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SAMENVATTINGENCONCLUSIES
Het baggerenvansediment,alsaanvullendemaatregelterbestrijdingvaneutrofiëring,isalenige
tijdindiscussie.OokindeLoosdrechtsePlassenisdeproblematiekopportuun,daarsaneringvanhet
inlaatwater enhuishoudelijk afvalwater nietdirectheeft geleidtoteenverbeteringvandewaterkwaliteit.
Debaggerproblematiekwordtaandeordegesteldomdatervanuitbeleids-enbeheerskringenbij
voortduringwordtgevraagdomvertalingvanindewerkgroepvergaardekennisnaar depraktijkvan
beheerenbeleid,enomdatconcentratieopeenbepaaldprobleemintegrerendwerkenkanopdewetenschappelijke vraagstellingentoepassingvan onderzoeksresultaten.
Debaggerproblematiek wordtbenaderdvanuitnatuurwetenschappelijk oogpunt,metnadruk op
demilieubelangen.
Conclusies:
Hydrologeen externefosfaatbelasting
Bijbaggerenontstaateenhogerewegzijging(bijverwijderingvandeveenlaagongeveer30%meer
wegzijging). Er moet ter compensatie meer waterworden ingelaten vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal.Dit zalgeengroot effect hebben opdestoffenbalans. Defosfaatbelasting per volume-eenheid
zalernietnoemenswaard doortoenemen.Metbetrekkingtothydrologischeaspectenendedaarmee
samenhangende externebelastingisergeenbezwaartegenbaggeren.
Naïevelingvanfosfaatdoordesedimenten
Denaleveringvanfosfaat doorLoosdrechtsePlassensediment isinvergelijkingtotandereNederlandsemerenlaagtotzeerlaag,enwordtnogsteedslager.Verwijderingvandesublaagdoetdenalevering slechtsweinigverminderen.Met betrekkingtot naleverings-aspecten zijn vanbaggerengeen
spectaculaireresultatenteverwachten.
Wind,golvenenresuspensie
Verdiepingvandeplassenzalleidentotverminderingvanderesuspensie.Resuspensievan"slib"
kaneengroteP-bronzijn.Verdiepingtotmeerdan2.5meterzalresuspensieindezomervrijweleliminerenwaardoor het doorzicht zalverbeteren.Het verwijderen vanslibdoor plaatselijk baggeren
verdient meer aandacht,vooral deplaatswaar deverdiepingwordt aangebracht.Slibvangenregelmatigeverwijderingdaarvanindejachthavensendeproefsleuf alleenwordtnietvoldoendegeachtom
voorsnelleverwijderingvandenuaanwezigesublaagtezorgen.
Baggeren en biota
Deverwachtingisdatbijgroterezichtdieptevanhetwaterondergedokenhogerewaterplantenterugkunnenkeren.Ookkranswierenhebbeneenkans,erzijndaartoevoldoendekiemenaanwezig.De
mogelijkheid datbijverdiepingeenblauwalg-opbloei(Microcystis)metdedaarbijhorende drijflagen
optreedt kannietwordenuitgesloten.
Erzijnweinigexactegegevensbeschikbaar omtrentdevoorwaardenvoorperiode,plaatsendieptevanbaggeren,diedoorrecreatieofondernemerswordengesteld.Daardoor kangeenconcreetantwoordwórdengegevenopdevraagofdievoorwaardeninstrijd zijnmetdemilieubelangen.
Debeschikbarekennislijktvoldoendeominditopzichtadviezentekunnengevenendewerkgroep
WOLisdaartoebereid.

1.DEBAGGERPROBLEMATIEKVANDELOOSDRECHTSE PLASSEN
S.Parma
1.1.Inleiding
Hetbaggerenvansediment,alsaanvullendemaatregelterbestrijdingvandeeutrofiëring inondiepenederlandsemeren,isalsindsenigejarenindiscussie.
OokinhetgebiedvandeLoosdrechtsePlassenisdeproblematiekopportuun omdat
*desaneringvanhuishoudelijk effluent (rioleringwoonkernen) envaninlaatwater (vervangenvan
Vechtwater doorgedefosfateerd ARK-water) nogniethebbengeleidtoteenverbeteringvande
waterkwaliteit enerdusadditionelemaatregelenwordenoverwogen;
*ereeneconomischbelangisbijdeverdiepingvandeplas(recreatie) c.q.winningvansediment
(tuinaarde,zand).
Debaggerproblematiek wordtaandeordegesteldomdat
*ervanuitbeleids-enbeheerskringen bijvoortduringwordtgevraagdomdevertalingvandevergaardewetenschappelijke kennisnaardepraktijkvanhetwaterbeheer.
*hetbediscussiërenvanpractischebeleids-enbeheersproblemen vaaktotintegratievanwetenschappelijke problemenleidtendaarbijnieuwewegeninhet onderzoek opent.
Hetzalmogelijkblijken datergeenpasklareoplossingenwordengegevenvoordeveleproblemen
dierijzenbijdevraagofernuwelofnietgebaggerdmoetworden.Alswijerechter inslagenom
deproblemensystematischtegroeperenenalswijaankunnengevenwelkevragenmetdereeds
verzameldekennisenwelkepasnanader onderzoekkunnenwordenbeantwoord,dankande bijeenkomstreedsalsgeslaagdwordenbeschouwd.
Indezenotitieisuitgegaanvandevolgendevoorwaarden
*onderbaggerenwordtverstaanhetverwijderen vansediment ongeacht demethodeensedimentdiepte.Erwordtgeenonderscheid gemaakttussendesomsvanelkaaronderscheiden begrippen
baggeren enverdiepen (=ontgronden);
*deproblematiekisnietalgemeengehoudenmaartoegespitst opdievanhetLoosdrechtsePlassengebiedenwelspeciaaldeLoosdrechtsePlassen,Vuntus,BreukeleveensePlasenKievitsbuurt;
*deproblematiekwordtbezienvanuit dedoelstellingenvannatuur- enmilieubehoud;anderedoelstellingendieteformuleren zijnwordengetoetst ophun milieueffecten.
Deopzetvandenotitieisalshetvolgt.Inpar.1.2wordendemotievenvoorbaggerenopgesomd.
Inpar.1.3wordendeeisendievanuit deverschillendemotievenaandesedimentverwijdering zijn
testellengeanalyseerd.Inpar.1.4wordteenaanzetgegeventotinventarisatievanvragenenknelpunten.
12.Motievenvoorbaggeren
Demotievenvoorbaggeren,dievoordediversegroeperingen inhetLoosdrechtse Plassengebied
relevantzijn,kunnenalshetvolgtgegroepeerdworden:
1.2.1.Hetwinstmotief
Het sedimentisgeldwaard.Hetveenis,naenigebewerking,bruikbaar alstuinaarde.Enigejaren
geledenwasdemarktvoorditproduct zogunstig,dateenondernemer bereidbleekvoordewinningtebetalen.Zand,althanseenbepaaldtype,iseenuitstekendegrondstofgeblekenvoorhetvulmiddelporion.
Deinitiatievenvoorbaggerenwordenvanuithetbedrijfsleven geinitieerd.Beperkingen tenaanzienvandewijzevanbaggerenzullenvanuithetoogpuntvangeldelijk rendementwordenbezien.

1.2.2.Hetrecreatiemotief
Dedieptevan(sommigedelenvan)deplassenisvanuithetoogpuntvanderecreatievaart,onvoldoende.VoortsslibbendejachthavenslangsdeOud-LoosdrechtseDijkregelmatigdicht.Dezeverschijnselenvormennaardemeningvandebelanghebbendeneeneconomischeschadepost,diekan
wordengepareerd doorbaggeren.
Deinitiatievenvoorbaggerenwordenvanuithetbedrijfsleven (middenstand Loosdrecht) ende
overheid(gemeenteLoosdrecht,Plassenschap)geinitieerd.Beperkingen tenaanzienvandewijze
vanbaggerenzullenzeersterkopdebudgettairekonsekwentiesworden beoordeeld.
1.2.3. Hetmilieumotief
Hetvoldoenaanmilieu-envolksgezondheidsnonnenophetgebiedvanzwemwater,viswater,basiskwaliteitengrondwater enookhetrealiserenvannatuurbehoudsdoelstellingen kanbelemmerd
wordendoordesamenstellingvanhetsedimenten/ofdeinvloedvanhetsediment opdetoestandvan
hetbovenstaandewaterc.q.grondwater.Verwijderenvansedimentkandiebelemmeringen opheffen.
Deinitiatievenvoorbaggerenwordenvanuitdeoverheid (gemeenten,Plassenschap,provincie)
geinitieerd.Uiteraardspelenookhierbudgettairerandvoorwaarden eengroterolbijdeuitvoering,
maarerisgeenprioritairetoetsingaaneenbudgettairrendement.Het milieumotief zaltenaanzien
vanbaggerenwellichtbeperkingenwillenopleggenaandetweeanderemotieven.
13. Dewijzevanbaggeren
Samenhangendmetdeverschilleninmotievenomtebaggerenzullenerverschillenzijnindeeisendieaandewijzevanbaggerenwordengesteld.Dieverschilleninwijzehebbenbetrekkingop
debaggertechniek,deplaatsvanbaggeren,dediktevandesedimentlaag diemenwilverwijderen
endeperiodewaarinmenwilbaggeren.
1.3.1.Debaggertechniek
Bijhetwinstmotiefzalhetbaggerenenhetafvoerenvanhetsedimentopzogoedkoopmogelijke
wijzemoetengeschieden.Dewerkwijze zalafgestemd zijnopdewinningvanhetverkoopbaresedimentd.w.z.hetzandofdemeervasteveenlaag.Delossetoplaagvanhetsedimentiswaardeloosen
moetofnietwordenverzameldofterugvloeienindeplas.
Bijhetrecreatiemotief zaldeontgrondingstechniek gerichtzijnophetzogoedkoopmogelijkbereikenvaneenbepaaldewaterdiepte.Ditbetekentwellichtvariatieintechniekafhankelijk vanhet
sedimenttype.Delossetoplaagmoetverwijderdworden,daarwaarhet dedieptebeperkt.Sedimentafvoer uithetgebiedisnietprincipieel,maarerzouherverdelingvansediment kunnenplaatsvinden(bv.stortindiepereputten indeplas).
Bijhetmilieumotief zullendeeisentenaanzienvandebaggertechniek indeeersteplaatsworden
bepaalddoordekansdathetmilieuschadeondervindt.Detechniekvanwinningenafvoer zalzo
moetenzijnaangepastdatde,metschadelijke stoffen belastelossetoplaag(enookheteventuele
vastedieperesediment)kwantitatief uitdeplassenverdwijnt.Ookzaleraandacht moetenzijnvoor
deinvloedvandebaggertechniek opdetoestandvanhetachterblijvende sediment endedanaanwezigeontwikkelingsmogelijkheden voornieuwelevensgemeenschappenvanbv.waterplanten.
1.3.2.Deplaatsvanbaggeren
Bijhetwinstmotiefzalmenalleenwillenbaggereninregio'swaardeeconomischbestegrondstof
aanwezigis.Dekwaliteitwordtmedebepaald doordebelastingmetschadelijke stoffen. Zozou
hetsediment inhetTienhovenskanaalenookinde5eplaszozwaargecontamineerd zijnmetzwaremetalen (Kuhnel,1985),dathetnawinningonder deWetChemischeAfvalstoffen zouvallen.
Ditsedimentzoudanonverkoopbaarzijnendusnietvanuithetwinstmotiefvoorwinninginaan-

merkingkomen.Ookzalmenbijvoorkeur daarwillenbaggerenvanwaaruitdeafvoer opdemeest
rendabelewijzeisteregelen.
Bijhetrecreatiemotief zalmenvooralwillenbaggeren opplekkenwaarverdiepingnodigis.Het
sedimentmoetopzogoedkoopmogelijkewijzewordenafgevoerd desnoodsnaarandereplaatsen
binnendeplassenwaarhetderecreatienietstoortofjuisttendienstestaat(aanlegeilandenenoevergebieden).
Bijhetmilieumotief dientopdieplekkentewordengebaggerdwaardebentischelevensgemeenschapnegatiefwordtbenvloed doordesediment-kwaliteit enwaarerontoelaatbare afgifte isvan
schadelijke stoffen aanhetvrijewateren/ofgrondwater.Vanwegeconsumptievanaalensnoekbaarsisookhetvolksgezondheidsaspect vanbelang..
Inhetkadervanderuimtelijke problematiek speeltookdedeponievandegebaggerdespecieeen
rol.
1.3.3. Dediktevandesedimentlaag
Bijhetwinstmotief zaldediktevandesedimentlaagdiemenwilverwijderen afhangen vandekwaliteitvandedieperesedimentlagen envandebaggerkosten.
Bijhetrecreatiemotief zalmenzoveelsedimentwillenbaggeren totdat deterplekkegewenste
diepteisbereikt.
Bijhetmilieumotief isdevraaghoediephetsedimentmoetwordenverwijderd, eenveelmoeilijkerprobleem.Dediktevandelaagdiegebaggerdmoetwordenzalsamenhangenmetdevraagwelkelaaginhetsediment eenacceptabele concentratieenafgiftecapaciteit vanschadelijke stoffen zal
vertonen.Maardaarbijmoetbedachtwordendatervanwegeanderemilieuoverwegingen (hydrologie,licht,e.d.) ookbeperkingen kunnenwordengesteldaandebaggerdiepte.Daartegenover staat
dat dekansopverminderderesuspensievanbodemslib,medeinrelatietotdezwemwaternormen
demaximalefosfaatconcentraties, pleitenvooreengroterediepte.
1.3.4.Deperiodevanbaggeren
Geredeneerdvanuithetwinstmotiefzaldeondernemer deperiodevanbaggerenlaten afhangen
vanmarktbehoefte aansediment.Watbetreft tuinaardezalditbinneneenjaarperiode delenteen
deherfst zijn (?).Voortszalhijstrevennaareenlangjarigeperiodevanaanbod,waarbijerzoweinigmogelijk sprakeisvandeponieophetland.Dezebeweringendienenechtergetoetstteworden
aande ondernemerspraktijk.
Bijhetrecreatiemotief zalmenwillenbaggerenineenperiodewaarbijderecreatiezominmogelijkwordtgestoord,dusbuitenhetvacantieseizoen (september-april).Watersportactiviteiten vóór
aprilennäseptemberzullengeconcentreerd zijnopweekeinden,wanneerbaggerwerkzaamheden .
tochookstilliggen.Dooreentoenameindetroebelheidbijbaggerenzaldezwemwaternormverslechteren.Ookdatisindewinterperiodegeenprobleem.Voortszalmendewerkzaamhedenin
eenzokortmogelijke tijdwillenlatenverlopenalzoudenbudgettaireoverwegingenvooreenspreidingoververscheidene (begrotings)jaren kunnenpleiten.
Uitmilieuoverwegingen zalmeneenzosnelmogelijkeverwijderingvanhetsediment nastreven.
Deperiodevanverstoringisdanzokortmogelijk,terwijldeafgifte vanschadelijke stoffen aangrondenoppervlaktewater inéénklapdrastischzalverminderen.Voortszalmenbuitenhetgroei-enreproductieseizoen (maart-oktober) willenbaggerenomdatdan
*detemperatuur lagerisendusdeteverwachtendalinginhetzuurstof-gehaltehetminstschadelijkisvoordeaquatische fauna;
*eentoenameintroebelheidvanhetvrijewaterdoorresuspensievanbodemslibhetminste effect
heeft opdegroeivanwaterplanten;
*erinhetvoorjaar enzomerrekolonisatiekanoptredenvanbv.bodemorganismen (visvoedsel)die
belangrijkzijnindevoedselketen.

1.4.Inventarisatievanvragenenknelpunten
Dehiernavolgendeinventarisatieistentatief envatbaarvooruitbreiding.
Zoalsvoorgesteldinpar.1.1isgekozenvoordeinvalshoeknatuur-enmilieubeleid c.q.verbetering.
Derhalvedienenbaggeractiviteiten dievanuithetwinst-enrecreatiemotief wordenbepleit,vooral
ophunnatuur-enmilieueffecten tewordenbezien.Daartoeisnodig
1.gedetailleerdeinformatievanuithetbedrijfslevenwelkewensen c.q. eisenmensteltaan wijze,plaats,
diepteenperiodevan baggeren.Hoezoueenconcessie-ontgrondingsaanvrageeruitzien.
2.gedetailleerdeinformatievanuithetPlassenschapwelkedelenvandeplasmeninwelkeperiodetot
welkedieptezouwillenbaggeren.
3.Uitgangspuntvoorvragen lenl dienteengedetailleerdebodemkaarttezijn,ondermeergerichtop
de(handels)kwaliteitvanhetsediment(o.a. opgavevangehalteaanzwaremetalen).
Het iswelduidelijk datertenaanzienvandegewensteapparatuur voorbaggerenverschillenin
wensenbestaan.Hoewelerinhetbuitenlandervaringmetsedimentzuigersbestaat,kaner,vanwegedezeerlossetoplaagvanhetLoosdrechtsediment nietzondermeertottoepassingwordenovergegaan.
4.Erisnaderpraktijkonderzoeknodignaarheteffectvanbaggerzuigers,opdekwaliteitvan oppervlaktewaterenhetachterblijvendesediment.
Tenaanzienvanderegio'swaargebaggerdmoetworden,,zullendewensenvanuitdedriemotievenvermoedelijk nietzosterkmetelkaarinconflict zijn.Hetmilieumotief zalweldemeestuitgebreideruimtelijke claiminbrengen.Waarvanuit ditmotiefgebaggerdmoetwordenzalookde
gewensterecreatiedieptewordenbereikt enzalvooreendeelhetsedimentverhandelbaar zijn.
Devolgendevragenzijnvanbelang:
5.HoeisderuimtelijkevariatieinP-afgiftemedeinrelatietotdebelangrijkJieidvandezeterm opdeinterneP-balans. Watisdeconsequentievooreen eventueleruimtelijkedifferentiatieinbaggeren, vooralten aanzien van de4onderdelenvanhetplassengebied.
6.Watisheteffectvandezwaremetalen contaminatievanhetsedimentopdehogeretrofischeniveaus.
7. Watisdeschadebijdeponievoornatuurenmilieuvanhetgebaggerdeennietverhandelbaresediment.
Zoalsinpar.13werdopgemerkt leidenmilieuoverwegingen niettoteeneenduidigemeningomtrent dediktevanhetsediment datzoumoetenwordenweggebaggerd.Devolgendevragenspelen
eenrol.
8. Inwelkemate(eninwelkeregio's)zullenkwelenwegzijgingwordenbeïnvloed.
9. Totwelkedieptezal, vanwegelichtcondities, kolonisatieengroeivan waterplantenmogelijkzijn.
10.Hoeisdekansopschadeaan legakkersenoverlanden bijbaggeren inrelatietotdebaggerdiepte.
11.Hoeisderelatietussendiepteenresuspensievanbodemslibmedeinrelatietotdesamenstelling
enderuimtelijkeverspreidingvanhetsediment
Tenaanzienvandeperiodewaaroverenhetseizoenwaaringebaggerdmagwordenomzoweinig
mogelijk milieuschadeaanterichtenisvooralinformatie nodigoverdevraag:
12.Hoesneleninwelkeperiodevanhetjaartreedtrekolonisatievan waterplanten envanbenthosorganismenop.DeervaringenmetZwemlustkunnen van belangzijn.

2.BAGGERENINDE LOOSDRECHTSE PLASSEN,BEZIENVANUITEENHYDROLOGISCH
STANDPUNT
JJ. Buyse(voordracht doorG.B.Engelen)
2.1.Fosfaatafgifte doorsedimenten
Het baggerenvansediment indeLoosdrechtse Plassen kan eenmaatregel zijn in de bestrijding
vandeeutrofiëring, doordat doorbaggeren deeventuelefosfaat-afgifte vanuithet sedimentverminderdkanworden.Omditeffektvanbaggerentekunnenkwantificeren,ishetnoodzakelijk omeeninzicht tehebbenindegroottevandeP-afgifte vanuithetsediment.EengetalvoordeP-afgifte vanuit
het sediment zouo.a.moetenvolgenuit derestpost van deP-totaalbalansvoor hetwatercompartiment vandeLoosdrechtse Plassen.Aangezien de onbetrouwbaarheid in debalans,op maandbasis,
grootis,enernogmaar1jaar indehuidigesituatie (metARK-inlaat)isdoorgerekend, ishetnunog
nietmogelijk deze afgifte nauwkeurigtekunnenkwantificeren. Welzijn opbasisvandebalansberekeningvoor 1986enigetendensentegeven.
OverhetgehelejaarisereennettofluxvanP-totaalnaar debodemvanongeveer50%vandetotaleP-input.Tochzijnerenkelemaandenwaarindetotaleoutputvanfosfaat deinputovertreft. Dit
betekent dusdat ermaanden zijn,waar eenafgifte vanP-totaalvanuithet sediment moet plaatsvinden.Alsweaannemendatindewintergéénafgifte optreedt,kunnenweuitderesttermvoordeP-totaalbalansindewintermaanden eenfluxvanP-totaalnaar debodembepalen.Bijdezefluxkunnen
we voor dezomermaanden een afgifte vanP-totaalvanuit het sedimentberekenen: 0.2a0.4mg
P.m .dag .Vergeleken met de externe P-totaalbelasting voor deLoosdrechtse Plassen, teweten:
0.85mgP.m' .dag",isditeenniet onaanzienlijke hoeveelheid.Zekeralsmenbedenkt datde afgifte
vanP-totaaluithetsedimentopkantredeninperiodendatbelangrijke algengroeimogelijkis,kaneliminatievan de afgifte vanP-totaalvanuit het sediment eenbelangrijke maatregel tezijn inde strijd
tegende eutrofiëring.
22. Hydrologischeconsequentiesvoorhetbaggeren.
Nurijstnatuurlijk devraagofbaggerenvanhet sediment indeLoosdrechtsePlassengeenandere -nadelige- consequenties heeft. De consequentie vanbaggeren t.a.v.dehydrologiezullen hieronderbesprokenworden.
Aangezien deLoosdrechtsePlasseneeninfiltratiegebied vormen,zalbaggerenvanhet sediment
eeneffekt hebbenopdehoeveelheidwaterdiedoor debodemwegzijgt.
In de Breukeleveense Plas bedraagt de gemiddelde wegzijging in de huidige situatie 2.5
mm.dag' .Na het uitbaggeren van dezeplas,waarbij degehele holocene toplaagverwijderd wordt,
bedraagt degemiddeldewegzijging3.25mm-dag"1:eentoenamevan30% .Ditvolgtuit eenberekeningmetbehulpvanhettwee-dimensionalegrondwatermodel Flownet.
Voor de4 e en de5eplasbedraagt degemiddelde wegzijging indehuidige situatie ongeveer 3.5
mm.dag" .Nauitbaggeren tot aanhet zandzaldegemiddeldewegzijgingongeveer4.5mm.dag' bedragen;eveneensbepaaldm.b.v.Flownet.
De wegzijging isveelminder sterk voor de Vuntus en de I e t/m 3 e Loosdrechtse Plas,enwaarschijnlijk ookvoordeKievitsbuurt.
Depreciezeverdelingvandewegzijgingeneventuelekwelalsmededetoenamevandewegzijging
nauitbaggerenvandePlassen,kanalleenbepaaldwordenm.b.v.eendrie-dimensionaalmodel.
OpbasisvanvoornoemdegegevenskanalleeneenruweschattinggemaaktwordenvandetoenamevandewegzijgingindeLoosdrechtseplassentengevolgevanuitbaggeren:i.p.v.eenhuidigewegzijging van ongeveer 24000m".dag' zal na baggeren rekening gehouden moeten worden met een
wegzijgingvanongeveer30.000a32.000m .dag .Ditbetekent datindezomermeerwatervanbuitenindeplasseningelatenmoetworden.Indezomervan 1986werdal80.000m .dag' ARKwater
ingelaten.Gerekendoverhethelejaarisdat:23.165m .dag .Indienalletoenamevandewegzijging
gecompenseerdwordtdoorextrainlaatvanARKwater,danmoeterindetoekomstrekeninggehoudenwordenmet30%meerARKwaterinlaat,voornamelijk geconcentreerdindezomer.Inditgeval
zaldeexternebelastingvoorP-totaaltoenemenvanongeveer 0.85mgP.m' .dag" naar ongeveer0.9
mgP.m" .dag" ,gemiddeld over hetjaar.Dit lijktvooralsnoggeen onoverkomelijke toenamevande
externeP-belasting.

Indepraktijk zalechter eeneventueletoenamevanwegzijgingnietalleengecompenseerdworden
door een toename van inlaat vanARKwater inde zomer,maar eveneens door een afname van de
hoeveelheid overtolligwater,dat uitgeslagenmoetworden,indewinter.Ditbetekent dat ernabaggerenslechtseengeringetoenamezalzijnvandeexterneP-belasting (minder danongeveer0.05mg
P.m" .dag"1).Echter,nabaggerenzalerwelminderP-totaaluithetLoosdrechtsePlassensysteemverdwijnen doorverminderingvanuitslagvanwater indewinter.Het effekt hiervan opde eutrofiëring
isonbekend.
23. Aanbevelingen
Voorzovernuisteoverzien,isergeenhydrologischbezwaartegenhetbaggerenvansedimentinde
LoosdrechtsePlassen.
WelkandeaanbevelinggegevenwordenomnietinhetzuidwestelijkgedeeltevandeBreukeleveensePlasennietinde5 eLoosdrechtsePlastebaggeren.Immers,juistindezegebiedenmoeteenhoge
weerstandtegenwegzijgingaanwezigzijnomexcessievewegzijgingtevoorkomen.Inhet zuidwesten
vandeBreukeleveensePlasbedraagt dekwelmomenteelreeds5mm.dag eninde5eplastegende
BethunePolder aanzelfsmeer dan 10mm.dag .Alsindezegebiedennietgebaggerdwordt,danis
erinhetgeheelgeennegatieveconsequentievanhetbaggerenvansedimentindeLoosdrechtsePlassenopdewaterbalansendaarmeeopdeP-totaalbalansvandePlassenteverwachten.

3.BAGGERENENDENALEVERINGVANFOSFAATDOORSEDIMENTEN
P.C.M.Boers
3.1Inleiding
Saneringvandeexternefosfaat-belasting hoeft geendirecteverbeteringvandewaterkwaliteit totgevolgtehebben.Datkanverschillenderedenenhebben.Tweewordenhiergenoemd.
1.Deverminderingvandeexternebelastingisonvoldoende.
2.Denaleveringvanfosfaat doordeonderwaterbodem kanvoldoendehoogblijven omalgengroeiniet
teverminderen.
Hoeweldenaleveringeenafgeleide isvandeexternebelasting,isdetijdsduur dienodigisomevenwicht tussen beidefluxen tebereiken groot.Dit kan eenlangdurige nalevering opleveren, afhankelijk
vanhettypesediment.
De fosfaatnaleveringssnelheid vanintacte sedimentkernen uit deLoosdrechtse Plassen issinds1984
voortdurend gedaald (vanLiereetal., 1986).In 1986bedroeg de maximale naleveringssnelheid 1 mg
P.m' .dag' .Datisinvergelijkingmetveleandereondiepemerenzeerweinig(Boers&vanLiere,1985).
Ondanksdeverminderingvanexterneeninternebelastingdoorsediment zijndeconcentratiesvanzoweltotaal-fosfaat alschlorofyl anietsignificant gewijzigd (vanLiereetal, 1988).
Indienaangetoondkanwordendatdefosfaat-nalevering doordebodemdeoorzaakisvanhetuitblijvenvanverbeteringvandewaterkwaliteit dienenadditionelemaatregelen,welkegerichtzijnopdeverminderingvandeze"interne"belasting,overwogenteworden.Baggeren(beterishetomtesprekenvan
slibverwijdering)iseenvandemogelijkheden.Daarnaastzijneralternatievemethodieken,waarvanchemomanipulatiebesprokenzalworden.
22. Baggeren
Eenmogelijkheid omdeinternebelastingdoorsedimenten teverminderenisbaggeren.Daarbij zijn
twee mogelijkheden:
1.Hetgehelebodemoppervlakwordtgebaggerd
2.Dedelenvandebodemmetdegrootstenaleveringscapaciteit wordengebaggerd
InhetZweedsemeerTrummenheeft baggereneenspectaculaireverbeteringvandewaterkwaliteittot
gevolggehad(Bengtssonetal., 1975).Reductievandeexternebelastingin10jaardaarvoorbrachtgeen
verbeteringvandewaterkwaliteit teweegvanwege dehogesediment nalevering (Bj0rk, 1985).BaggerenineenmeertergroottevandeLoosdrechtsePlassenleidttot eenenormehoeveelheid aftevoeren
süb(ongeveer6.000.000m ).Dekostenvanbaggerenbedragen ongeveer50miljoen gulden.
Kolomexperimenten toonden bovendien aandatuitsluitend verwijderen vanhet sübdat op deveenbodemligteenreduktievanslechts30%innaleveringssnelheid totgevolgzalhebben (Tabel3.1,meetstation4).Erzaldusmeermoetengebeurendanalleen slibverwijdering.
Baggerenvaneendeelvandebodemzalleidentotmindersübenlagerekosten.Erisechtergeengebiedaantewijzenwaardenaleveringsignificanthogeris.Deafgiftesnelheden vaneengrootaantalpuntenin 1986verschildenniet significant (Tabel3.I.).Ookdeveelminder externbelaste Loenderveense
PlasvertoondeeennaleveringanaloogaandievandeLoosdrechtsePlassen,deBreukeleveensePlasen
deVuntus.Baggerenvaneendeelvandebodemzaldanooknietverderleidendaneenevenredigdeel
vandenaleveringdiebereiktwordtbijvolledigbaggeren.

TABEL3.1.
Fosforafgiftevansedimentkernen uitdeLoosdrechtsePlassen in 1986.
Cijferstussenhaakjesachterdelocatiegeven deWOL-monsterstationsaan.
LOCATIE

' P-afgifte snelheid
(mgP.m .dag")

standaard
aantal
afwijking waarnemingen

Muyeveld(4)
Muyeveld(naslibverwijdering) (4)

0.83
0.64

0.14
0.11

5
4

EerstePlas(3)
TweedePlas(9)
VierdePlas
Vijfde Plas(5)

0.91
0.63
1.05
0.80

0.11
0.08
0.30
0.07

5
5
4
5

BreukeleveensePlas(6)
Vuntus(7)

1.05
1.08

0.40
0.35

5
5

LoenderveensePlas(2)

0.77

0.14

33. Chemomanipulatie
Eenalternatiefvoorbaggerenishettoedienenvanchemicaliënaanhetwater,methetdoeldenaleveringssnelheid te verminderen (chemomanipulatie). Deze techniek is aantrekkelijk, omdat de kosten
slechtseenfractievandievanhetbaggerenzijn.Erzijnverschillendevoorbeeldenwaarbijchemomanipulatiemetsucceswerd toegepast.Het Veluwemeer enhetDrontermeerwerdendoorspoeldmetcalciumrijker water dan er aanwezig was (Hosper en Meyer, 1986). Dit heeft precipitatie van
calciumcarbonaatveroorzaakt,hetgeenfosfaatbindende capaciteitheeft.Denaleveringishierdoorverminderd.Indeproefbekkens vandeGroteRugheeft doseringmetijzer (Hl)sulfaat gunstigegevolgen
gehadvoor dewaterkwaliteit (Banninketal., 1980).In de Verenigde Staten iservaringopgedaanmet
ijzer- enaluminiumzouten,maar ookmetminder onschuldigestoffen alsvliegasenzirkoniumchloride
(Cookeetai, 1986).Deresultatenwaren,althansopkortetermijn gunstig.Hetlijkt daaromdemoeite
waardomteonderzoekenofchemomanipulatie eenvoordeLoosdrechtsePlassenzinvolleadditionele
maatregel is (noot van deeditors:dit onderzoek isinmei 1987gestart doorJ. KrosaanhetLimnologischInstituutinsamenwerkingmet deProvincialeWaterstaatvanUtrecht).
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4.UITDIEPEN,WIND, GOLVENENRESUSPENSIE
H J . Gons
De Loosdrechtse Plassen zijn zo ondiep, dat doorwind aangedreven golven debodem overgrote
oppervlakten beinvloeden. Hier wordt alleen ingegaan op de omvangvanresuspensie en dematevan
verdieping,waarbij het optreden vanresuspensie sterkwordtverminderd.Inhoeverreverdiepingvan
betekenisisvoordewaterkwaliteit,ofverbeteringhiervankanversnellen,kanvervolgensindealgemenediscussieaandeordekomen.
Een semi-empirisch modeluit deliteratuurvoorhetvoorspellenvanhet optredenvanresuspensie
uit windgegevens isgetoetst aan door R. Veeningen in 1984en 1985verkregen gegevens omtrent de
ruimtelijke variatievandrogestof concentratiesindeLoosdrechtsePlassen.Hierbijbleek dat ditmodelinredelijkematetoepasbaar is(Gonsetal., 1986;VanLiereetal., 1986).
Voor dejaren 1983 tot enmet 1986werdderesuspensie doorgerekend vooreenpuntenrooster op
deLoosdrechtse Plassen.Defrekwentie vanresuspensie iszeer hooginhet winterhalfjaar: er komen
weken voor, waarin gemiddeld iedere dagopca.dehelft vande oppervlakte resuspensie optreedt,'s
Zomersisdefrekwentie aanmerkelijk lager,maarookinjuni,julienaugustuskunnenzodanigewindsnelhedenvoorkomen(uurgemiddeldenvan8m.s*)datresuspensieover50%vandebodemwordtveroorzaakt. Er is een aanzienlijke ruimtelijke variatie in de frekwentie van resuspensie. In de meest
oostelijkgelegendelenvandeLoosdrechtsePlassenkanmeerdan60dagenperjaarresuspensieoptreden.Behalvedeliggingindewindspeeltookdegeringeredieptehierbij eenrol.Indewestelijke delen
vandeTweede enDerde eninhetgrootstedeelvandeVierde enVijfde Plasbedraagt de frekwentie
minderdan10dagenperjaar.Bijafwezigheid vaneilanden,zoalsMeent opdegrensvandeVierdeen
Vijfde Plas,zoudendefrekwenties indezedelenaanmerkelijk hogerzijngeweest (Gons,1987).
Inmei 1985werd eenkarteringvanslibdiktenuitgevoerd door deProvincialeWaterstaatvan
Utrecht.Erbestaateenomgekeerdevenredigverbandtussendefrekwentie vanresuspensieendeslibdikteterplaatse(VanNieuwenhuyze,1986).
GrootschaligbaggerenindeLoosdrechtsePlassenzalderesuspensiedoenverminderen.Bijdehuidigedieptetreedtresuspensievanenigeomvangopbijuurgemiddeldewindsnelhedenvanaf6m.s en.
over50%vandeoppervlaktebijongeveer8m.s' .Zoalshierboven alwerd aangegevenisdezelaatste
snelheideenbovengrensindezomermaanden.
Erisberekendoverwelkpercentagevandeplasoppervlakteresuspensiezouoptredenbijditzomermaximumvandewindsnelheidinafhankelijkheid vandediepte.Hierbijbleekdatmetnameinhettraject 1,75tot2,50meensteileafname vanderesuspensievolgtendatbijeendieptetussen2,50en2,75
mderesuspensieindezomermaandenvolledigzouzijngeëlimineerd.Hierbijisnogaantetekenendat
nietoverhetgeheleoppervlakgebaggerdbehoeft teworden,aangezienflinkedelenzodanigluwzijngelegendater'szomersookindehuidigesituatiegeenresuspensie optreedt.
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5.HETEFFECTVANBAGGERENOPDEBIOTA
L.W.G.Higler
5.1.Inleiding
Er isinNederlandweinigonderzoekgedaannaarheteffect vanbaggeren opflora enfauna vanlaagveenplassen. Er isvrijveelvanbekend in sloten en enkele diepevennen.Het Beuvenisdoor devele
krantenberichten erover eenberoemdvoorbeeld geworden,waarthansonderzoekplaatsvindt naarde
gevolgenvangrootschaligeslibverwijdering.Hetuitdiepenvanplassentottientallenmetersheeft iniedergevaleffectopdeoevervegetaties,dekansdatdezewegslaatisnietonzaanzienlijk (Leentvaar,1962).
In dithoofdstuk zullenvoorbeelden gegevenwordenvangeringeverdiepingenvanplassen,dieminof
meervergelijkbaar zijnmetdesituatiezoalsdieaangetroffen wordtindeLoosdrechtsePlassen.
5-2.Voorbeelden
5.2.1. Noord-West Overijssel
InNoord-West Overijssel ishetveenvanpetgatenverwijderd totmaximaal4meter.Datbetekentin
ditgevaltot ophetzand.Hetfraaiste, entevensdiepste,voorbeeldishetKierscheWiede (P.Verdonschot, mondelinge mededeling).Hier ontwikkelde zich een mesotrafente vegetatie met bijbehorende
fauna.Echter,erzijnookvoorbeeldenvanbekendwaargeenvegetatieterugkwam(Leys,RIN,persoonlijkemededeling,Zuid-WestFriesland,eigenwaarneming).Indiegevallenbetrofhet een(nieuwe)waterdiepte vandecimeters tot eenmeter,enwerd erniet uitgebaggerd tot demineralebodem.Dikwijls
bleef deaanvoervannutriëntenrijk waterbovendienaanwezig..
5.2.2 Zweedsemeren
Hetmeestbekendevoorbeeld ishetbijVaxjögelegenmeerTrummen (Bengtssonetal., 1975;Cronbergetal., 1975;Bjork,1985). Vrijwel hetgehelemeerwerduitgebaggerd,behalveenkelebaaien.Het
laatsteomervoortezorgendatflora enfauna zichsnelkondenherstellen.Deresultatenoverdeeerste
tienjaarwarengunstig,vooraldirectnahetbaggeren (Bj0rk, 1985).Dewaterkwaliteitverbeterdeaanzienlijk, deconcentratiesvanfosfaat- enstikstofverbindingen verminderden sterkenderolvanhetsediment met betrekkingtot derecyclingvanvoedingsstoffen wasbeduidend verminderd invergelijking
metjaren voorhetbaggeren.Vanaf 1981 werd erwederomeenlichte troebelingmerkbaar vankleine
blauwwierenzoalsCyanodictiitmimperfectum (Forsberg,1987).
InandereZweedsemerenwordeneveneensbagger-experimentenverricht.Verbeteringvandewaterkwaliteit isniet altijd verzekerd tengevolgevanincompleet baggeren ofdoor dedoorgaande aanvoer
vanvoedselrijkwaternahetbaggeren(Forsberg,1987).
5.2.3. CockshootBroad (Norfolk, Groot-Brittanniè)
Door devoortdurende eutrofiëringwasdewaterdieptevanCockshootBroadnogslechtseenkelecentimeters.De dieptewerd doorbaggerenteruggebracht naar ongeveer eenmeter.Hetwaterwerdhelder,inplaatsvanblauwwierenkwamenergroenwieren.Hetzoöplanktonontwikkeldezichgoed.Echter:
doortoenamevanvisverschoofhetaandeelvangrotesoortennaar (eenkleinerehoeveelheid) kleinere
soorten.Doordegroterepredatiedruk ophetzoöplankton,namdechlorofylaconcentratie recentelijk
weertoe.Hogerewaterplantengroeidenslechtsineenhoekvandeplas.Ondanksbijplantenwasergeen
verdereverspreidingoverdeheleplas.InFiguur5.1.staatditsterkgeschematiseerd weergegeven.
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Figuur5.1.
Verloopindetijdvanhetvoorkomen van verschillendeorganismen inCockshootBroad, isolatieen
baggerenvondplaatsin1981 (naarMossetal, 1986)
53.Mogelijke terugkeervanwaterplanten indeLoosdrechtse Plassen
Bestheeft bodemmateriaalverzameldenvondgrotehoeveelhedenoogonien,diekiemkracbjigwaren (E.P.H.Best,persoonlijkemededeling).Devraagisofdezeverwijderd wordendoorbaggeren.
Indeeersteplaatsisdatonwaarschijnlijk, omdaternietzozorgvuldigenvollediggebaggerdkan
worden.Indetweedeplaatsisaanvoervanelderswaarschijnlijk, zoalsinNoord-West Overijsselis
gebleken.Voorwaardenvoorkiemingzijnonder anderendelichtpenetratie (hoewelerooksoorten
zijn,dieinhetdonkerkiemen)eneengoede zuurstofhuishouding.
5.4.Conclusies
Inhet algemeenkangesteldworden,datbijeentoestandnabaggeren,waarbij hetP-gehaltelager
isdan0.1mg.1",hetwaterhelderkanworden,blauwwierennietoptreden engroenwieren enhogerewaterplantenverschijnen.Diepteisergbelangrijk.Alshetwatervoldoendediepis(eenmeter
totenkelemeters) iseenlaagdetritusopdebodemgeenbezwaar.Beter echterisuitdiepen totop
'deoorspronkelijke bodem.Deaanvoervanvoedselrijk watermoetvoorkomenworden.Erisin
principenietzoveelverschilindeverschillendevoorbeelden (vennen,sloten,plassen,meren).Er
kanzicheenflora enfauna ontwikkelen,diethuishoortinhetbetreffende watertype,waarbij de
ontwikkelingvanminder-trafente organismen danvoorhetbaggeren optreedt.
Er dientwelonderscheid gemaakttewordentussendeverschillendeplaatseninde Loosdrechtse
Plassen.DeinFiguur5.2.weergegevensituatieszullenzichvoorkunnendoen,waarbijdediktevan
delageneenruweschattingzijn.
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Figuur5.2.
Laagdiktesin deLoosdrechtsePlassen
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6.VERSLAGVANDEDISCUSSIE.
L.vanLiere
Hoeweldediscussieonderwerpsgewijsgestructureerdwerd,washetniettevoorkomen,datookpuntenmetbetrekkingtot anderelezingen eerder aande ordekwamen.Dezezijnindeverslaggevingniet
'verschoven'.Devoorzittersteltvoorafdatfinanciëleaspectenenruimtelijkeordenings-aspectenalsbijvoorbeeld deponienietaandeordezullenkomen.
Inleiding
Murwenstalsaanvullingopdeinleidingoptenemen dat demogelijkheid totvoortzettingvanhet
huidigewetenschappelijk onderzoeksprogrammaeveneenseenargumentisbijdebaggerproblematiek.
De belangrijkste vraagvolgensvanOtterloois:Isbaggeren eenzinvollemaatregelter verbetering
vandewaterkwaliteit,watwetenwedaar eigenlijkvan?Parma:AlswatBoerssuggereerde(slechtsgeringeverminderingvandesedimentnaleveringbijbaggeren,ziehoofdstuk 3.2.) waaris,daniservanuitditmilieumotiefgeenargumentomtebaggeren.Wanneereranderedanmilieumotievenzijnomwèl
tebaggerendankanhetuitmilieuoogpuntnodigzijnrandvoorwaardentestellenaandemaniervanbaggeren.
Lenstragaatverderinopdemotieventotbaggeren.Dedieptekaartgeeft aandaterenkeleondiepteszijn;dezezullenmoetenverdwijnen.DeLoosdrechtsePlassenhoevenvanuitrecreatiemotievenniet
over degehele oppervlakteverdiept teworden.Welzullenmaatregelengenomenmoetenwordenom
het dichtslibbenvandejachthavens tevoorkomen.Een daarvanzoubaggerenvandeplassen kunnen
zijn.DekwaliteitvanhetwatervoorderecreantenishetbelangrijkstemotiefvanhetPlassenschap.Men
onderzoektdemogelijkheden omdeplassenindustrieeltelatenbaggeren.Deponieblijft eenprobleem.
Eriseengeïnteresseerdeondernemer.Dezewilbaggerentotdezandlaag.Alleendesliblaagheeftvoor
deondernemergeenzin,tenzijdaarvoorbetaaldwordt.OokbijhetPlassenschapzietmennieteendirectenoodzaakhetveenwegtehalen.Hetisechtereenmanierombaggereneconomisch aantrekkelijk
temaken.WOLheeft desterkeindrukgegevenzichfeltegenbaggeren tezullenkeren.KanWOLnog
verdermethet onderzoek?OokdatisbijhetPlassenschapaandeordegeweest.Ophetlaatsteaspect
reageert deRuitermetdemededelingdatalseroverdegeheleplassenbodemgebaggerdgaatworden
dat,inverbandmetdeproceduresvanconcessieaanvragen,hetWOL-onderzoekindezevormnogjarenvooruitkan.
VolgensCoppesisuitdiepenvooreenondernemerslechtsdanrendabelwanneererzodiepmogelijk gegravenkanwordenopeenzokleinmogelijk oppervlak.Zandputten bijvoorbeeld zijnpasrendabelbijmeerdan20meterdiepte.Deeisomuittediepenovereengroteroppervlakzouextrafinanciers
inputvandeoverheidvergen.
Bijuitdiepingtot5meterisvander Vlugtbangvoorstratificatie, waaronder hijeentemperatuursverschilrussenvlakbijdebodemenbovenstaandwaterbedoeld,ookalduurtdatmaarenigedagen.De
bodemkandanplaatstelijk anoxischwordenenfosfaat uitwisselen.VolgensSinkegebeurt datalinde
Kievitsbuurt.Parmaverwachtdatanoxieindeopenplassenpaseenprobleemwordtwanneererputten
dieperdan5-6mwordengegraven.OokinhetVeluwemeerisvolgensBoersanoxiegeconstateerd.Buijsevultaandatde5meterwaarovernusteedswordtgesprokenvoortkomtuithetfeit dathijtersimulatievanheteffect vanbaggerenopdewegzijgingdeveenlaag'verwijderde' enaannamdatdedieptedan
5meterzouworden.Bijgeringeruitdiepen eninstandhoudenvaneenstukveenisaanvullendveldonderzoek nodigom tot conclusies tekomen.Doorlaatbaarheid van het pakket veenhoeft geenlineaire
relatiemet dediepteopteleveren.Opplaatsen waar deveenlaagdunner is,isdewegzijgingnietgroterdanopplaatsenmeteendikkereveenlaag.
Baggerenendehydrologischeaspecten
Higlerverwondertzichoverhetgeringeeffect opdewegzijgingvanhetweghalendesliblaag.Van
Otterloovergelijkt hetmeteen'dekseF-effect. Buijseverwachttebijhetgesimuleerdweghalenvanhet
veen het grootste effect, maar ookdat (een vermeerderingvandewegzijging met30%)bleekgering.
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VolgensBoersisdeveranderingindeweerstandbijbaggerenvandetoplaagtijdelijk, naeentottwee
jaartreedtweerherstelop.Deporiënvanhetveenslibbenalshetwaredicht.Hoegrootenhoesneldat
zou gaanbij een zandbodem isniet bekend. Coppeswijst op onderzoek inde Kortenhoefse Plassen,
waar inenclosures debedekkende sliblaagverwijderd werd.Ditverhoogdedewegzijgingvan7tot21
mmdag'1(Roijackers enVerstraelen,1986).Hetwasechtergeenlange-duurproefzodatgeenuitsluitselgegevenkonwordenoverhetweerdichtslibbenvanhetveen.DeRuitervindteenverhogingvan30%
van dewegzijging alleszins acceptabel.Er iseen economische reden omtebaggeren tot dezandlaag.
Ook derecreatiewilwelgrotere boten.Verder iseen stevigebodem aantrekkelijk voor plantengroei.
De extrahoeveelheidwaterdienodigisvoordeaanvullingvandewegzijgingbedraagtnietmeerdan6
miljoenm ,hetgeenvoor dedefosfateringsinstallatie geenenkelprobleemis.Erisinfeitegeenhydrologische reden omtegenbaggeren tezijn.WaarmeeEngeleninstemt.VanderVlugtrekent uitdat de
belasting,diedeextratoevoermetzichmeebrengtweliswaarpervierkantemetergroteris,maarbijeen
verdiepingtot5m.eenverminderinggeeft wanneer debelastingperliterwordtuitgedrukt.Murvraagt
naarheteffect ophetdiepegrondwatervandeverdiepingvanhetAmsterdam-Rijnkanaal. VolgensEngelenzalereentijdelijk 'lek'komen;erkomtmeerAmsterdam-Rijnkanaalwater indeondergrond.Echter dewegzijging naar Westelijke zijdeiseenkleinepost opdebalans,deinvloedzalzeer geringzijn.
Buijsevultaandatdewegzijgingindierichtingminderisdan1mmdag' ,geringinvergelijkingmetde
BreukeleveensePlas(5mmdag*1)endeVijfde Plas(tot 15mmdag'1).Higlervraagtnaareeneventueleextrainvloedvankwelwaterbijeenverdiepingtot5m.VolgensEngelenkomtdekwelovereenvrij
smallestrookbinnen.Wanneer echter deBethunepolder onder watergezetwordt,dankrijgt eenbrederestrookindebewortelingszonekwel,hetgeenvangrootbelangisvoordesubmerse waterplanten.
Conclusie:
Bijbaggerenontstaateenhogerewegzijging.Heteffect opdewaterbalanszalnietvaneendusdanigegroottezijn dathetproblemenopleverenzal.Defosforbelasting pervolume-eenheidzalernkt
doortoenemen.Metbetrekkingtothydrologischeaspectenenmetbetrekkingtotdeexternebelasting
isergeenbezwaartegenbaggeren.
Baggerenendenaleveringvanfosfaat doorsedimenten.
VanderVlugtheeft inenclosuresindeGroteRugzevenjaar langheteffect vanijzerdoseringgevolgd envraagtzichafofhet positieveeffect daargevondeneeuwigdurend is.Deijzerdosering leidde
indieperiodetotverbeteringvandewaterkwaliteit,enertradgeenmobilisatievanfosfor meerop.Alleen bijwindstille periodes,wanneer anoxieoptrad waser eengrote P-fluxuit debodem.Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat een plasje in de Reeuwijkse Plassen trachten te verbeteren door
chemomanipulatiemetbehulpvantoedieningvan ijzerzouten.
HiglerenParmavragendediverseonderzoekersnaarhunmeningoverdenaleveringnabaggeren,
waaropeendiscussieoverdediversemeettechnieken ontstaat.Ondanksalleverschillenisdeconclusie
dat de naleveringgetalsmatiglaagis,en dat het daarnaast ooknogsteeds minderwordt.Dat concludeerden ookSasenVermij (1986),diederestauratievaneenaantalEuropesemerenevalueerden. (*
nootverslaggever:op30oktober 1987wijddeeenvandewetenschappelijke groepenvanWOLeenvergadering aandenalevering.De conclusie:"Bijdegegevennettoinput,inclusiefdegeringenalevering,
kan dehuidigebiomassa gehandhaafd blijven. Overdeexactenaleveringinhetveldkunnengeenkeiharde getallenworden gepresenteerd. Echter: uit alleberekeningen enmetingenblijkt dat zijlaagtot
zeer laagis",vanLiere,1987*)Higler enParmavragenzichafwat deverderekonsekwentieskunnen
zijnvanhetweghalenvandetoplaag?Zalhetveenmeerfosfaat adsorberen? DatligtvolgensKrosaan
hetgehalteaanaluminium enijzerindedanontstanetoplaag.Diezouzekerminderkunnenzijn,waardoordedanontstanenieuwetoplaagvanveenminderadsorptiecapaciteit heeft dandesliblaagtevoren
had.Hetzouzichechterweerkunnenherstellen.
Sinkeheeft waargenomen datinLoosdrechtwater desulfaatconcentratie sterkaanveranderingonderhevigisendatkangevolgenhebbenvoordeafgiftesnelheid. Denaleveringsgetallenzoudendaneen
onderschattingzijn.Boershoudthettochopeenoverschatting.Hijheeft eenaantalmerenbestudeerd,
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waaronder het Veluwemeer. Uit kolomproevenkwam men tot 4mg.m' .dag' ,uit de balansvanhet
meerop1mg.m .dag",gemiddeldoverhetzomerseizoen.BuijseconstateerdeindebalansvandeLoosdrechtsePlasseneenenormevastlegging,slechtsenkelemaandenperjaarwasdatandersom,erwasdan
eennaleveringvan03mg.m .dag",Boers(ziehoofdstuk 3.1.)vondmaximaal1mgjn" .dag' .
Conclusie:
Erisbijdediverseonderzoekersgeenovereenstemmingoverdehoeveelheid,diewordtnageleverd.
Eénpuntwasduidelijk: denaleveringin deLoosdrechtsePlassen,hoedan ookgemetenislagerdan
welk andermeerwaarinmetingenzijn verricht.
Uitdiepen,wind,golvenenresuspensie.
Als inleidingop de discussie overwind engolvenwerd een video-opname vanhet Instituut voor
Aardwetenschappenvertoond,waarinstromingsprofielen alsgevolgvandewindzichtbaargemaaktkondenworden.Hoewelhetmodelnognaderestudiebehoeft,warenerfrappante overeenkomstenmeteerdergedanemetingenenberekeningen (Gonsetai, 1986;Gons,1987;vanNieuwenhuyse,1986).
Vander Vlugtmeentdatdeinvloedvanbrasemheelbelangrijk is.Gonsheeft samenmetdevisserijdeskundige vanhetLimnologisch Instituut (E.H.R.R.Lammens)uitgerekend datnietmeer dan2%
vandebodemperdagomgewoeldwordtdoorbrasem,endatwinddusveelbelangrijker isbijresuspensie.VolgensVanLiereishetbelangvandebrasemvooralgelegenindenaleveringvanfosfor. Debrasemhaptindebodemtoteendieptewaarhetporiënwater zijnmaximaleconcentratieaanfosfor heeft
bereikt.OnderzoekhiernaardoorLammensisinvoorbereidingeneenaanvraagisingediendbijhetMinisterievoorVROM.
Blompleitvoorselectiefbaggeren.Opeenbeperktaantalplaatsendiepbaggerenalsslibvang.Dat
zalleiden tot onttrekkingvanslibaan het systeem,waarvan slechtseenbeperkt deelwordt aangetast.
Volgens Gonsgebeurt datnu al.Er iseen constante aanmaak vannieuwslib,datindodehoekenbezinkt.Alleenalsdealgenproduktievermindertzalerminderslibvormingzijn.VanLierevindtdaterin
die dode hoeken toch nog(slechtsaf en toe) resuspensie optreedt, enneemt aan dat dat verminderd
zoukunnenworden doorjuist daar verdiepingen aantebrengen.VolgensGonstastenwewatdatbetreft noginhetduister;datzouberekendmoetenworden,bijvoorbeeld doorhetmodelvanEngelente
calibreren op Loosdrecht snelheden. Lenstra meldt dat deproblematiek ookbij de Provincie en het
Plassenschap speelt; de idee van deproefsleuf isdaar eenvoorbeeld van (noot verslaggegever:waar
WOLoverigensaanmeegewerkt heeft, zieBoersetal, 1985).Het isnuookgetest doordeTechnische
Universiteit inDelft, enerzalookindeproefsleuf slibopvangplaatsvinden.Tochblijft menzittenmet
deslibvangindejachthavens,daarvoor iseenplaatsindeMuyveldseWeteringgeschiktgemaaktvoor
deponievandatsub.Nukomtdatnogteveelindeplassenzelfterecht(noot:envandaarweerindejachthavens).Coppesbrengtnaarvorendatdehuidigeslibvang(dejachthavens) enookdeproefsleuf infeiteopdeverkeerdeplekliggenc.q.geplandzijn,ennietoptimaalfunctioneren alsslibvang.
Parmavraagt naar hettransportvlakbijdebodem.Engelenzegtdatereensterkehomogenisering
overdeverticaalis. Higlerwijst eropdat door deonderstroom inNoord-WestOverijsselverlandingsverschijnselen ontstaan aandeWestzijde vanpetgaten.DatmoetvolgensEngelenookwel,wantdoor
devormvan de petgaten kan het water methet geresuspendeerde materiaal geen andere kant op.In
Loosdrechtisermeerruimte.Steldaterdaareenonderstroomwasvanenigecentimeters,danzoudie
waanzinighardstromen,engrotehoeveelhedenversbezonkenmateriaaltransporterennaaruitgedieptedelen.Daarisgeenenkeleaanwijzingvoor.
DeRuitervindthetalsbeheerder nauwelijks interessant hoehet doorzicht ontstaat, hetiseenvoudigzodatdeslibvoorraadindejachthavensmoetverminderen.Murwildejachthavensalsslibvangzien.
Aangezien ditvolgensdeRuiter envanLiereslechtsgaatom20.000m j a a r , kunjetotverindevolgende eeuwdoorblijvenbaggeren indejachthavenszonderenigmerkbaar effect opdesedimentdikte
vandegeheleplas.
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Murmeentdatdoorhetverdwijnenvandekranswierveldeneenfijnerenmakkelijker resuspendeerbaar slibkonontstaan,watvolgensGonsnubestaatuit 1/3deelalgenmateriaal.Derestisandermateriaal, dode algenresten en verslagen veen. Bij het Veluwemeer is bij de plaatsen waar vegetatie is
eveneenseenhogerebezinking.Terugkeervanonderwatervegetatieiseenbelangrijke zaak.
Conclusie:
Devergaderingonderschrijft deconclusiesvan Gons,datverdiepingeenverminderingvan deresuspensiezalveroorzaken.Aanhetverdwijnen vanslibdoorplaatselijke verdiepingen moetgerekend
worden.Slibvangindejachthavensenindevoorgesteldeproefsleuf iswaarschijnlijk onvoldoende,geziendeliggingervan.
Heteffect vanbaggeren opdebiota
MurwijsteropdatGeelen(1955)veelMicrocystisinhetwatervond.EenplasvantweemeterdieptekanvolgenshemnetMicrocystis geven.Je komtMicrocystis tegenwanneerjevaneutroof naaroligotroofgaat.Microcystisoverwintertjuistopdediepstedelenvandebodem,zoalsPJ. Roos(Vakgroep
AquatischeOecologie,UniversiteitvanAmsterdam,persoonlijkemededeling)vondindeMaarsseveensePlassen.GajeuitdiependanvergrootjedekansopMicrocystis-bloei.(nootverslaggever:Microcystis
isvooralbekendvanwegedegifgroenedrijflagen dieaanhetwateroppervlakontstaan.Wanneerdewind
daaropvatkrijgtwordenzenaar lagerwalgetransporteerd, waarverrottingkan optreden methet bijbehorendestankbezwaar).ParmazouereerstinLoosdrecht onderzoeknaarwillendoen,alvorensmet
eenconclusietekomen.VanLierezegt,datalsdestellingvanMurdatMicrocystiseenfaseistusseneutroofenoligotroofmilieuwaaris,erbijherstelvandeplassenaltijdeenperiodemetMicrocystiskanoptreden, zoals de plassen ookin het verleden hebben gekend.Het zou dan voor nochtegen baggeren
pleiten.TevensvermeldhijdatMicrocystis momenteel indeplasseneennormaalverschijnsel is,maar
vanwegedenaar deoevergewaaidedrijflagen nietkwantitatiefbemonsterdkanworden.Alsbaggeren
eenversneldekwaliteitsverbeteringgeeft,zouzelfsdeMicrocystis-faseovergeslagenkunnenworden.In
hetZweedsemeerTrummenverweenMicrocystisbijvoorbeeldnabaggeren(Cronbergetal.,1975).Mur
zalzorgdragenvooreennotitiebinnenWOLoverdeMicrocystisproblematiek.
LenstragaatverderinopdeplannenvanhetPlassenschap opverzoekvanHigler.Deondiepedelen moeten verdwijnen door kleinschalig baggeren.Het Plassenschap wilookgeenMicrocystis, maar
menvindt dezeproblematiek eentaakvoordewaterkwaliteitsbeheerder. Er iseenbedrijf dat debaggerwerkzaamheden wiluitvoeren enerwordt eenconcessieoverwogenindeNoord-Westhoekvande
plassen.Randvoorwaarden voorhetplassenschapzijn:lettenopdewaterkwaliteit enhetlekwater;het
depotisnognietduidelijk.DegemeenteLoosdrechtziethetlievernietophaargrondgebied,vanwege
eventuelecontaminatie.Eenalternatiefisdeuitbreidingvanderecreatiestrook.Deondernemerwilkostendekkendwerken.Naeeneersteconcessie,gebaseerdopeentien-jarenplan,volgtderestvandeplassen.Het gaat bij de concessie om200.000-400.000 m .Er zalgebaggerd worden buiten het recreatie
seizoen.Demethodeisnognietuitgewerkt.Welzaltot ophetzandwordengebaggerd;ditomheteconomisch aantrekkelijk temaken.Het hoeft echter nietzotezijn dat dediepteoveral5meter zalworden. Daar kunnen voorwaarden aan gesteld worden. De partijen bij het baggeren zijn de Provincie
Utrecht enhetbedrijf.Het Plassenschap isdaarbij intermediair.Alsergeenkeiharde argumentenle^.
genbaggerenzijn,danmoetergebaggerd kunnenworden.
Murmeentdatuitbaggerenvaneendeelnauwelijksverbeteringkangeven.Parmavraagtzichafwanneer enonderwelkevoorwaardenbaggeren rendabelgaatworden.Juistopdeplekkenwaarhetplassenschapzouwillenbaggeren,isheteconomischmisschiennietinteressant.OokdeRuitervindtdateen
volledigeuitdiepingvoorderecreantnietalteaantrekkelijk isvanwegedeveellangzamereopwarming
vanhetwater.
Conclusies:
Gezienhetfeit daternogweinigexactbekendismetbetrekkingtotdeperiode,deplaats,dediepteendeeventueleverdererandvoorwaarden isgeendirectconcreetantwoordtegevenvanuit natuurwetenschappelijk oogpunt,dandatgenedathierbovenisbeschreven.Opkortetermijn zoudatmoeten
kunnen.HetgevaarvaneenAfjcrocyrtw-opbloei wordtonderkend,maarisnietonderbouwd.Dezeproblematiekverdientmeeraandacht.
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