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Veluwerandmeren
wordensteeds
helderder
IndeeerstejarennahunontstaanwashetwatervandeVeluwerandmeren helderengrocidener
uitbundig kranswieren.Rond 15170werdhetwaterdooreutrofiëring troebelenverdwenende kranswieren.Totbeginjaren negentighaddenbeleidsmaatregelenweinigejfect, maardaarna namde
helderheidvanhetwatersterktoe.Uitdestudie 'StabiliteitvandeVeluwerandmeren',dieisuitgevoerd
doorhetRIZAinopdrachtvan RijkswaterstaatdirectieIJsselmcergebied,blijktdatdieomslagvooral
istedankenaandegestageafnamevandenutriè'utenbelastmgendeaanwezigheidvanondiepe
gedeelteswaardegroeivankranrwieren konbeginnenbijderelatie/lagehelderheidvan hetwater.
Bijeenfosfaatconcentratie van minder
dan 0,10mgperliteren eendoorzicht van
meerdan 40centimeter zijn omstreeks 1987
in hetVeluwemeer,enomstreeks 1991 in het
Woldeiwijd, kranswieren inondiepegedeelten vandemeren teruggekomen. Het water
bleefhelder bovendezevelden.Vanaf1995
wordt in hetVeluwemeer,Woldcrwijd en
Nuldernauw ookbuiten de ktanswiervelden
regelmatigeendoorzicht vanmeer dan één
meter gemeten.
Dezeheldete toestand blijft in stand
dootstabiliserende mechanismen.Alsde
hoeveelheid kranswieren toeneemt, wordt
meet fosfaat vastgehouden enneemt het
achtergtonddoorzicht toe.Bijhet begrip
stabiliteit wotdt onderscheid gemaakt
tussen weerstand en veerkracht. Weerstand
geeft aandat een(eco)systeem niet verandert
doot een toenamevanextetnedtuk.Veetkracht isdeeigenschapdieervoorzorgt dat
eensysteemzich kan herstellen alsdie
externedtuk isopgeheven.Eenvande
aanbevelingen in het rapport isdat gestteefd
moet worden naar weerstand van de helderheid indeVeluwerandmeren, omdat dande
minste kansbestaat dat demeten weertroebelworden.Omdat dezeweerstand wel hoge
eisenaan het ecosysteemstelt, isdeveerkracht indepraktijk ookvanbelang.

toenemen, maat bijeen kleineafname van
dehoeveelheid waterplanten, ofeengetinge
toenamevandehoeveelheid fosfaat zal het
meet terugvallen naar desituatie waatin
slechts plaatselijk heldet watetaanwezigis.
HetWoldetwijd enNuldernauw zijn in
staat zichtehetstellen, maat ontbeten
voldoendeweetstand tegenextetne dtuk.
Plaatselijk isindeondiepedelenvande
mereneeniederjaar terugkerende kranswiercnpopulatieaanwezig,diehet systeemde
vectkrachtbiedtomondergunstige omstandigheden dehoeveelheid ktanswieten ende
helderheid telaten toenemen. Indezemeren
zaluitbreiding vandekranswieren naarde
dieperegedeelten alleen injaren meteen
lagenutricntbelasting plaatsvinden.
Het Drontetmect,dat nog inontwikkeling is,bevindtzich nogindetroebele

toestand.Delaatstejaren neemt het doorzicht weltoe,maat deondiepedelen zijn
(nog)nietvollediggekoloniseerd door
kranswieren.

Toekomst twijfelachtig
Deonderzoekersverwachtendatde
fosfaatbelasting indekomende30jaar met
ongeveer20procentzaltoenemen.Klimatologischevetanderingen, uitbteiding vande
rioolwatetzuiveringsinstallaties, projecten
tegenverdrogingeneenverwachteuitbreidingvandezandwinningzijn hiervoor
vcrantwootdelijk.Bijeen fosfaatconcentratie
vanmeerdan0,10mgperliterneemtdeveerkrachtvanhetsysteemaf De stikstofbelastingzaloverigensnaarverwachting afnemen
metzo'n 13 ptocent.Alsdekritieke fosfaatgrensoverschreden wordt,zalhet doorzicht
endepopulatievankranswieren niet verder
toenemeneneventueelzelfs afnemen.
Om tevoorkomen datdit gebeurt,
wordteenaantal maattegclcn genomen.
Vooihet Veluwcmect kandeuitvoeting van
devietdezuiveringsttapbij derioolwatcrzuivering vanHarderwijk deverwachte
toenamevandeoverschrijdingskans van
dezeconcentratie terugbrengen naar het
huidige niveau.VoothetWoldetwijd en
Nuldetnauw kanvooraldeuitvoeting van
een delta vootdeSchuitenbeek deoverschrijdingskans terugbrengen tot ondet het
huidigeniveau.Inhet Dtontetmeet
tenslotte zaldeoverschrijdingskans ophet
huidigeniveau blijven alsdevietdezuiveringsttap opdezuiveringsinstallaties van
Harderwijk énElburgwordt doorgevoeld.
Voormeeriu/ormatie:Marie-LouiseMeijer
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HetWoldcrwijdin1998.Dedonkergroengekleurdestukken.gcvenhelderwaterbovenkranswierenweer. Lichtbruine
stukken,gcvcuaanwaarhetwatertroebe!isengcenkranswierenvoorkomen.

Op het randje
HetVeluwemeer staatwat dat bctteft op
het randje. Eenverdere toename vande
ktanswieten isnodigom ruimschoots weerstand tekunnen bieden aanextetne dtuk.
Deverwachting isdat in het Veluwemeer
vooraldedichtheid vandekranswieren kan
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