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"Kranswier belangrijke indicator voor schoon water"
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Waterplantenkartering: harken
•
het water
1n
Sinds 1987 doet ANM aan waterplantenkartering in het IJsselmeergebied;
sommige plekken komen elk jaar aan de beurt, andere eens in de vier jaar.
De karteringen geven een beeld van welke soorten er voorkomen en in welke
mate. En dat is weer een maatstaf voor de waterkwaliteit en biologische
rijkdom. Verder geeft deze kennis plannenmakers een handvat bij het
inrichten van bepaalde gebieden. Ir. Bauke de Witte, van huis uit
plantenteeltkundige en coördinator waterplantenkartering bij ANM, vertelt
hoe het zit.

Waterplanten zijn van betekenis voor de
zegt Bauke de Witte. Veel waterplanten en
ecologie van een watersysteem en voor de
een verscheidenheid aan soorten
kwaliteit van het water. Ze vormen de basis garanderen een biologische rijkdom.
van het ecosysteem. Daarmee is het belang Waterplanten dienen als voedsel voor
van een structurele mon itoring van w aterdiverse organismen, zoals slakken en vogels,
planten aangegeven, zeg maar het periodiek geven een schuilplaat s en broedgelegenheid
nauw keurig bepalen van het actuele beeld
aan vissen. De snoek heeft waterplanten
en het volgen van de ontwikkeling.
nodig om zich als jager schuil te houden.
" Waterplanten zijn de spil van het
Kleine zwanen en krooneenden moeten het
ecologisch systeem van het waterleven",
eveneens hebben van waterplanten , ze
fourageren met name op fontein kruid en
Een veldje chara contraria (kra nswieren) in het kransw ieren.
Veluw emeer. Foto W Ka/voort, RIZA
Een gunstige eigenschap van waterplanten

is ook dat ze een bodembedekking vormen ,
die het bodemslib vastlegt.
Waterplanten beïnvloeden de waterkwaliteit. Ze hebben een gunstig effect op
de helderheid van het water, doordat ze
nutriënten (voedingsstoffen) als stikstof en
fosfaten opnemen. Op plekken waar veel
waterplanten groeien, wordt het water
meestal glashelder. "Het is geen kwestie van
kip of ei, maar veeleer van in elkaar
grijpende processen. Als je geen helder
water hebt, groeien er geen (hogere)
waterplanten. Wordt het water wat
helderd er dan vestigen zich planten, die het
water nog helderder maken. Het gaat in
opgaande lijn ."
Monitoring
"De kartering van waterplanten,
waarmee ANM in 1987 is begonnen , is puur
om een beeld te hebl:S"en . Het is er niet op
gericht waterplanten te stimu leren (ten
behoeve van de natuur) of juist af te
remmen (vanwege de last voor scheep- en
recreatievaart) . Anderen bepalen wat er met
de gegevens gebeurt. De kartering van het
Wolderwijd is bijvoorbeeld van groot belang
voor BOVAR (project Bestrijding Overmatige
Algengroei Randmeren) en die van het
IJ meer voor het ROM- IJ meerproject
(afstemming Ruimtelij ke Ordening en
M ilieu; het plangebied betreft het IJ meer en
een aansluitend deel van het M arkermeer).
De algemene informat ie, die uit de kartering
naar voren komt, kan ook van nut zijn bij
het inrichten van gebieden. Wat is de beste
plek voor een nat uurgebied? Wat is het
effect van een ingreep, bijvoorbeeld het
uitdiepen van een vaargeul, de aanleg van
een st rekdam en dergelij ke? Uit de kartering
kan blijken of een gebied een specif ieke
waard e heeft of ju ist niet en daar kan dan
rekening mee word en gehouden. Dat geldt
niet alleen voor RDIJ zelf , maar ook voor
gemeenten en provincies, die plan nen w illen
maken."
Voor alle duidelijkh eid: bij de waterplantenkartering wordt niet gekeken naar het
voorkomen van algen, maar juist naar
andere (hogere) planten. In het bijzonder
gaat het om de verspreiding van fonteinkruiden en w ieren, zoals kransw ieren,
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,,Ik heb een gloeiende hekel
interne spanningen''
"Wat de stijl van leidinggeven betreft, ben
ik een coachende manager. Ik sta eerder
naast dan boven de medewerkers. Ik ga
op elk niveau ieder zijn
dWILWIJorae1ijkheid neemt."
zegt ir. Cor Venema, die op 1 januari

"Natuurlijk is er ook sprake van een
hiërarchische structuur. Ik ga er ook van uit
dat wanneer ergens knelpunten zijn, dat mij
dat gemeld wordt en dat ik er niet zelf
achter hoef te komen. Of het coachend
managen ook voor een regionale directie
een juiste manier is, zal de tijd leren. Ik heb
ervaren dat sommigen behoefte hebben aan
een baas, die duidelijke opdrachten geeft.
Het kan dus best zijn dat ik me daar een
beetje op aan moet passen"
Andere belangrijke aspecten vindt Venema
sfeer en kwaliteit, waarbij hij graag een
stimulerende rol wil spelen.,.Ais ergens in de
organisatie een gespannen sfeer heerst, voel
ik mij niet prettig; ik heb er een gloeiende
hekel aan. Ik zal er dan altijd iets aan willen
doen. Er mag best gelachen worden, men
moet het leuk vinden om bij AN te werken.
Ja, ik voel me daarvoor verantwoordelijk, ik
moet proberen de juiste voorwaarden te
scheppen."
Volgens Venema moet kwaliteit uitgangspunt zijn voor heel RDIJ. "leder personeels- 1
lid heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Kwaliteit is meer dat het precies
voldoen aan opdrachten en voorschriftef}
Het is ook een stukje beleving, je moeM{et
goed willen doen. Kwaliteit betekent ook
nadenken over wat de buitenwereld van
onze produkten vindt. Dat houdt tevens in
dat je je kwetsbaar opstelt: openstaan voor
op- en aanmerkingen. Ja, ik kan goed tegen

j

n en te zien wat
gebeu rt." Een ui
in het bestuurlijk ove
niveau. "Dat moet ik nog
wel hoe ik moet ondermet gemeenten en provincies."
nde en plezierige ontdekking
""'-.r""'n,pma bij zijn kennismaking was dat
Jsselmeergebied nog niet ,.af" is en dat
ij RDIJ nog veel te doen is. "Het werk is
ker en complexer dan ik dacht. Er staan
projecten op stapel, zoals het Ketel meerdepot Ook de natuurontwikkeling zal
in dit gebied nog veel aandacht vragen."

Waterzuivering
Affiniteit met water heeft Venema z'n
hele leven al gehad. Hij kreeg het als het
ware met de paplepel ingegoten; z'n vader
werkte bij een waterschap. In 1976 studeerde hij af aan de LU Wageningen in de
milieuhygiëne, met als specialisati e waterzuivering. Na een kort ,.opstapje" bij het
zuiveringschap Rivierenland in Tiel trad hij in

dienst van het RIZA in Lelystad . Hij bleef
hier in verschillende functies tot 1990; zo'n
4 jaar maakte hij deel )Jit van het directieteam. Als ,. jong broekie" begon hij als
milieukundig adviseur bij de afdeling Internationale Zaken. Hij was betrokken bij het
opstellen van richtlijnen in het kader van
ondermeer de EU, het Noordzee-overleg en
de Rijnconferentie. "Wekelijks vloog ik voor
overleg van Amsterdam naar Brussel." In
1986 werd Venema hoofd van de hoofd afdeling Informatie en Ontwikkeling, waarbij meten en meetnetten de hoofdschotel
vormden. Na dertien jaar RIZA wilde
ema wel eens wat anders en hij sollicimet succes bij de Dienst Verkeersin Rotterdam, een paar jaar geleden
tot Adviesdienst Verkeer en
o
Vervoer. Er kwam toen behalve het verkeer
en vervoer over de weg ook dat over het
water bij) " Een heel andere discipline. De
bindende factore n waren automatisering en
meten, maar verd er was ik er een vreemde
eend in de bijt."
Cor Venema woont met zijn vrouw en twee
dochters in een oud, statig herenhuis (1872)
in Bennekom. ,. Al m'n vrije uren en vakanties gaan in het opknappen van dit pand zitten. Ik vind het ook wel aardig om te doen
en het is ook ontspanning. De resterende
tijd trek ik met m'n gezin op. M'n dochters
zitten nu op ten nisles. Misschien pik ik dat
ook weer eens op."
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Een kluwen planten
wordt uit de Gouwzee
geharkt. Foto Roei
Doet.

in 1995 voor het
eerst is gekarteerd,
zijn kranswiere n
waargenomen ." (Zie
kaartje op pagina 6).
Hark

draadwieren en darmwieren. Het Wolderwijd en het Veluwemeer worden jaarlijks
volledig gekarteerd. Hierbij gaat het er
vooral om na te gaan wat de gevolgen zijn
van de in het kader van BOVAR genomen
maatregelen, zoals het afvissen en doorspoelen. De andere randmeren worden ook
volledig gekarteerd, maar eens in de vier
jaar. Van het Markermeer en het IJsselmeer
worden om de vier jaar de ondiepe delen
.,onder de loep" genomen; de kuststrook
tot zo'n twee meter diepte. Dit jaar is voor
het eerst het deel langs de Friese kust
gekarteerd (tussen Kornwerderzand en
Workum).
Kranswieren
Wat leren de waterplantenkarteringen
tot nu toe? In elk geval dat in het
IJsselmeergebied de kranswieren steeds
talrijker worden. En dat is een gunstig teken.
De Witte: "Kranswieren, eigenlijk een
plantengroep, gedijen alleen in heel helder,
schoon water. Ook voor de recreant is het
een lust om boven een kranswierenveld te
varen. Het water is er zo helder dat je elke
vis ziet zwemmen. Het fraaie van kranswieren is ook dat ze niet tot aan de
waterspiegel groeien, maar op de bodem
een tapijt van planten vormen. Fonteinkruid

daarentegen groeit tot aan de oppervlakte
en vormt een deken op het water, waar
pleziervaarders en surfers last van kunnen
hebben." De grootste kranswierenvelden
komen voor in het Wolderwijd en het
Veluwemeer. Uit de jaarlijkse karteringen
van het Wolderwijd en Veluwemeer valt een
tren d af te leiden , namelijk dat in beide
randmeren de kranswieren toenemen en dat
het schedefonteinkruid achteruit gaat.
Dat duidt erop dat er minder voedingsstoffen in het water zitten en de waterkwaliteit verbetert. De karteringen geven
ook een schril contrast aan tussen verschillende randmeren. In het Veluwemeer komen
13 soorten waterplanten voor in een
redelijke tot grote bedekkingsgraad. In het
Eemmeer komen nagenoeg geen waterplanten voor en wat er groeit is een
monocultuur van schedefonteinkruid, een
van de weinige soorten waterplanten die
tegen een hoge graad van nutriënten kan.
.,Opmerkelijk was dat we het afgelopen jaar
bij de kartering van het IJmeer kranswieren
hebben ontdekt. Bij de eerste kartering in
1991 waren ze er nog niet en nu komen ze
er in redelijke mate voor. Ze zijn er spontaan
gekomen, zonder ingrepen om de
waterkwaliteit te verbeteren, zoals bij het
Wolderwijd. Ook langs de Friese kust, waar

Ir. De Witte
noemt waterplantenkartering een echt
zomerwerk. In korte
tijd moet het
gebeuren. Door
ANM wordt dan alles
op haren en snaren
gezet. Het kan alleen
in de period e van
eind juni tot half
augustus als de
waterplanten tot
volle wasdom zijn
gekomen.
Het eigenlijke
karteringswerk
gebeurt met behulp
/ van twee of drie
boten. Er worden raaien uitgezet en zo
ontstaat om de 100 meter een meetpunt;
de karteerders spreken van kwadrantpunt
Het Veluwemeer bijvoorbeeld omvat op
deze manier een kleine 4.000 meetpunten.
Een boot vaart naar elk meetpunt en men
bepaalt daar met DGPS (Digital Global
Position System) de exacte coördinaten. In
contrast met deze high tech gebruikt men
een gewone tuinhark om enkele meters
rondom het meetpunt de waterplanten
bijeen te harken. Deze bos planten wordt
uitgeplozen op soorten en er wordt een zo
nauwkeurig mogelijke schatting gemaakt
van de bedekkingsgraad, uitgedrukt in
percentages (nul procent is open water en
100 procent is een aaneengesloten dek van
waterplanten). "Voor het determineren is
een flora aan boord, maar ANM huurt voor
het karteringswerk ook deskundigen met
een meer uitgebreide plantkundige kennis
in." Volgens Bauke de Witte zijn metingen
op het water met tussenruimte van 100
meter fijnmazig te noemen . .,Als we op de
uitgezette meetpunten niets vinden, maar er
tussenin een veldje waterplanten aantreffen,
dan doen we daar vaak een extra meting.
Die 100 meter is qua kosten en qua
gegevens een redelijk optimum. Je verkrijgt
hierdoor cijfers die goed bruikbaar zijn." .....
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Waterplantenkartering 1995

WADDENzEE ·

Kornwerderzand- Workum
Kranswier
(Chara spp.)
Interpolatielolart veldkarteringen
data: 21 juni- 14 juli
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bedekkingaklassen en -percentages
(0)
0%
(1) 0- 1%
(2) 1 . 5%
(3) 5- IS%
(4) 15- 25 %
(5) 25- 50%
(6) 50- 15%
(!) 15-100%

(*) niet gekarteerd c.q.
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