0.57 
20% 40% 11% 20% 9% 

1947-1957 0.18 0.63 0.08 0.18 0.05 1.12 
16% 56% 7% 16% 5% 

1959-1970 0.06 0.54 0.08 0.24 0.06 0.98 
6% 55% 8% 24% 6% 

1970-1975 0.09 0.82 0.14 0.15 0.03 1.23 
7% 67% 11% 12% 2% 

1976 0.06 3.66 0.14 0.15 0.02 4.03 
1% 91% 3% 4% 1% 

1977-1983 0.10 0.73 0.12 0.12 0.03 1.10 
9% 66% 11% 11% 3% 

1984-1985 0.08 0.04 0.01 0.11 0.08 0.03 0.35 
23% 11% 3% 31% 23% 9% 

1986-1987 0.09 0.18 0.02 0.10 0.05 0.03 0.47 
19% 38% 4% 21% 11% 6% 

Bronvermelding: Gegevensbestand Gemeente Waterleidingen; Buyse (1989) 
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3 MAA TREGELEN 

Om de waterkwaliteit te verbeteren werden de omliggende dorpen tussen 1970 en 

1986 voorzien van riolering waarmee het ongezuiverde water werd afgevoerd naar 

rioolzuiveringsinstallaties buiten het plassengebied. Tevens werd in 1984 de inlaat 

van Vechtwater voor peilhandhaving vervangen door inlaat van gedefosfateerd 

Amsterdam-Rijnkanaalwater (Van der Veen et al., 1987). De belasting werd 

teruggebracht tot 0.35 g P ~-2 j-I. In 1986-1987 was de belasting hoger als gevolg 

van lekkage van een sluis, welke inmiddels is hersteld. 

4 EFFECTEN VAN DE MAATREGELEN 

In Tabel 2 is de externe belasting van het plassengebied, uitgesplitst per 

deelgebied, weergegeven voor een aantal jaren voor en na de verandering van het 

inlaatwater. Voor het plassengebied als geheel (Loosdrechtse Plassen, 

Breukeleveense Plas, Vuntus en Kievitsbuurt) was er een duidelijke reductie in 

externe fosforbelasting. De reductie is voor de Loosdrechtse Plassen veel minder, 

terwijl in de Breukeleveense Plas en in de Vuntus geen sprake is van reductie. Voor 

de Kievitsbuurt bleek het niet mogelijk een betrouwbare balans op te stellen. Wel 

kan worden geconcludeerd dat de reductie van externe fosforbelasting voor het hele 

plassengebied groter is dan voor alleen de Loosdrechtse Plassen, als gevolg van 

fosforretentie in de Kievitsbuurt ten tijde van Vechtwaterinlaat (Kal et al., 1984). 

Tabel 2: Externe fosforbelasting (g P m-2 rl) van deelsystemen van het 

Loosdrechtse Plassengebied. 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Loosdrechtse Plassen 0.73 0.65 0.37 0.25 0045 0043 
(excl. Kievitsbuurt) 

Breukeleveense Plas 0.55 0.58 0.73 0045 0.66 0.51 

Vuntus 0.20 0.28 0.31 0.21 0.28 0.23 

Alle plassen 1.12 0.97 0040 0.32 0047 0045 
(incl. Kievitsbuurt) 
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De fosforconcentratie in de Loosdrechtse Plassen lijkt sinds 1984 een dalende 

tendens te vertonen (Figuur 2) evenals de chlorofylconcentratie (Figuur 3). De 

trend is niet significant vanwege autocorrelatie. De maximale waarden van de 

chlorofylconcentratie zijn duidelijker gedaald zonder dat het invloed had op het 

doorzicht. De relatie tussen de zomergemiddelde concentraties van totaal fosfor en 

chlorofyl is voor de verschillende plassen weergegeven in Figuur 4. In de 

Breukeleveense Plas (1981-1985) zijn de concentraties van zowel totaal fosfor als 

chlorofyl gedaald. Deze daling is mogelijk een reactie op het afvoeren van de 

ongezuiverde lozingen. De snelle stijging van de chlorofylconcentratie in de 

Loosdrechtse Plassen, bij vrijwel gelijkblijvende totaal fosforconcentratie, ging 

gepaard met een stijging in het aantal draadvormige cyanobacterien (Boesewinkel et 

al., 1988). Volgens CUWVO (1987) zou het zomergemiddelde van de 

chlorofylconcentratie in de Loosdrechtse Plassen bij lichtlimitatie 250 mg m-3 

kunnen zijn. Blijkbaar is de reductie van de externe fosfor belasting voldoende 

geweest om verdere stijging te voorkomen. Ook uit ander onderzoek blijkt het 

groter wordende belang van fosfor als groeibepalende factor voor het fytoplankton 

(Burger- Wiersma & Baard, 1987; Rijkeboer et al., 1988). De genomen maatregel heeft 

effect gehad. 

Figuur 2: Totaal fosforconcentratie in de Loosdrechtse Plassen. 
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In de Vuntus is de externe belasting in de periode van studie vrijwel gelijk 

gebleven (Tabel 2). De variatie in zomergemideldes van chlorofyl en totaal fosfor 

(Figuur 4) is toe te schrijven aan klimatologische factoren. Echter, ook de 

zomergemiddeldes van de Loosdrechtse Plassen (Figuur 4) bewegen zich na 1983 in 

zo'n 'klimatologische cluster', ondanks de vermindering in fosfaatbelasting. 

De uitgevoerde maatregelen ter bestrijding van de eutrofiëring hebben nog niet 

geleid tot werkelijk voedselarmere plassen met minder algengroei en een hoger 

doorzicht. Er zijn een aantal oorzaken die het uitblijven van een duidelijke reactie 

van het ecosysteem kunnen verklaren. I: Er is nog steeds een belangrijke externe 

fosforbelasting (Tabel 2). 2: De nalevering van sedimenten is weliswaar relatief 

minder geworden (Van Liere, et al., 1986a), maar kan nog steeds een rol spelen. 3: 

De helft van het fosfor in de waterfase ,is opgeslagen in een grote vispopulatie, die 

door afsterven en excretie een aanzienljj'ke bijdrage levert aan de interne 

fosforbelasting (Van Liere et al., 1989). 

5 "GEBIEDSVREEMD WATER" 

Recent onderzoek toonde aan dat veranderingen in de samenstelling van de 

macro-ionen invloed kan hebben op de eutrofiëring (Bloemendaal & Roelofs, 1988). 

Vooral verhoging van bicarbonaat en sulfaat zouden volgens de auteurs onder 

anaerobe omstandigheden, mineralisatieprocessen kunnen versnellen waardoor 

voedingsstoffen vrijkomen. Er is theoretisch geen aanleiding aan te nemen dat dit 

effect in de zuurstofrijke Loosdrechtse Plassen met vrijwel altijd een aerobe 

toplaag op de bodem een rol zal spelen. Naast het effect op eutrofiering kan 

verandering van ionensamenstelling invloed hebben op het in het water voorkomen 

van waterplanten (Barendregt et al., 1989). In Tabel 3 zijn concentraties van 

diverse ionen weergegeven in verschillende voor het ecosysteem belangrijke 

watertypen. 

Gezien de grote verschillen in ionenconcentraties tussen de watersoorten die de 

Loosdrechtse Plassen voeden, en de plassen zelf, is het opvallend dat de plassen 

zelf, chemisch gezien, zulke geringe wijzigingen ondergingen in de afgelopen 60 

jaar. Het is waarschijnlijk te danken aan de grote hoeveelheid ijzer in het 

Bethunepolderwater dat de gehaltes aan fosfor en zwavel niet veel meer en reeds 
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eerder gestegen zijn. Uit tabel 3 kan afgeleid worden dat een verhoging van het 

aandeel van kwelwater vanuit het gebied ten oosten van de plassen, enerzijds wel 

een belangrijke verandering in de daar voorkomende populatie van waterplanten 

teweeg kan brengen (Barendregt et al., 1989), maar anderzijds niet een belangrijke 

vermindering van de fosforbelasting voor de plassen hoeft te betekenen. Dit is een 

gevolg van de relatief hoge concentraties van voedingsstoffen in het desbetreffende 

grondwater. Terugdringing van de zwevende stoffen (fytoplankton en detritus), die 

verantwoordelijk zijn voor de lichtuitdoving in het water, is een eerste vereiste 

voor de rekolonisatie van ondergedoken hogere waterplanten in de plassen. Een 

kombinatie van herstel van de kwel en inlaat van gedefosfateerd Amsterdam

Rijnkanaalwater voor peilhandhaving is optimaal voor zowel de hogere waterplanten 

in het moerasgebied aan de oostzijde van de plassen, als voor het terugdringen van 

de eutrofiering van de plassen zelf. 

Tabel 3: Concentraties van diverse ionen in het oppervlaktewater, het inlaatwater 

en in het grondwater van het oostelijk deel van het plassengebied. 

Na+ K+ Ca2+ Mg2+ NH4+ cr HCOf soi- NO,' NO,' SRP pH 
lilllol.r1 )IJJlo1.r1 mmol.r1 mmol.r1 mmol.l-1 mmol.r1 lJ.rIlol.r1 mrnol.r1 mmoLr I mmoLrl plIlol.r1 

Loosdrechtsche Plassen 0.8 0.10 1.0 0.2 1.1 1.5 0.35 0.2 7.B 
(1920·1930) 

Loosdrechtse Plassen 1.3 0.10 1.2 0.2 1.3 2.5 0.20 0.6 50 0.2 B.9 
(1985) 

Bethunepolder Ll O.OB 2.2 0.3 18 1.3 4.5 0.13 U 11 75 

Vecht 2.0 0.28 1.9 OA 19 3.5 2.8 0.72 14 310 31 7.4 

Amsterdam-Rijnkanaal 3.4 0.18 2.1 0.5 41 3.9 2.B 0.77 290 75 

Infiltratiewater vaD de 1.4 0.10 1.2 0.2 29 IA L7 0.4 70 7.0 
Utrechtse Heuvelrug 

Berekend naar Heyman, 1922, 1931; Provinciaal Bestuur, 1980; Hettling, 1985 en waarnemingen van Gemeentewaterleidingen Amsterdam en Remote Sensing 

Groundtruth (AG. Dekker & Lv. Liere). Voor de plassen is gemiddeld over een vergelijkbare periode (in de zomer), Bethunepolder, Vecht, en ARK zijn 

jaargemiddelden (1968-1972). Grondwater, gemiddelde van 3 putten en 2 dieptes van de eerste watervoerende laag bij Nieuw Loosdrecht (éénmalige 

waarneming, 1983). SRP: Soluble Reactive Phosphorus, de organische en anorganische fractie, die reageert met het molybdaatreagens. 
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6 AANVULLENDE MAATREGELEN 

Aangezien de maatregelen die tot nu toe genomen zijn om eutrofiëring in het 

Loosdrechtse Plassengebied te bestrijden nog niet hebben geleid tot het gewenste 

resultaat, namelijk heldere plassen, moeten aanvullende maatregelen worden genomen. 

Deze maatregelen zijn onder te verdelen in drie categoriën: 

I) Bestrijding van de oorzaak: het terugdringen van de fosforbelasting. Door 

omleiding van instromend water vanuit het achterland van de plassen kan de 

externe fosforbelasing zeer aanzienlijk teruggebracht worden (Buyse, 1989). 

Defosfatering van het nog steeds ingelaten Bethunepolderwater (6 106 m3 jaar-I) 

zou de volgende relatief grote post van de fosforbalans verminderen. Inlaat van 

Bethunepolderwater vindt plaats om de chlorideconcentratie van de plassen laag te 

houden. 

2) Bestrijding van de gevolgen: maatregelen met betrekking op de interne 

fosfaatbalans zoals doorspoelen, baggeren en verwijderen van de vispopulatie. 

Doorspoelen verwijdert het fosfor gekoppeld aan het zwevend materiaal. Daar inlaat 

en uitslaggemaal van het plassengebied relatief dicht bij elkaar geplaatst zijn zal 

het effect niet optimaal zijn. Doorspoelen van deelgebieden als de Vuntus is zinvol 

(Van Liere et al. 1986b). Baggeren zal niet leiden tot een grote vermindering van de 

interne fosforbelasting (Higler et al., 1987). Het in de toplaag vastgelegde 

zuur-extraheerbare fosfor steeg van 5 g m-2 in 1913 (Hissink, 1920) tot slechts 8 g 

m-2 in 1985 (Boers et al., 1984). Na verwijderen van de baggerlaag zal de 

resuspensie van bodemmateriaal afnemen, hetgeen verbetering van het doorzicht 

betekent (Higler et al., 1987). Met het verwijderen van vis wordt een grote 

hoeveelheid fosfor aan het systeem onttrokken (Van Liere et al., 1989). Tevens 

wordt de omwoeling van de bodem door bepaalde vissoorten tegengegaan, wat de 

nalevering van fosfor kan verminderen. 

3) Ecosysteembeheer: biomanipulatie, het ingrijpen in de voedselketen (Grimm & 

Van Donk, 1989) en chemomanipulatie, het toedienen van chemische agentia om 

fosfor uit de waterfase te verwijderen, of om nalevering tegen te gaan. De 

behaalde resultaten zijn niet altijd eenduidig (Cooke et al., 1986). 
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ECOLOGISCHE EFFECTEN VAN ALTERNATIEVE VORMEN VAN WATERBEHEER 

VOOR HET NOORDERPARK 

M.J. Wassen, E. van Donk, W. Koerselman & G.A. den Hartogh 

SAMENVATTING 

Het Noorderpark is binnen de Vechtstreek van bijzonder belang vanwege de hoge 

natuurwaarden. De negatieve ecologische effecten van de huidige suppletie met 

Vechtwater nopen tot het zoeken naar alternatieven. 

In deze studie worden de effecten van alternatieve scenario's bezien vanuit het 

perspectief van integraal waterbeheer. 

Het ecologisch effect van inundatie van de Bethunepolder is moeilijk te schatten, 

omdat de effecten hiervan op de grondwaterstroming nog niet voldoende bekend 

zijn. Dit is echter zonder twijfel het beste restauratiescenario op de lange termijn. 

De watertekorten zullen sterk verminderen en in gebieden waar nu wegzijging 

plaatsvindt zal kwel van voedselarm grondwater toenemen.De vegetatie zal hierdoor 

sterk vooruitgaan. 

Ook alternatieve suppletie bronnen zullen resulteren in een vooruitgang van 

karakteristieke plantengemeenschappen. De sterkste vooruitgang wordt geboekt bij 

suppletie met grondwater dat wordt aangetroffen in het tweede watervoerende 

pakket onder de Bethunepolder. Het natuurbelang zou sterk gebaat zijn bij ca. 10% 

van de huidige hoeveelheid kwelwater uit deze polder. 

De ecosystemen in de kwelgebieden zullen echter in de toekomst bedreigd worden 

door vervuild grondwater. Integraal waterbeheer voor het Noorderpark vereist 

politieke keuzes ten aanzien van het gebruik van water door de diverse belangen. 
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INLEIDING 

Het Noorderpark is gelegen in de Zuidelijke Vechtstreek (Figuur I). Het gebied is 

binnen de Vechtstreek van bijzonder belang vanwege de hoge natuurwaarden, die 

met name tot uiting komen in soortenrijke mesotrofe trilvenen en slootvegetaties 

(Van den Berg & De Smidt, 1985). 

Figuur I: Het Noorderpark en omgeving. 

Er is nog geen "restauratieproject" in uitvoering. In het Grondwaterplan (Provincie 

Utrecht, 1987) wordt een indicatie gegeven van de gevoeligheid van 

natuurwetenschappelijk waardevolle gebieden voor veranderingen in de hydrologie. 

Bijna het gehele Noorderpark heeft de index 'bijzonder gevoelig' gekregen. De 

Dienst Water en Milieu van de Provincie Utrecht doet onderzoek naar eutrofiëring 

van oppervlaktewater door landbouw en waterinlaat. Mogelijk zal aan de hand 

hiervan een andere wijze van waterinlaat worden geëntameerd. 

Tevens is een herinrichting in voorbereiding in het kader van een 

landinrichtingsproject. Hierin worden o.a. alternatieven afgewogen met betrekking 

tot de ruimtelijke inrichting van het gebied (Randstadgroenstructuur, reservaats- en 

beheersgebieden, recreatie, boerderijverplaatsing), het peilbeheer en de huidige 

suppletie met Vechtwater. 
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In dit artikel worden de verwachte ecologische effecten van verschillende 

scenario's (alternatieve suppletie bronnen en inundatie van de Bethunepolder) bezien 

vanuit het perspectief van integraal waterbeheer. De ecologische 

voorspellingsmodellen IC HORS 2.0 en 3.0 dienen hierbij als hulpmiddel. Ze geven de 

invloed aan van de waterkwaliteit op terrestrische, semi-terrestrische en aquatische 

ecosystemen (Barendregt & Wassen, 1989). Een beschrijving van het model-concept 

wordt gegeven in Barendregt et al. (1986). 

2 BODEM, HYDROLOGIE, WATERHUISHOUDING EN ECOSYSTEMEN 

Het veen bereikt in het westen een dikte van 5 m en wigt in het oosten uit tegen 

de dekzanden. Hieronder bevinden zich twee watervoerende pakketten die 

voornamelijk bestaan uit fluviatiel zand. Tussen de watervoerende pakketten 

bevindt zich op ca. 50 m diepte een zandige kleilaag. Er treedt uitwisseling van 

grondwater tussen beide pakketten op (De Jonge & Vissers, 1982; Schot, 1989), 

doordat de weerstand betrekkelijk laag is. 

Het grondwaterpeil in het aan het Noorderpark grenzende deel van de Utrechtse 

Heuvelrug bereikt een stijghoogte van ca. +3 m NAP. De peilen van de ca. 20 

polders die in het Noorderpark zijn gelegen lopen trapsgewijze af in de richting van 

de Bethunepolder, een voormalige plas, waar een polderpeil van -4 m NAP wordt 

gehandhaafd. Deze polder trekt zowel diep grondwater aan, dat afkomstig is van 

neerslag die enige eeuwen geleden infiltreerde in de Utrechtse Heuvelrug, als ondiep 

grondwater afkomstig van neerslag en oppervlaktewater dat is geïnfiltreerd naar de 

ondergrond van de omringende polders en plassen (De Jonge & Vissers, 1982; 

Engelen & Kal, 1985; Wassen, 1986; Schot, 1989). De helft van het kwelwater is 

afkomstig van de Loosdrechtse Plassen. Het is niet waarschijnlijk dat behalve in de 

Bethunepolder in veel polders kwel optreedt van grondwater uit het 'Heuvelrug

systeem' (Wassen, 1986; Schot, 1989). De polders wateren af via het 

oppervlaktewatersysteem en via ondiepe grondwaterstroming naar stroomafwaarts 

gelegen polders (Beltman et al., 1988; Schot, 1989). 

In de meeste polders treedt in de noordoostelijke delen kwel op, terwijl in de 

overige delen wegzijging optreedt. De watertekorten zijn in de zomer relatief groot 

en daarmee ook de behoefte aan suppletiewater (Figuur 2). In Tabel I is de 

theoretisch berekende suppletiebehoefte weergegeven van de polders in een jaar dat 
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natter is dan normaal (1985, 66% droog jaar) en in een relatief droog jaar (1986, 

10% droog jaar). De suppletiebehoefte is in 1986 1,5 tot 4 maal zo hoog als in 1985. 

Tevens is te zien dat het watertekort per oppervlakte-eenheid het kleinst is in 

Polder Westbroek en het grootst in de Molenpolder. Het relatief geringe watertekort 

van Polder Westbroek vindt zijn oorzaak in het feit dat het kwelgebied meer dan de 

helft van de polder beslaat. 

Figuur 2: Mate van invloed van suppletiewater op de oppervlaktewaterkwaliteit 
(berekend met HYMUST, Dienst Water & Milieu, Provincie Utrecht). 
* Wateraanvoerbehoefte wordt gedekt door aanvoer van gebiedseigen 
water uit andere deelgebieden. 

Gewijzigd naar Landinrichtingsdienst, 1988. 
N.B. Er wordt in de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven geen water ingelaten. 

Hieruit blijkt dat er een discrepantie bestaat tussen de berekende theoretische 
suppletiebehoefte en de werkelijke suppletiehoeveelheden. 
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Het suppletie water bestaat voor het Noorderpark uit Vechtwater. Dit leidt tot een 

aanzienlijke belasting van de polders met o.a. stikstof en fosfor (Tabel 2). De zware 

belasting van de Molenpolder wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheid 

gesuppleerd Vechtwater per oppervlakte-eenheid (sterke wegzijging) in combinatie 

met de hoge concentraties bij het inlaatpunt. Naarmate het Vechtwater een langere 

weg aflegt voor het een polder bereikt, dalen de nutriëntenconcentraties ten gevolge 

van verdunning en biologische waterzuivering. Bij het inlaatpunt van de polders 

Westbroek en Huis te Hart is de N- en P-concentratie al minder dan de helft van 

de concentratie bij het inlaatpunt van de Molenpolder (Dienst Water & Milieu, 

Provincie Utrecht). De in Tabel 2 genoemde waarden zijn gemiddeld over het gehele 

oppervlak van de betreffende polders. Lokaal kan de belasting echter vele malen 

hoger zijn. Uiteraard zullen de ecosystemen die dicht bij het inlaatpunt gelegen 

zijn, het sterkst geëutrofieerd worden door het Vechtwater. 

Tabel I: Hoeveelheid benodigd suppletiewater (103 m3) voor een aantal polders 
van het Noorderpark in een 66% droog jaar (1985) en een 10% droog 
jaar (1986). Tussen haakjes staat de hoeveelheid suppletiewater in 
mm.jaar- l . 

1985 
1986 

Westbroek 

104 (36) 
379 (133) 

Huis t.Hart 

85 (94) 
175 (193) 

Kerkeind 

217 (84) 
503 (194) 

Molenpolder 

525 (208) 
868 (343) 

Berekend met HYMUST (Dienst Water & Milieu, Provincie Utrecht) 

Tabel 2: Belasting met stikstof en fosfor (kg.ha- l ) via het suppletiewater van een 
aantal polders van het Noorderpark in een 66% droog jaar (1985) en een 
10% droog jaar (1986). 

1985 
1986 

Westbroek 
Ntot Ptot 

0,97 0,15 
3,56 0,57 

Huis t.Hart 
Ntot Ptot 

2,72 0,32 
5,61 0,66 

Kerkeind 
Ntot Ptot 

3,20 0,68 
7,42 1,70 

Molenpolder 
Ntot Ptot 

12,58 1,79 
20,792,95 

Basisgegevens afkomstig van Dienst Water & Milieu, Provincie Utrecht 
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Ook uit detailstudies van afzonderlijke ecosystemen blijkt dat de N- en P

belasting van een tril veen in de Molenpolder (permanente wegzijging) vele malen 

hoger is dan de belasting van een triIveen in het noorden van Westbroek 

(periodieke kwel) (Tabel 3). Naast een direct eutrofiërend effect samenhangend met 

de nutriëntenlast van het water veroorzaakt suppletie met Vechtwater ook via 

andere stoffen een toename van de nutriëntenbeschikbaarheid in tril venen. Door de 

toevoer van sulfaat kan de afbraak van organisch materiaal onder zuurstofloze en 

sulfaat-gelimiteerde omstandigheden worden versneld. Dit kan consequenties hebben 

voor de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de vegetatie. Daarnaast kan het 

hoge natriumgehalte van Vechtwater ertoe leiden dat de voedingsstoffen ammonium 

en kalium van het kation-adsorptie-complex worden verdreven, en gemakkelijker 

opneembaar worden voor de vegetatie (Koerselman & Verhoeven, 1989). 

Tabel 3: Infiltratie van oppervlaktewater (mm.jaar-1) en input van stikstof en 
fosfor (kg.ha- I .jaar- I) in een kwel veen (Westbroek) en een infiltratieveen 
(Molenpolder) in een 66% droog jaar (1985) en een 10% droog jaar (1986). 

Westbroek 
Molenpolder 

Inf. 
1985 1986 

40 289 
238 323 

Ntot 
1985 1986 

0,4 3,2 
4,6 12,1 

Gewijzigd naar Koerselman et al. (1989) 

Ptot 
1985 1986 

0,03 0,21 
0,31 0,79 

Onder invloed van eutrofiëring kunnen aanzienlijke wijzigingen optreden in de 

soortensamensteIIing van mesotrofe tril venen. Daarbij worden zeldzame langzaam 

groeiende soorten vaak vervangen door veel algemenere hoog productieve soorten 

(Verhoeven et al., 1988). De eutrofiërende werking van Vechtwater noodzaakt tot 

het zoeken naar alternatieve suppletiebronnen. 

3 GEBRUIKSFUNCTIES 

Het grootste deel van het Noorderpark bestaat uit landbouwgronden, die 

hoofdzakelijk als grasland in gebruik zijn. De Maarsseveense Plassen, die ontstaan 
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zijn door ontzanding, vormen een watersportrecreatiegebied. Verder heeft het 

Noorderpark een woonfunctie. 

Er bevinden zich vele natuurreservaten in het Noorderpark. Met name Polder 

Westbroek en de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven herbergen natuurreservaten 

waarin mesotrofe verlandingsseries nog goed ontwikkeld zijn. 

Er wordt op vrij grote schaal drinkwater gewonnen. Door het Waterleidingbedrijf 

Midden Nederland (WMN) (Groene kan) wordt jaarlijks ca. 8 x 106 m3 grondwater uit 

het tweede watervoerende pakket gewonnen. Daarnaast wordt een groot deel (25 x 

106 m3.jaar- l ) van het kwelwater (33 x 106 m3.jaar- l ) van de Bethunepolder als 

oppervlaktewater gewonnen door Gemeentewaterleidingen Amsterdam (GWA) (Den 

Hartogh, 1989). 

4 AL TERNATlEVE SUPPLETIEBRONNEN 

De gedachtenontwikkeling omtrent alternatieven voor de huidige suppletie met 

Vechtwater heeft plaatsgevonden vanuit diverse instanties en projecten: bv. 

Provincie Utrecht (van Donk, 1984, 1985); Stichtse Milieu Federatie (Wassen, 1986); 

Herinrichtingsproject Noorderpark. De geschiktheid van een alternatieve waterbron 

wordt onder meer bepaald door de technische haalbaarheid, de kosten, de 

hoeveelheid en kwaliteit van het water en de belangen van andere gebruikers. De op 

dit moment in studie genomen suppletiebronnen zijn het Tienhovens Kanaal, de 

Grote Maarsseveense Plas en de Bethunepolder. De implicaties van het eventuele 

gebruik van deze alternatieve waterbronnen ter voorziening van Polder Westbroek, 

Polder Huis te Hart, de Kerkeindse Polder en de Molenpolder zullen hieronder kort 

worden besproken. 

4.1 Tienhovens Kanaal 

Het oostelijk deel van dit kanaal wordt gevoed door kwel. Vanwege het geringe 

volume van het kanaal zal onttrekking al snel leiden tot het aantrekken van water 

uit de Breukeleveense Plas, waarmee het in verbinding staat. Deze plas staat weer in 

verbinding met de Loosdrechtse Plassen, die in droge perioden gevoed worden met 

gedefosfateerd water uit het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK). Met ingang van 1990 zal 

de voeding van de Breukeleveense Plas vanuit het oosten (Weersloot) waarschijnlijk 

worden gestopt, vanwege eutrofiëring door de landbouw. Suppletie van het 

286 



Noorderpark met water uit de Breukeleveense Plas zal dan ook leiden tot het 

aantrekken van water uit de Loosdrechtse Plassen en een groter aandeel van ARK

water in het suppletiewater. Bij realisering van dit scenario is het gewenst de 

huidige waterhuishouding van de te suppleren polders te handhaven. Dit houdt in dat 

de polders vanuit het zuiden worden voorzien met suppletiewater. Dit is technisch 

vrij eenvoudig te realiseren (Van Donk, 1985). De hoeveelheid water is ruim 

voldoende voor de watervoorziening van het gehele Noorderpark, door de verbinding 

met de Loosdrechtse Plassen (Den Hartogh, 1989). Aan deze wijze van watersuppietie 

zijn extra kosten verbonden vanwege de defosfatering van de extra hoeveelheid 

ARK-water. 

4.2 Grote Maarsseveense Plas 

Deze plas is 30 m diep. Hierdoor is de wisselwerking met het grondwater in het 

eerste watervoerende pakket erg groot. De plas staat in open verbinding met een 

westelijk gelegen zoddengebied (Van Donk, 1987). Dit gebied bezit rijke 

kranswiervegetaties. Vanwege de complexe interacties tussen de plas en zijn 

omgeving is het gebied in opdracht van PWS Utrecht hydrologisch nader bestudeerd 

(Wit et al., 1987). Bij onttrekking van water uit de plas dient rekening te worden 

gehouden met een toename van de Vechtwaterinlaat in het zoddengebied, hetgeen te 

voorkomen is door de aanleg van een stuw. Voorts zullen fluctuaties in de 

waterpeilen optreden, waarvan nog nagegaan zal moeten worden in hoeverre deze 

toelaatbaar zijn voor de recreatie en de bebouwing. Tenslotte zal de infiltratie rond 

de plas enigszins toenemen, hetgeen de wateraanvoerbehoefte vergroot. Met deze 

onttrekking zijn dus vrij veel belangen in het geding, waarmee rekening gehouden 

dient te worden. Naar aanleiding van de uitkomsten van het hydrologisch onderzoek 

(Wit et al., 1987; LD, 1988; Den Hartogh, 1989) lijkt het scenario waarbij uitsluitend 

het natuurgebied van de Molenpolder (ca. 140 ha) van water uit de Maarsseveense 

Plassen wordt voorzien, het meest kansrijk. Hiervoor dienen vrij aanzienlijke 

technische maatregelen te worden getroffen, terwijl een nauwkeurig peilbeheer 

dient te worden gevoerd gelet op de andere belangen. 

Droge jaren uitgezonderd, zou de Grote Maarsseveense Plas voldoende water 

kunnen leveren om ronder onaanvaardbare peil fluctuaties het natuurgebied van de 

Molenpolder van water te voorzien (Den Hartogh, 1989). 
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4.3 Bethunepolder 

Het waterhuishoudkundig beheer van deze polder ligt in handen van GWA. Het deel 

van het wateroverschot dat niet gebruikt wordt voor de drinkwatervoorziening (ca. 

6 x 106 m3 .jaar- I) wordt op de Loosdrechtse Plassen geloosd. Deze lozing vindt voor 

het grootste deel in het winterhalfjaar plaats. Onttrekking van water ten behoeve 

van de watervoorziening van het Noorderpark 's zomers, zal dan ook ten koste gaan 

van de drinkwaterwinning. Een mogelijk alternatief hiervoor is een groter gebruik 

van gedefosfateerd water uit het Amsterdam-Rijnkanaal voor de 

drinkwatervoorziening. Suppletie met water uit de Bethunepolder vergt omvangrijke 

technische voorzieningen omdat een deel van de betreffende polders niet direct aan 

de Bethunepolder grenzen. Bij uitvoering van dit scenario dient ook Polder 

Maarsseveen, die nu van Vechtwater voorzien wordt, met water uit de Bethunepolder 

te worden gesuppleerd, hetgeen een extra hoeveelheid benodigd water vereist van 

ca. 0,3 x 106 m3 in een 66% droge zomer en 0,5 x 106 m3 in een 10% droge zomer 

(Den Hartogh, 1989). 

5 INUNDATIE BETHUNEPOLDER 

Drooglegging van de Bethunepolder en de Horstermeer aan het einde van de vorige 

eeuw hebben de hydrologie van de Vechtstreek vergaand beïnvloed (Witmer, 1989; 

Schot, 1989). In discussies over mogelijkheden tot natuurontwikkeling wordt 

regelmatig gesproken over het inunderen van deze droogmakerijen, als maatregel 

voor een gedeeltelijk herstel van de oorspronkelijke hydrologische situatie (Engelen 

& Kal, 1985; Wassen, 1986; Parma, 1987; Witmer , 1989). Het behoeft echter geen 

betoog dat de maatschappelijke weerstand tegen een dergelijke drastische maatregel 

groot zal zijn. Bovendien zal bij inundatie van de Bethunepolder het gebruik van het 

(kwel)water ten behoeve van de drinkwatervoorziening vrijwel tot nul gereduceerd 

worden. 

In het kader van de voorbereiding van de herinrichting Noorderpark is met behulp 

van het stationair hydrologisch model FEMSA T berekend hoe de kwel- en 

infiltratiepatronen zich zullen wijzigen in het Noorderpark bij inundatie van de 

Bethunepolder (LD, 1988). Vervolgens is met het hydrologisch model HYMUST 

nagegaan welke hoeveelheden suppletiewater dan nog benodigd zullen zijn en hoe dit 
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water zich zal verspreiden over de betreffende polders. In een relatief nat jaar zal 

er in de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven en Polder Maarsseveen vrijwel geen 

suppletiewater meer behoeven te worden ingelaten (Figuur 3) en de suppletie in 

Polder Westbroek, Polder het Huis te Hart en de Molenpolder zal veel lager zijn dan 

de huidige. 

1-

'1985' I '1986' 
, ___ "m 

Figuur 3: Mate van invloed van suppletiewater op de oppervlaktewaterkwaliteit bij 
inundatie van de Bethunepolder (berekend met HYMUST, Dienst Water & 
Milieu, Provincie Utrecht). 
* Wateraanvoerbehoefte wordt gedekt door aanvoer van gebiedseigen 
water uit andere deelgebieden. 

Gewijzigd naar Landinrichtingsdienst, 1988. 
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Inundatie van de Bethunepolder heeft volgens deze berekeningen geen effect op de 

suppletiebehoefte van de Kerkeindse Polder. In een 10% droog jaar zal er in alle 

door ons onder de loep genomen polders een aanzienlijke suppletie behoefte blijven 

bestaan (Tabel 4). 

Tabel 4: Hoeveelheid benodigd suppletiewater (103 m3) bij inundatie van de 
Bethunepolder voor een aantal polders van het Noorderpark in een 66% 
droog jaar ('1985') en een 10% droog jaar ('1986'). 

1985 
1986 

Westbroek 

32 
245 

Huis t. Hart 

41 
113 

Kerkeind 

217 
503 

Molenpolder 

251 
533 

Berekend met HYMUST (Dienst Water & Milieu, Provincie Utrecht) 

Tabel 5: Chemische samenstelling van watertypen, zoals ingevoerd in ICHORS 
2.0 en 3.0 Concentraties in mg/1. Ionic Ratio (IR) cf. Van Wirdum, 
1980 (Ca/Ca + Cl). 

Suppletie (infiltratie) Kwel 

BP LP ARK GMP Bo Bg GWd Gwo(1) GWo(2) 

pH 7.5 9.0 8.0 7.3 8.1 7.4 7.2 7.5 6.8 
HC03 174 122 142 140 175 295 260 220 172 
S04 75 24 32 75 17 9 1.7 2.5 3.9 
Cl 120 33 52 155 36 44 21 14 13 
Ca 67 40 48 77 59 90 74 69 56 
Mg 9.5 4.1 4 11 5.5 7 4.8 3.5 5.2 
Na 84 19 29 85 17 26 13 9 7.6 
K 8.5 4 4 7 2 2.5 1.1 0.4 0.6 
Si 9 0.6 0.5 0.7 4 6 9 6 4 
Fe 0.1 0.1 0.1 0.05 0.1 0.05 5 3 0.6 
N03 18.7 0.4 0.01 15 1.6 3.4 0.9 0.4 0.12 
NH4 5.2 0.1 0.05 0.5 0.3 2.0 1.3 0.5 2.2 

i~4 3.9 0.01 0.01 0.03 0.04 0.01 0.22 0.2 0.15 
.49 .68 .62 .46 .74 .78 .86 .90 .88 

Bronnen waterkwal i tei tsgegevens: 
V: (Vecht). Instituut voor Aardwetenchappen, V.U. Amsterdam (IA); 

Vakgroep Botanische Oecologie. RUU (VBO) (n-6) 
BP: (Breukeleveense Plas), WOL, Rernote Sensing Data. A.G. Dekker 

& L. van Uere (n-22) 
LP: (loosdrechtse Plassen) WOL. Remote Sensing Data, A.G. Dekker 

& L. van Uere (n-36) 
ARK: (gedefosfateerd A'dam-Rijnkanaal). IA, VUA (n-3) 
GMP: (Grote Maarsseveense Plas), Dienst Water en Milieu Provincie 

Utrecht (n-42) 
Bo: (oppervlaktewater Bethunepolder). Gemeentewaterleidingen 

Amsterdam (GWA) (n-3) 
Bg: (grondwater 2e watervoerende pakket ZO.8ethune polder), 

GWA (n-3) 
GWd: (diep grondwater Ie en 2e watervoerende pakket. Centrum 

Bethunepolder en Oost. Binnenpolder Van Tienhoven) . GWA & RIVM (n-S) 
GWo( 1): (schoon ondiep grondwater te watervoerende pakket. Centrum en 

Noorden Westbroek). VBO. RUU (n-12) 
GWo(2): (vervuild ondiep grondwater Ie watervoerende pakket. 

Achttienhoven), Vakgroep Fysische Geografie RUU (n-28) 
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7.4 
95 
18 
30 
42 

6 
24 

5 
3 

0.6 
20 
1.5 

4 
.71 



6 INVOER ICHORS 

Om een indruk te verkrijgen van de effecten van de hiervoor besproken scenario's 

op de vegetatiesamenstelling zijn de verwachte responsies van water- en 

moerasplanten met ICHORS 2.0 en 3.0 berekend op de chemische samenstelling van 

een aantal watertypen (Tabel 5). 

Bij het 'Tienhovens Kanaal scenario' is een aantal subvarianten opgesteld: water uit 

de Breukeleveense Plas; water uit de Loosdrechtse Plassen; gedefosfateerd ARK

water. Het is onwaarschijnlijk dat het suppletiewater van het Noorderpark bij 

realisering van dit scenario ooit die van het ARK zal bereiken; er zal echter terdege 

rekening dienen te worden gehouden met een verschuiving van de watersamenstelling 

in de richting van ARK -water, hetgeen zal resulteren in toenemende gehaltes van 

vrijwel alle macro-ionen en nutriënten. 

Het scenario waarbij gesuppleerd wordt met water uit de Bethunepolder is gesplitst 

in 2 subvarianten: suppletie met grondwater uit het 2e watervoerende pakket uit het 

zuidoostelijk deel van de polder en suppletie met oppervlaktewater. Het 

oppervlaktewater is rijker aan stikstof, beter dooriucht (sulfaat, nitraat) en sterker 

beïnvloed door plassenwater en Vechtwater (natrium, chloride), maar armer aan 

fosfaat, dan het grondwater. 

De effecten van het scenario 'Inundatie Bethunepolder' zijn moeilijk te schatten 

vanwege de vooralsnog niet voldoende bekende effecten op de grondwaterstroming. 

De ligging van de herkomstgebieden van de corresponderende kwelgebieden zou 

daartoe eerst moeten worden bepaald met een grondwaterstromingsmodel. Duidelijk is 

echter dat de kwel toeneemt en de suppletiebehoefte afneemt (Figuur 3, Tabel 4). 

Verwacht mag worden dat de invloedssfeer van het oude diepe grondwater zal 

toenemen. Om een indicatie te verkrijgen van het effect op de vegetatie van een 

toename van de kwel van diep grondwater is een variant opgesteld waarbij het niet

vervuilde kalkrijke diepe grondwater is ingevoerd, zoals dat o.a. wordt aangetroffen 

onder de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven en in het centrum van de 

Bethunepolder. 

Tenslotte zijn de effecten van twee in het Noorderpark aanwezige (uiterste) 

ondiepe grondwatertypen doorgerekend: (I) Relatief schoon grondwater zoals dat 

ondiep wordt aangetroffen in het centrum en het noorden van Westbroek en (2) 

door bemesting vervuild grondwater, dat plaatselijk wordt aangetroffen in 

Achttienhoven. Het schone ondiepe grondwater bevat iets verhoogde 

ammoniumgehalten. Het vervuilde ondiepe grondwater uit de oostelijke 
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dekzandgebieden is minder kalkrijk (kortere verblijf tijd) en zeer rijk aan nitraat en 

fosfaat. 

7 RESPONSIE VAN DE VEGETATIE 

De uitvoer van de ICHORS-modellen bestaat uit de responsies van water- en 

moerasplanten op de ingevoerde varianten in de vorm van een trefkans die kan 

variëren tussen 0 en 100%. De responsies dienen niet letterlijk geïnterpreteerd te 

wo~den. Vergelijking van de responsie van een plantesoort op verschillende 

scenario's maakt het echter mogelijk de relatieve invloed van de scenario's op de 

betreffende soort te beoordelen. Aan de hand van de uitvoer van de modellen zijn 

de gemiddelde responsies berekend van een aantal karakteristieke plantesoorten van 

moeras-, schraalland- en aquatische plantengemeenschappen van het Noorderpark. 

Tabel 6: Verwachte gemiddelde responsie (trefkans in %) van enkele 
plantengemeenschappen op de waterbronnen (zie Tabel 5). Tussen 
haakjes staat het aantal plantesoorten dat gebruikt is bij de 
betreffende gemeenschap. 

Suppletie 

y* BP LP ARK GMP Bo Bg 

ICHORS 2.0 (terrestrische en semi-terrestrische ecosystemen) 

Calthion palustris (12) 
Caricion curto-nigrae (8) 
Caricion davallianae (12) 
Cirsio-Molinietum (18) 
Thelypterido-Phragmitetum (15) 

ICHORS 3.0 (aquatische ecosystemen) 

Cicution (17) 
Hydrochaerition (14) 
Nymphaeion (5) 
Parvopotamion (5) 

gemiddelde responsie (106) 

37 34 33 34 .42 47 63 
17 31 22 20 38 35 43 
16 37 30 21 44 50 53 
12 17 15 14 17 17 19 
26 48 45 35 45 42 31 

26 48 49 31 
21 50 46 34 
21 47 46 32 

3 6 4 4 

43 34 38 
49 40 42 
52 46 48 

8 17 14 

21 37 34 26 38 36 39 

Kwel 

GWd GWo(l) GWo(2) 

65 65 
50 44 
54 49 
13 15 
38 41 

38 37 
55 60 
50 48 
13 18 

41 42 

46 
36 
40 
12 
27 

34 
35 
32 

3 

30 

Oe soortengroepen zijn samengesteld op basis van Van den Berg & Oe Smidt (1985) en 
Westhoff en Oen Held (1969). Oe voor ICHORS vereiste overige invoerparameters 
(bodemtexiuur en -gelaagdheid, waterstand, b~heer, etc. (zie Barendregt & Wassen, 
1989) zijn per gemeenschap constant gehouden. Huidige suppletiebron 
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Alle alternatieve suppletiebronnen resulteren in een vooruitgang van de vegetatie 

(Tabel 6). De verwachte responsie van de beschouwde vegetatietypen is in het 

algemeen 1,5 à 3 maal zo hoog als de responsie op Vechtwater. 

De verwachting is dat de vooruitgang van de vegetatie het grootst zal zijn bij 

aanvoer van grondwater uit de Bethunepolder. Met name de (semi-)terrestrische 

ecosystemen zullen sterk vooruitgaan bij aanvoer van dit water: 

dotterbloem hooilanden (Calthioll palusu·is), trilvenen (Caricion dal'allianae) en in 

mindere mate kleine zeggenvegetaties (Caricioll curto-Iligrae). 

De verwachte responsies op aanvoer van oppervlaktewater uit de Breukeleveense 

Plas, de Grote Maarsseveense Plas en de Bethunepolder verschillen vaak per 

vegetatie type (Tabel 6). Eutrafente gemeenschappen als moerasvarenrietlanden 

(Thelypterido-Phragmitetum) en drijftillen (Cicutioll) vertonen de hoogste responsie 

op water uit de Breukeleveense Plas. De mesotrafente gemeenschap van kleine 

fonteinkruiden (Parvopotamioll) reageert het beste op oppervlaktewater uit de 

Bethunepolder. Het aantrekken van water uit de Loosdrechtse Plassen heeft in 

vergelijking met water uit de Breukeleveense Plas met name een negatieve invloed 

op de zeldzame kleine zeggen vegetaties en trilvenen. De responsies op 

gedefosfateerd ARK-water zijn dermate laag dat slechts van een lichte vooruitgang 

ten opzichte van de huidige suppletie met Vechtwater gesproken kan worden. 

Inundatie van de Bethunepolder zal in gebieden waar wegzijging zal omslaan in kwel 

van diep schoon grondwater gunstige ontwikkelingskansen opleveren voor alle 

vegetatietypen. Het verschil met aanvoer van grondwater uit de Bethunepolder (bij 

handhaving van de infiltratiesituatie) uit zich met name in een duidelijk hogere 

verwachte responsie van kleine zeggenvegetaties, moerasvarenrietlanden en 

watervegetaties behorende tot het Kikkerbeet-verbond (Hydrochaerition). 

De invloed van het plaatselijk in de oostelijk gelegen dekzandgebieden aanwezige 

door bemesting vervuilde grondwater, wordt geïllustreerd door vergelijking van het 

effect van dit watertype met het effect van ondiep grondwater zoals dat nu in 

Westbroek wordt aangetroffen. Alle vegetatietypen zullen sterk achteruitgaan, indien 

dit water de natuurgebieden van Westbroek zou bereiken. Hierbij dient echter 

aangetekend te worden dat een deel van het nitraat bij reductie in het veengebied 

zal worden gedenitrificeerd tot N2 en zal vervluchtigen. Een deel van het fosfaat 

zal gedurende de stroming door het sediment worden gebonden aan het steeds meer 

in oplossing gaande kalk en neerslaan. Dit voorbeeld maakt echter duidelijk dat het 

in de oostelijk gelegen dekzandgebieden aanwezige vervuilde grondwater in de 
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toekomst een bedreiging zal gaan vormen voor de water- en moerasecosystemen van 

de stroomafwaarts gelegen polders. 

8 DISCUSSIE 

8.1 Alternatieve suppletiescenario's 

De voorspellingen met de tweede generatie ICHORS-modellen leiden tot de 

verwachting dat alle alternatieven voor Vechtwater een vooruitgang van de water-

en moerasecosystemen zullen bewerkstelligen. Dit bleek ook al uit voorspellingen met 

het eerste ICHORS-model voor water- en oeverplanten (Wassen, 1986). Bovendien 

bleek daaruit dat suppletie met kalkrijk, schoon grondwater een beter perspectief 

zou scheppen voor veel water- en oeverplanten met een hoge natuurwaarde dan de 

andere suppletiebronnen. Een belangrijke winst is dat nu ook voorspellingen kunnen 

worden gedaan voor semi-terrestrische en terrestrische vegetaties met het huidige 

ICHORS 2.G-model. Een groot deel van de natuurwaarden van het Noorderpark 

bestaat namelijk uit trilvenen, schraallanden en bloemrijke hooilanden. Deze sterk 

bedreigde plantengemeenschappen blijken het meest vooruit te gaan bij suppletie met 

grondwater uit het tweede watervoerende pakket, wals dat wordt aangetroffen 

onder de Bethunepolder. Uit de Tabellen 5 en 6 kan worden afgeleid dat de uit 

botanisch oogpunt meest waardevolle Caricion davallianae en Caricion curto-nigrae 

plantengemeenschappen het best gedijen in water dat arm is aan sulfaat en natrium

chloride, matig voedselrijk is, en een hoge IR heeft. In zijn algemeenheid voldoet 

niet-vervuild grondwater met een lange verblijf tijd in de bodem aan deze eisen. Dit 

resultaat van een ecologisch voorspellingsmodel als ICHORS komt goed overeen met 

waterkwaliteitseisen die voor deze plantengemeenschappen werden geformuleerd op 

grond van studies naar de nutriëntenhuishouding van dergelijke vegetaties 

(Meuleman, 1989), die in het kader van de herinrichting zijn verricht. 

Sommige andere vegetatie typen reageren beter op een van de andere varianten. Dit 

zijn echter meestal meer eutrafente gemeenschappen (moerasvarenrietlanden, 

drijftillen en aquatische vegetaties behorende tot het Kikkerbeet-verbond). De 

responsie van deze plantengemeenschappen op aanvoer van grondwater uit de 

Bethunepolder is echter nog dermate hoog, dat we verwachten dat een waterbeheer 

dat primair gericht is op de meest bedreigde mesotrafente ecosystemen ook zal 

voldoen voor deze eutrafente gemeenschappen. 
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De lage responsie die het Cirsio-Molinietum vertoont op alle onderzochte 

water typen is te verklaren uit het feit dat deze plantengemeenschap zeer zeldzaam 

is en bovendien voorkomt op plaatsen die relatief sterk van oppervlakte- en 

grondwater zijn geisoleerd. Het valt te verwachten dat het Cirsio-Molinietum een 

hogere responsie vertoont op water met een meer regenwaterachtig karakter; de 

geteste watertypen wijken daar alle sterk van af. 

Een groot nadeel van het 'Tienhovens Kanaal scenario' is het gevaar van 

aantrekken van Loosdrechtse Plassen water, respectievelijk ARK-water. Het is 

onduidelijk in welke mate dit zal optreden; de lage responsies op deze beide 

watertypen manen echter tot voorzichtigheid. Hoe de waterkwaliteit in de 

Breukeleveense Plas zal veranderen na afsluiting van de Weersloot en onder invloed 

van de maatregel Actief Biologisch Beheer (uitgevoerd in maart 1989; Grimm & Van 

Donk, 1989) is nog niet duidelijk. De verwachting is echter dat de waterkwaliteit 

hierdoor zal vooruitgaan. 

8.2 Inundatie Bethunepolder 

Het ecologisch effect van inundatie van de Bethunepolder is moeilijk te schatten, 

omdat de grondwaterstroming zich zal wijzigen. Een drastische wijziging van de 

hydrologie, zoals inundatie van de Bethunepolder, zal gevolgen hebben voor alle 

watersystemen van het Noorderpàrk en omgeving. Uitbreiding van het ene systeem 

heeft weer invloed op het volume van het andere systeem (Schot, 1989). Het 

'inundatiescenario' heeft echter een aantal grote pluspunten: 

De vegetatie zal sterk vooruitgaan in gebieden waar wegzijging zal omslaan in 

kwel van schoon ondiep of diep grondwater. 

De Bethunepolder beïnvloedt nu de waterhuishouding van een groot deel van de 

polders van het Noorderpark. Juist in deze polders liggen veel belangrijke 

natuurwaarden. Bij inundatie zal de hoeveelheid benodigd suppletiewater voor 

dit deel van het Nöorderpark (exclusief de Grote Maarsseveense Plas en het 

aangrenzende zoddengebied) afnemen van ca. 1,5. tot 0,6 x 106 m3 in een 66% 

droog jaar en van 2,9 tot 1,8 x106 m3 in een 10% droog jaar. 

De wegzijging vanuit de Loosdrechtse Plassen naar de Bethunepolder (bijna 17 x 

106 m3.jaar- l ) zal vrijwel tot nul gereduceerd worden. 

Opkwellend grondwater heeft een lagere redoxpotentiaal, zuurgraad en 

temperatuur dan gesuppleerd oppervlaktewater. Dit zijn belangrijke 

milieufactoren die o.a. de beschikbaarheid van voedingsstoffen reguleren (Van 
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Wirdum & Van Dam, 1984). Bovendien kunnen in infiltratiegebieden metersdiepe 

regenwaterlenzen ontstaan die verzuring en eutrofiëring veroorzaken (Wassen et 

al., 1988). Dit kan met suppletie niet verhinderd worden, echter wel met herstel 

van de grondwatervoeding van onder af. 

Van alle besproken scenario's is het 'inundatiescenario' het enige dat leidt tot 

gedeeltelijk herstel van de oorspronkelijke hydrologische situatie. Dit biedt de 

beste perspectieven op een duurzame oplossing van de waterbeheersproblemen van 

het Noorderpark. 

8.3 Grondwatervervuiling 

Het door bemesting vervuilde, ondiepe grondwater dat wordt aangetroffen in de 

oostelijk gelegen dekzandgebieden is op weg naar het westen en kan in de 

toekomst een ernstige bedreiging gaan vormen voor bijvoorbeeld de natuurwaarden 

in Polder Westbroek. De huidige ammoniumgehalten van het oppervlaktewater van de 

Bethunepolder overschrijden ook al de drinkwaternorm van 1,6 mgr I. Het 

ammoniumgehalte is de afgelopen 15 jaar verhoogd, vermoedelijk mede als gevolg 

van de geleidelijk toenemende overbemesting (GWA, 1985). Het gebruik van 

helofytenfiiters kan hiervoor een oplossing bieden in het zomerhalfjaar (zie Duel & 

Saris, 1986) hoewel deze maatregel behoort tot de categorie 'symptoombestrijders'. 

Jarenlange suppletie met Vechtwater en uitspoeling uit landbouwpercelen in 

wegzijgingsgebieden heeft geleid tot plaatselijke vervuiling van het ondiepe 

grondwater (Beltman et al., 1988) en het diepe grondwater; zelfs tot in het tweede 

watervoerende pakket (Wassen, 1986). 

8.4 Integraal? 

In het kader van integraal waterbeheer spelen de volgende elementen een rol: (l) 

onderkenning van de samenhangen (de watersystemen), (2) evenwichtige afweging 

van belangen, (3) ecologisch inpasbaar zijn van het menselijk handelen (Verkroost, 

1987). 

Alhoewel het inzicht in de samenhangen tussen verschillende compartimenten van 

het watersysteem (grond- en oppervlaktewater, waterbodem, oever, terrestrische 

bodem) en tussen watersystemen onderling sterk is toegenomen wordt toch vaak te 

fragmentarisch gedacht over de waterbeheersproblemen. Het 'Tienhovens Kanaal 

scenario' is hiervan een voorbeeld. Onttrekking uit het kanaal leidt tot grotere 
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tekorten in de Loosdrechtse Plassen, waardoor I à 2 miljoen m3 extra 

systeemvreemd suppletiewater (ARK) dient te worden ingelaten. Het afsluiten van de 

Weersloot vermindert daarentegen de instroom naar de Breukeleveense Plas van 

gebiedseigen kwelwater, dat weliswaar relatief fosfaatrijk is, maar een geringe 

zoutlast heeft (Barendregt et al., in voorbereiding). In feite betekent dit scenario 

dus een hydrologische aderlating voor de Breukeleveense Plas. Sanering van de 

vervuilingsbronnen en herstel van de oorspronkelijke hydrologie zouden een meer 

'integrale restauratie' betekenen. 

De onderzochte alternatieve vormen van waterbeheer maken eens te meer duidelijk 

dat er een belangentegenstelling bestaat over het gebruik van aanwezige 

watervoorraden. Het diepe grondwater dat merendeels afkomstig is uit de Utrechtse 

Heuvelrug is nog schoon en uiterst geschikt als grondstof voor de bereiding van 

drinkwater én voor voeding van natuurgebieden. De belangen van zowel 

drinkwatervoorziening als natuur worden geschaad door vermesting en suppletie met 

Vechtwater. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beide watergebruikers zich 

richten op het water dat in de Bethunepolder opkwelt. Tot op heden is de verdeling 

van dit water echter vrij eenzijdig: 75% van het kwelwater uit deze polder wordt als 

drinkwater gewonnen, terwijl slechts 25% aan de Loosdrechtse Plassen ten goede 

komt. Tevens wordt 8 x 106 m3 drinkwater uit het tweede watervoerende pakket 

gewonnen bij Groenekan. Deze historisch gegroeide situatie lijkt tegenwoordig niet 

meer verdedigbaar. Een op lange termijn effectief restauratieplan voor het 

Noorderpark zal gebruik moeten maken van dit water. Het natuurbelang zou sterk 

gebaat zijn bij ca. I,S. x 106 m3 in een relatief natte zomer en 3 x 106 m3 in een 

10% droge zomer. Dit is slechts een fractie van de totale hoeveelheid kwelwater uit 

deze polder. Bij plannen voor een integraal waterbeheer voor het Noorderpark is 

derhalve een meer evenwichtige afweging van belangen, waarbij ook het 

natuurbelang in voldoende mate wordt meegewogen, een eerste eis. Ook het derde 

uitgangspunt van integraal waterbeheer: 'het ecologisch inpasbaar zijn van het 

menselijk handelen' houdt in dat aan het natuurbelang een grotere prioriteit moet 

worden toegekend. 

8.5 Aanvullende maatregelen 

In § 2 is al gebleken dat door verlenging van de afgelegde weg van het 

suppletiewater de nutriëntenconcentraties aanzienlijk kunnen dalen. Eventuele 

combinatie met helofytenfilters zou dit zuiverende effect nog kunnen vergroten. 
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De hoeveelheid benodigd suppletiewater zou verminderd kunnen worden door de 

berging van het winter- en voorjaarswater (kwel en neerslag) te verhogen. Dit 

geldt met name voor waterrijke gebieden als de Molenpolder. Van de 525.000 m3 die 

in 1985 nodig was ter suppletie van de watertekorten van de Molenpolder, diende 

150.000 m3 (29%) voor het instellen van het zomerpeil. Uit dit voorbeeld blijkt dat 

een verhoging van het winterpeil of het geleidelijk opzetten van het wmerpeil in 

het voorjaar kan leiden tot aanzienlijke besparingen op de hoeveelheid 

suppletiewater. Bovendien heeft het 'winterwater' een betere kwaliteit (gebiedseigen) 

dan het huidige suppletiewater. 
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