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Voorwoord

De eerste versie van het 'lnstandhoudingsplan (IHP) Water inclus1ef Ecologie' is
een fe1t. Binnen het Beheerplan Nat CBPN) nemen water en ecologie een b1Jzondere plaats in. Zo verstaan versch1llende regionale direct1es onder het begrip
water 1ets anders (alleen kwahte1t of ook kwant1teit) en z11n WIJ de emge regionale direct1e (RD) waarbij de afdelmg planvorm1ng een IHP ecolog1e heeft geschreven. De andere regionale directies hebben ecologie alleen beschreven m
het Beleidsdeel of Uitvoenngsdeel BPN en het IHP voor water en/of ecolog1e
wordt dan bij de d1enstkringen gemaakt. De afdelingen planvormmg beperken
zteh daarb1J tot het formuleren van functie-e1sen en streefbeelden voor het
bele1dsdeel. Het benoemen van de streefbeelden en de daarb1J vermelde tijdsspanne (2030, 2035 of 2050) verschilt ook per RD. Vanwt de Netwerkgedachte
z1in d1t zaken die de nod1ge aandacht vergen voor afstemming. Een aanzet
daartoe gaf de directie Limburg door het organ1seren van een BPN-dag voor
ecolog1e en waterkwaliteit.
Daarnaast wordt bmnen RDIJ gewerkt aan een continue afstemmmg tussen de
BPN-onderdelen Water en Ecologie (bele1d/uitvoering/IHP) en de Europese
KaderrichtliJn Water (EUKW) Zo kan bmnen de projectgroep EUKW voordeel
worden getrokken van al het werk dat al 1s vemcht voor het schrijven van de
lnstandhoudingsplannen Ook in het kader van het schriiven van een beheersv1s1e voor de Natuurbeschermmgswet bliiven we nagaan of afstemmmg plaatsvindt.
Voor het '!HP-water mclus1ef ecolog1e' 1s de BPN-systematiek zoveel mogelijk
aangehouden; zo zijn functie-eisen omschreven, streefbeelden bepaald en verbeter- en instandhoudmgsmaatregelen benoemd. Toch blijkt het met mogelijk
om dezelfde systematiek, die eigenlijk meer geschikt is voor 'harde', technische
obiecten als sluizen en bruggen, ook volled1g te volgen b11 de 'zachte' objecten
als water en ecologie. Daarnaast wijkt ook water weer op somm1ge punten af
van ecologie en is voor beide onderdelen een apart prioritenngsstelsel bedacht.
In het onderdeel ecolog1e ZtJn de streefbeelden beschreven met behulp van de
door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Vissenj ontworpen natuurdoeltypensystemattek Deze systematiek heeft als voordeel dat soortenl11sten
ziJn opgenomen en dat afstemming met LNV eenvoudiger 1s.
Een groot punt van aandacht blijft de werkelijke uitvoenng van de projecten,
volgens het streefbeeld en de functie-e1sen zoals deze in de IHP's zijn beschreven . Een goede afstemmmg met de d1enstknngen daarover is en blijft essentieel.
In deze versie ziJn de onderdelen water en ecolog1e nog gesche1den. In een
volgende vers1e zullen ze meer geintegreerd zijn
We wensen u veel leesplez1er en wanneer u aanbevelingen heeft over de uitvoenng en I of invulling van het IHP horen we dit graag.
Lelystad, 1ul1 2003

J A.W. de Wit
Hoofdafdehngshoofd Planvormmg en Aanleg
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1 lnleiding

1.1 lnstandhoudingsplan: een onderdeel van het Beheerplan Nat

Het 'lnstandhoud1ngsplan (IHP) water mclus1ef ecolog1e' beschnJft het werk dat
vanuit de funct1e waterkwahteit en ecologie m het 1Jsselmeergeb1ed wordt gedaan om de taak van beheerder zo goed mogehJk uit te oefenen . Het 'IHP Water inclus1ef ecolog1e' vormt de basis voor het werk dat vanuit de planvorm1ng
voor water en ecologie en het beheer van de waterhu1shoud1ng en ecolog1e
wordt gedaan of d1ent te worden gedaan en de onderbouwrng h1ervan . Het
' IHP Water inclusief ecolog1e' 1s niet een op z1ch zelf staand plan. Het is onderdeel van het Beheerplan Nat (kortweg BPN). Het IHP 1s de onderbouwrng van
de werkzaamheden die worden u1tgevoerd.
Het Beheerplan Nat 1s het plan waarin de reg1onale d1rect1es aangeven, welke
natte 1nfrastructuur ze onder haar beheer hebben , op welke WiJze deze beheerd
wordt (met welke maatregelen) en wat de kosten hiervan z11n . Het beheer vrndt
plaats vanuit functroneel perspect1ef, hetgeen betekent dat onderhoud pas
wordt gepleegd als het nodig 1s voor het goed functioneren van een object. Om
dat te kunnen beoordelen moet bekend zijn wat de funct1e van het te beheren
Object is en wat gedaan moet worden om het die functie te kunnen laten behouden of (opnreuw) te laten krijgen Ook moet du1deh1k zijn wat er gebeurd
wanneer het object nret onderhouden wordt. Daarnaast moet de beheerder aan
kunnen geven waar de grens ligt tussen het wel en het nret functioneren van
het obiect.
In het BPN is gemotiveerd aangegeven wat de wensen z11n van de regionale
directies voor het beheer en onderhoud van de natte mfrastructuur en wat de
kosten h1ervan ZIJn. De BPN-wensenl11st wordt 1aarlrJks rngediend b11 het Hoofdkantoor (van R11kswaterstaat). Het Hoofdkantoor kan vervolgens aan de hand
van een prioriteitenlijst bepalen voor welke (beheers)act1v1te1ten geld beschikbaar wordt gesteld. In de praktijk zullen nameli1k altijd keuzes moeten worden
gemaakt omdat het besch1kbare budget noo1t volledig toereikend 1s. De polrtiek
bepaalt de eerste rangorde van de prioriteiten . Hiernaast geven het landel1jke
en reg1onaJe pnonte1tenmodel (zre Belerdsdeel BPN hieronder) houvast biJ de
verdere verdelmg van het budget Opgemerkt wordt dat politieke rnz1chten met
de tiJd kunnen veranderen, waardoor de pnonte1tenvolgorde geen vaststaand
gegeven is.
Het BPN bestaat uit dne delen:
• het beleidsdeel
• de IHP's
• het u1tvoeringsdeel
Het bele1dsdeel (voorheen stat1sch deel genoemd) wordt 1edere VtJf jaar u1tgebracht en vormt de grondslag voor het te voeren beheer Het landelijk en reg1onaaJ bele1d uit de Vierde Nota Waterhuishoudrng (M1nisterie van Verkeer &
Waterstaat et al., 1998) en het Beheersplan voor de Rijkswateren (Ministerie
van Verkeer & Waterstaat. 2001 ) is rn belangn1ke mate richtinggevend . Voor
het IJsselmeergebied 1s drt bele1d 'vertaaJd en geconcretiseerd' in streefbeelden.
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Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van de hu1d1ge toestand van het
IJsselmeergebied. Tevens wordt mgegaan op de beheersfilosofie en -strateg1e,
met welk beheer kunnen de streefbeelden bereikt en gehandhaafd worden.
Van de /HP's vindt een jaarlijkse actualisatieslag plaats (in januari volgend op
het beschreven iaar) De plannen leveren de onderbouwing van de maatregelen
voor de programmenng en de vertaling naar de u1temdelijke uitvoenng Het
beheersgebied van RDIJ (het IJsselmeergebied) wordt hiertoe verdeeld m watersystemen (zoals het IJsselmeer en de Randmeren Oost (Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd-Nuldernauw) en watersysteemdelen (zoals het Veluwemeer).
Binnen de watersysteemdelen worden obiecten onderscheiden . (Uitzondenng is
het 'IHP water onderdeel ecologie' waarm geen objecten warden onderscheiden terwijl het watersysteemdeel zelf het object is.) Een object is een element
dat beheerd kan warden, zoals een sluis of een brug, maar het kan ook over
water gaan. Voor de volgende viJf ob1ectcategorieen of clusters van obiecten
met 'overeenkomstige' kenmerken worden IHP's geschreven· water mclus1ef
ecologie, bodems, oevers, kunstwerken en facilitair (een post overige ob1ecten
zoals schepen, vaarwegmeubilair, terreinen en gebouwen). Per objectcategorie
wordt een IHP opgesteld.
/HP water inclusief ecologie

De BPN systematiek 1s opgezet voor de beschrijvmg van de 'harde' of technische objecten zoals sluizen en bruggen. Het is niet mogelijk dezelfde systematiek voor de 'zachte' objecten water en ecologie helemaal te volgen. In sommige gevallen wijkt ook ecologie weer af van water. De priontering van maatregelen is niet voor het 'IHP water inclus1ef ecologie' geschikt; voor beide onderdelen is een apart prioriteringsstelsel bedacht.
In de IHP's worden per ob1ect streefbeelden voor 2010 en functie-eisen omschreven. De functie-e1sen zijn een concretisering van het streefbeeld. Uitzondering is het streefbeeld voor het 'onderdeel ecologie' dat pas in 2035 gerealiseerd moet ztjn omdat ecologische processen meer tijd nodig hebben dan de
andere onderdelen. In het 'onderdeel water' worden de streefbeelden en functie-eisen behandeld op het gebied van de water(bodem)kwaliteit. De functieetsen die de gebruiksfuncties stellen aan het object water waaronder scheepvaart en drinkwatervoorztening, warden hier ook behandeld. In het onderdeel
ecolog1e zijn voor het hoofdwatersysteem IJsselmeergebied en voor de watersystemen IJsselmeer, Markermeer en de randmeren streefbeelden en functieeisen beschreven.
Vergelijking van de huidige situatie met de functie-eisen (en met het streefbeeld) leidt tot verbeter- en I of mstandhoudingsmaatregelen; maatregelen om
de streefbeelden te bereiken dan wel in stand te houden. Monitoring wordt in
het 'IHP water inclusief ecologie' als instandhoudingsmaatregel gezien.
Van de maatregelen worden onder andere de kosten en de doorlooptijd gegeven. Volgens de BPN-systematiek is in een IHP verder een beperkte systeemanalyse opgenomen. Hierin zijn de kritieke onderdelen beschreven, wordt bepaald wanneer deze onderdelen vervangen moeten worden, wat het effect is
van vast onderhoud en wat er gebeurt als de maatregelen niet warden uitgevoerd. De systeemanalyse van het 'IHP water inclusief ecologie' wijkt af van de
genoemde indeling. In het 'onderdeel water' komen de volgende aspecten aan
de orde: een analyse van de sturende factoren op het functioneren van de watersystemen en een beschrijving van de kritieke gebeurtenissen. In het onderdeel ecologie volgt na een beschrijving van de sturende factoren (die voor de
ecologie van het 1Jsselmeergeb1ed van belang ziJn) een confrontatie van de
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hu1d1ge s1tuat1e met het streefbeeld en met de functie-e1sen. Vervolgens 1s aandacht besteed aan n1euwe ontwikkelingen en 'w1tte vlekken' (leemten m kenrns). In de systeemanalyse 1s ook de zogenaamde 'w1tte vlekken hist' opgenomen, waann beschreven staat om welke aspecten het gaat ('w1tte vlekken' met
de plaats m het IHP) en aangevuld met een tra1ect en t11dschema voor het mvullen van de benodigde kennis.
Het uttvoermgsdeel tenslotte ondersteunt de programmering. Ook m het uitvoeringsdeel wordt de hu1dige situatie vergeleken met het beleid en de streefbeelden. De maatregelen uit de IHP's warden op een hoger abstractieniveau
geclusterd en in het maatregelenprogramma (planning) opgenomen. De b11behorende kostenramingen z11n eveneens gebaseerd op de IHP's, met d1en verstande dat de kosten voor het komend jaar betrekkmg hebben op het werkelijk
besch1kbare budget (volgens het managementcontract tussen de DG en de
HID's). Het IHP kan in fe1te beschouwd warden als een bruto wens, het u1tvoenngsdeel als het netto resultaat voor het komend jaar. Verder wordt in het
uitvoenngsdeel gekeken welke maatregelen in het afgelopen iaar zijn u1tgevoerd, of d1t met de geraamde middelen 1s gelukt, of d1t heeft b11gedragen aan
de streefbeelden, of dat m1ssch1en streefbeelden en beleid moeten warden
aangepast . Het is een toetsmg van het uitgevoerde werk in het voorliggende
iaar.

1.2 Samenvoegen IHP Water en IHP Ecologie

Het 'IHP Water mclusief Ecologie' is ontstaan door samenvoeging van twee
afzonderh1ke delen: het IHP Water en het IHP Ecologie Het eerste deel 1s gebaseerd op de streefbeelden en de funct1e-e1sen die gelden voor het deel water als
onderdeel van het 'IHP Water inclusief Ecolog1e'. Deze funct1e-e1sen en de opgenomen maatregelen zijn ingedeeld naar de invalshoeken water(bodem)kwal1te1t, biologische kwaliteit, peilbeheerstng en waterberging, in het kort
waterkwahte1t en waterkwantiteit. Een voorbeeld: voor de funct1e zwemwater
moet het water aan bepaalde kwalite1tsnormen voldoen. Tegel•Jkertijd is het
zomerstreefpeil van belang· d1t mag niet zo hoog zijn dat stranden onder water
komen te staan.
In het 'onderdeel Ecologie' zijn de st reefbeelden voor ecologie beschreven in
natuurdoeltypen voor het IJsselmeergebied, die vertaald z11n in functie-e1sen.
Dit 1s voor de regionale d1rect1es voor het eerst dat de streefbeelden met behulp
van de natuurdoeltypensystematiek worden ingevuld. Bij ecologie 1s een streefbeeld voor 2035 opgenomen in tegenstelling tot 2010. De maatregelen zijn
mgedeeld m aanlegmaatregelen en verbetermaatregelen ecolog1e en mstandhoudingsmaatregelen. Een voorbeeld van een aanlegmaatregel 1s de aanleg van
een ecologische verbindmgszone de Natte As, m het WolderwiJd en Veluwemeer en tussen het Harderbroekbos m Flevoland en de Hierdense Beek biJ HarderwiJk Onderzoek vindt onder andere plaats op het gebied van vismigratie en
verstonng van vogels door waterrecreatie.
Water en ecolog1e ziin echter onlosmakehjk met elkaar verbonden. Ecologie 1s
geen te beheren object, maar een onderdeel van een watersysteem. Het ecolog1sch functioneren van een watersysteem is enerzi1ds gericht op het realiseren
van natuurdoelstelhngen en heeft daardoor een bepaalde mtrins1eke waarde;
anderzijds is het ecologisch func:boneren een belangrijke randvoorwaarde voor
vri1wel alle functies die het watersysteem heeft. Een gezond ecolog1sch systeem
heeft z11n pos1beve weerslag op de fysisch/chem1sche waterkwal1te1t (denk aan
zuurstof, doorzicht en nutrienten) maar vergroot ook de aantrekkeli1kheid van
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het water voor functies als recreatie en zwemwater. Uiteraard stelt de ecolog1e
ook eisen aan het deel water op het gebred van de streefpeilen en de water·
kwalite1t. Kortom: water en ecologie be"invloeden elkaar wederz1jds en z11n nret
los van elkaar te zren. Daarom rs besloten tot een samenvoegrng van berde
onderdelen tot een 'IHP Water mclus1ef ecologie'. De onderhav1ge versie bevat
beide, afzonderlijk opgestelde IHP's in een band en met deze gezamenlr1ke
inleiding. Het doel is in de geactualrseerde versie van 2003 water en ecolog1e
meer te laten integreren .

1.3 Doel 'IHP Water incluslef ecologie'
Het 'IHP Water inclusief ecologie' heeft een meerledig doel. Achtereenvolgens
gaat het hierbij om:

>-

}»

Ji;>-

Nadere concretisering van de streefbeelden uit het Beleidsdeel rn toetsbare
functre-eisen, en maatregelen die hieruit voortvloeien. Het geheel geeft een
rnhoudelijke onderbouwing aan de activiterten van RDIJ op het gebied van
water en ecolog1e. De medewerkers vinden er de onderbouwrng van hun
actrviteiten in doordat elke maatregel, elke structurele taak en elk project
terug te voeren is op het streefbeeld Het 'IHP Water inclusief ecologie' laat
zien aan welk streefbeeld een project een bijdrage levert, in hoeverre dat al
gerealiseerd is en water nog moet gebeuren.
Een onderbouwing voor de aanvraag van budgetten richting Hoofdkantoor.
Een basis voor de Afdelingsplannen van PAW en PAI.

1 .4 Status 'IHP Water inclusief ecologie'

Het 'IHP Water inclusief ecologie' heeft geen formele status zoals bijvoorbeeld
een Vierde Nota Waterhuishoudrng (Ministerie van Verkeer & Waterstaat et al.,
1998) of een Beheersplan voor de Rijkswateren (Ministerie van Verkeer & Waterstaat, 2001).

1.5 Planperiode
leder jaar januari zal er een geactualiseerde versie van het 'IHP water inclusief
ecologie' verschijnen. In het plan wordt steeds een 1aar terug en vijf jaar vooruit
gekeken. Het beleidskader zoals verwoord in het Beleidsdeel is hierbrj richtinggevend. De planperiode strekt zich uit tot het jaar 2010. Het streefbeeld voor
ecologie daarentegen behoeft pas in 2035 gehaald te worden. De in het onderhavige plan opgenomen ecologische maatregelen zijn eveneens beperkt tot de
periode 2002-2010. Maatregelen voor de periode na 2010 kunnen in dit stadium nog niet zinvol omschreven worden; een en ander is afhankelijk van de
ontwikkehngen die z1ch voordoen in de voorgaande periode. Pas in een later
stadium kunnen deze verder uitgewerkt worden.

1.6 Leeswijzer
Na deze inlerding volgt eerst het 'onderdeel water' en daarna het 'onderdeel
ecologie'. De delen water en ecologie beginnen elk met een inlerdmg waarin
een uitgebreide leeswijzer is opgenomen.
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1 lnleiding

1.1 Planperiode

In het IHP Water mclusief ecolog1e, onderdeel water wordt een jaar terug en v11f
jaar vooru1t gekeken. Het onderhavige plan 1s geactualiseerd m november 2002
In het naiaar van 2003 zal een volgende actualtsatieslag plaatsvmden H1erbij 1s
het nadrukkelijk de bedoehng dat het IHP de basis gaat vormen voor de nieuwe
afdehngsplannen (van afdehngen die taken hebben op het geb1ed van integraal
waterbeheer).

1.2 Leeswijzer
De opbouw van het voorliggende IHP Water wijkt af van die van de andere
IHP's. Als genoemd m paragraaf 1.1 wordt m de meeste IHP's het beheer en
onderhoud per object(onderdeel) beschreven. Onder een object wordt h1erbiJ
een beheerbare eenhe1d zoals bijvoorbeeld een sluis of een dijk, verstaan.Voor
het IHP Water hgt dit wat moeilijker; het water in het IJsselmeergebied is geen
Object met een bepaalde functie. Aan het water in het IJsse(meergebied ZIJn
diverse funcbes toegekend, waarvan het streefbeeld per watersysteem(deel)
kan verschlllen. In het IHP Water 1s er dan ook voor gekozen het 1Jsselmeergeb1ed op te delen in een v11ftal watersysteemdelen, waarbij per watersysteem de
maatregelen beschreven worden die nod1g zijn om aan de streefbeelden te
voldoen.
Het IHP Water 1s als volgt opgebouwd:
• In hoofdstuk 2 wordt een toelichting gegeven op de werkw11ze die gehanteerd 1s bij dit IHP Water. Ten behoeve h1ervan wordt achtereenvolgens ingegaan op:
• de ondersche1den watersystemen en/of delen
• de functies met de hierbij behorende functie·eisen
• de relaties met andere funcbes
• de wijze waarop per ondersche1den watersysteem(deel) de realisatie-,
onderhouds· en mspect1emaatregelen beschreven worden
• In hoofdstuk 3 wordt een overz1cht gegeven van de streefbeelden voor de
versch1llende functies in het IJsselmeergebied.
• In de hoofdstukken 4 t/m 8 wordt de onderscheiden watersystemen in het
IJsselmeergebied beschreven. Tevens wordt mgegaan op de systeemspecifieke realisatie- (of verbeter)maatregelen en instandhoudmgsmaatregelen.
• In hoofdstuk 9 worden de realisatie- en instandhoudingsmaatregelen behandeld die van toepassmg z11n op (vrijwel) het gehele 1Jsselmeergeb1ed.
• In hoofdstuk 10 wordt nader ingegaan op de monitoring (of inspectie)maatregelen.
• In hoofdstuk 11 wordt nader ingegaan op kritiek gebeurtenissen in het IJsselmeergebied.
• In hoofdstuk 12 worden vergunningverlening en handhavmg beschreven.
• In hoofdstuk 13 worden de projecten en maatregelen u1t het vorige IHP
geevalueerd.
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•
•

In haafdstuk 14 wardt een vaarstel gedaan vaar de wijze waarap de maatregelen uit net IHP Water gepriariteerd zauden kunnen warden .
In haafdstuk 15 tenslatte wardt een averzicht gegeven van 'witte vlekken' ;
relevante aspecten waaraan in het valgende IHP Water nadere aandacht
dient te warden besteed .
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2 Systematiek IHP Water

2.1 O nderverdellng hoofdwatersysteem
In het IHP Water is bi) de beschrijving van de maatregelen voor het hoofdwatersysteem 1Jsselmeergeb1ed de volgende onderverdehng in watersystemen en
watersysteemdelen gehanteerd·

Hoofdwatersysteem
IJsselmeergebied
Watersysteem
IJsselmeer
Markermeer

•
•
•

Watersysteemdeel
Randmeren Noord:

•

•
•

•

Randmeren Oost

•

Drontermeer
Veluwemeer
Wolderw11d-Nuldernauw

•

Eemmeer-N11kerkernauw
Gooimeer

•
•

•

Randmeren Zu1d

Ketelmeer
Vossemeer
Zwartemeer

•

De onderscheiden watersystemen worden h1erb11 als kapstok gebruikt voor de
hoofdstukindeling. Deze komen achtereenvolgens in de hoofdstukken 3 t/m 7
aan de orde.

2.2 Functies Usselmeergebied
In het Beheersplan voor de Rijkswateren (2001) ts aan het IJsselmeergebied een
12-tal functies toegekend. Het gaat hierbij om·
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hoogwaterbescherming/w aterkering
afvoer water. ijs en sediment
transport hoofdvaarweg
transport avenge vaarwegen
waterkwaliteit en ecolog1e
lokale recreabevaart
zwemwater
oeverrecreatie
sportv1sserij
reg1onale watervoorztening
koelwater
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•
•
•

drinkwater
beroepsv1sserij
oppervlaktedelfstoffenwinning

In het IHP Water wordt aan vrijwel alle functies aandacht besteed. Per watersysteem kunnen hier echter verschillen in optreden, doordat er lokaal verschillen
ziJn in het streefbeeld per functie of doordat n1et alle funct1es van toepassmg
zijn in een watersysteem.
Aan de functie ecologie wordt in dit I HP-plan geen aandacht besteed. Hiervoor
wordt door de Afdeling PAI nameliJk een apart I HP-plan opgesteld.
Punt van aandacht zijn de 'waterkwaliteit' en 'waterbodemkwaliteit'. Alhoewel
waterkwaliteit bovenstaand wel als functie wordt genoemd (in combinatie met
ecologie) is dit voor de waterbodemkwaliteit niet het geval. Feitelijk echter, zijn
beide aspecten geen functies. Een goede water- en waterbodemkwalite1t ziJn
randvoorwaarden voor een gezond watersysteem, en daardoor ook (m)direct
wenselijk voor de meeste functies. Veel van de activite1ten die samenhangen
met de functies hebben echter hun weerslag op de kwalite1t van het water en
de waterbodem, en daarmee dus ook op de mate waarop de verschillende
functies tot hun recht kunnen komen .
In het IHP Water is er daarom voor gekozen om in aanvulling op de 11 bovengenoemde func:ties (waterkwaliteit en ecologie uitgezonderd), apart aandacht
te schenken aan deze aspecten.

2.3 Relaties met andere IHP's

Als genoemd in paragraaf 1.1 wordt er een aantal IHP-plannen opgesteld.
Naast dit plan (IHP Water) zijn dit de IHP's Ecologie, Bodems, Oevers, Kunstwerken en Facilitair. Tussen deze IHP's bestaat een zekere samenhang (figuur
2.1). De functie-eisen die voortvloeien uit een streefbeeld kunnen immers eisen
stellen aan verschillende componenten van een watersysteem(deel). Als voor-

beeld: het garanderen van een bepaalde vaardiepte voor de scheepvaart stelt
zowel eisen aan het waterpeil (onderdeel IHP Water) als aan de hoogteligging
van de waterbodem (onderdeel IHP Bodems). Zander afstemming tussen beide
IHP's kan niet gegarandeerd worden dat aan de functie-eis wordt voldaan. Een
ander voorbeeld is de relatie met het IHP Water, onderdeel Ecologie. Ecologische maatregelen die ten behoeve van een watergebonden functie genomen
moeten worden, worden beschreven in het Onderdeel Ecologie. In dit IHP Water wordt in die gevallen volstaan met een verwijzing.
Waterbodemgerelateerde maatregelen kunnen zowel onder het IHP Water als
het IHP Bodems worden geplaatst. Om dubbelingen te voorkomen is een onderscheid gemaakt in kwaliteits- of milieugenchte en onderhoudsgerichte maatregelen. De eerstgenoemde groep maatregelen (bijvoorbeeld saneringen) worden in het IHP Water behandeld. Vervuilde waterbodems kunnen immers van
invloed zijn op de waterkwaliteit. Onderhoudsbaggerwerk daarentegen, bijvoorbeeld om vaarwegen of havens op diepte te houden, komt in het IHP Bodems aan de orde.
Daamaast is er zeker voor de functie hoogwaterbescherming/waterkeren een
relatie met het IHP Oevers. Maatregelen die gerelateerd zijn aan de waterpeilen
vallen onder het IHP Water, de waterkering zelf (dijken, kades) onder het IHP
Oevers.
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•
•

speofieke streefbeelden
speclfleke fun ctle·elsen

IHP Water, onderdeel
Ecologie
• spedheke streefbcelden

IHP Facllitair
• speofieke streefbeelden
• speofieke funct1e-e1sen

Figuur 2.2: Onderlinge relatfe IHP's

2.4 Opbouw IHP
Het zogenaamde tlenstappenplan, dat onderdeel u1tmaakt van de BPN·systematiek (z1e Wegwijzer Beheerplan Nat) , heeft als richtsnoer gediend voor het
onderhavige IHP. Omdat de tienstappensystematiek vooral geschikt is voor
meer technisch geonenteerde IHP's als Bodems Oevers en Kunstwerken, is in
verband met de leesbaarhe1d van de rapportage de vrijheid genomen haervan af
te wijken. De meeste stappen komen echter wel aan bod, al z1j het in een ande·
re volgorde of onder een afw1jkende benaming. Onderstaand is toegelicht welke onderwerpen in de hoofdstukken 4 Vm13 aan de orde komen . Tussen haakjes 1s aangegeven met welke stap uit het Uenstappenplan dit onderwerp {ongeveer) overeenkorr.t.
•

In hoofdstuk 3 wordt een korte omschrijving gegeven van het streefbeeld
per toegekende functie (stap 3) De streefbeelden, die z11n afgeleid van het
landelijk en reg1onaal beleid, zijn door medewerkers van de afdehng en
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PAW en PAI opgesteld. Waar relevant zijn de streefbeelden uitgewerkt op
watersysteemrnveau. De functie ecolog1e wordt m het IHP Water niet verder
u1tgewerkt tn streefbeelden (en functie-e1sen), omdat voor ecolog1e door de
Afdeling PAI een apart IHP-plan wordt opgesteld. Verder zijn als aangegeven in paragraaf 2.2 streefbeelden opgenomen voor de 'waterkwaliteit'
en 'waterbodemkwaliteit'.
•

De hoofdstukken 4 t/m 8 hebben een identieke opbouw. Achtereenvolgens
komen de watersystemen IJsselmeer, Markermeer en Randmeren Noord,
Oost en Zwd aan de orde. Per watersysteem worden paragraafsgewijs de
volgende onderwerpen behandeld.
1. Een korte kenschets van het betreffende watersysteem en de h1ertoe behorende watersysteemdelen. Hierbij wordt per watersysteem ingegaan
op:
de BOPPER-code
de watersysteemdelen
het jaar van totstandkoming
de oppervlakte
de provincies waa1van het deel u1tmaakt
de funct1es die erop van toepassing zijn.
2

Een actuele geb1edsbeschrijvmg. Hierin komen kort de belangrijkste karaktenstieken aan bod

3. De analyse van sturende factoren of systeemanalyse (stap 6). Vanuit
funct1eoogpunt gezien, wordt gestreefd naar een optimahsatie van de situat1e. Daar waar d1t momenteel met het geval is, wordt waar mogelijk
bijgestuurd· Om zmvol biJ te kunnen sturen, 1s inzicht vere1st m de factoren die van mvloed zijn op het functioneren; oftewel 'de knoppen
waaraan gedraaid moet worden'. H1erbij wordt een onderscheid gemaakt in de factoren die van invloed zijn op peilbeheersing. waterberging en waterkwaliteit. Bedacht moet worden dat b1jsturingsmaatregelen
niet beperkt behoeven te zijn tot het IHP Water. Als fictief voorbeeld
vergrotmg van de vaarwegdiepte. Mogelijke oplossingen zijn peilverhogmg (IHP Water) al dan met in combinatie met verdieping (IHP Bodems).
Eventueel zouden bij de afwegmg ook de ecolog1sche effecten (Onderdeel Ecologre) nog een rol kunnen spelen Onderlinge afstemming hier·
over is dus van groot belang.
4. De confrontatie van het streefbeeld met de huidige situatie (stap 4 en 5).
H1ertoe worden de streefbeelden (uit hoofdstuk 3) nader geconcretiseerd
in toetsbare functie-e1sen. lndien niet aan een funct1e-e1s wordt voldaan
zijn 1n pnnc1pe verbetermaatregelen voorzien, indien wel aan de functieeis wordt voldaan mstandhoudmgsmaatregelen° (z1e ook figuur 2.2). Tevens wordt kort toegelicht waarom niet aan een functie-e1s wordt voldaan. Om te voorkomen dat bepaalde maatregelen bij (vrijwel) alle functies als realisatie- c q instandhoudingsmaatregelen genoemd worden,
zijn deze gekoppeld aan die functies waarvoor uitvoering van de betref• Er is bewust gekozen voor de formulering 'waar mogelijk' Omdat aan het IJsselmeergebied
verschtllende functies ZlJn toegekend, kan de sttuabe niet albjd per functie geoptJmaliseerd
worden. Soms moet er een oplossing gekozen worden, die mogeliJkheden voor meerdere
functies b1ed t.
0
In de prakbJk 1s de relabe tussen water en functies met zo eenvoudig. Functie-eisen vanult
de ene funcbe kunnen randvoorwaarden stellen/beperkend z11n voor andere functies. Om
d1t probleem te tackelen worden de streefbeelden en functie-e1sen op elkaar afgestemd (integrale streefbeelden). D1t kan betekenen dater comprom1ssen moeten warden gesloten .
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fende maatregel het meest relevant 1s. Dit betekent dus niet dat u1tvoering van een maatregel niet van belang is voor de andere functies; deze
functres vormen echter niet de directe aanleiding

Streefbeeld
met
functie-e1sen

Inspectiemaatregelen
of
monitoring

Verbetermaatregelen

lnstandhoudingsmaatregelen

Figuur 2.2: Schematische w eergave relatie functie-eisen met maatregelen

Gekozen is voor een presentabe in tabelvorm. De maatregelen zijn m de
tabellen gecodeerd aangegeven De codering correspondeert met de codenng die gehanteerd is in de paragrafen 5 en 6 van de hoofdstukken 4
t/m 8 en in de hoofdstukken 9 en 10 In de tabellen z11n de funct1e-e1sen
in principe geclusterd naar de mvalshoeken pe1lbeheersing, waterberging
en biologische kwalitert.
De invalshoeken water- en waterbodemkwalitert worden bij de meeste
functtes met genoemd. De eisen die aan de water(bodem)kwaliteit gesteld warden zijn voor de versch1llende funct1es namelijk ongeveer gelijk,
hetgeen tot een herhalmg zou lerden Een goede water- en waterbodemkwaliteit ziJn immers een randvoorwaarde voor een gezond watersysteem en dus een randvoorwaarde voor alle functres. Daarom is ervoor gekozen de eisen die aan de water- en waterbodemkwaliteit warden gesteld, apart te bespreken. BiJ functies die lokaal strengere eisen
stellen aan de waterkwalitert zoals bijvoorbeeld zwemwater en drinkwater. wordt de mvalshoek (fysrsch-chemische) waterkwalrteit wet apart
behandeld.

5. Een overz1cht van de voorziene watersysteemspec1fieke verbetermaatregelen (ook wel aanleg- of verbetermaatregelen genoemd) per rnvalshoek
(stap 9 en 10). De water- en waterbodemkwaliteit warden als genoemd
onder punt 4, hierbij apart behandeld Per maatregel wordt rnzicht gegeven in:
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De deelproductcode die 1s toegekend aan de IHP-maatregel. De
deelproductcodes die worden gehanteerd bij de invoer in BOPPER,
corresponderen met de codes in het Afdelingsplan van PAW.
De omschrijving van de IHP-maatregel met b11behorende code. Deze
omschrijving komt overeen met de omschrijving van het deelproduct
of de omschrijving van een hieronder liggende maatregel uit het Afdelingplan van PAW. De bijbehorende code is willekeurig gekozen en
heeft puur tot doel de maatregel te kunnen rangschikken. De maatregelen zijn in de vorm van product formats in biJlage 2 nader toegelicht. Hierbij wordt ingegaan op aspecten als het doel, de relat1e met
de functtes in het 1Jsselmeergeb1ed, de planning en de verwachte
looptiJd. Tevens is een gespecificeerde begroting gegeven.
De deelproductverantwoordelijke of verantwoordelijke afdeling
De looptijd van de maatregel
De begroting voor de komende 2 iaar· Hierbij is geen onderscheid
gemaakt in zogenaamde productuitgaven (PU) en directe uitvoeringskosten (DU). In bijlage 2 is dit ondersche1d wel gemaakt.
6 Een overz1cht van de voorz1ene watersysteemspecifieke mstandhoudingsmaatregelen (stap 9 en 10) per invalshoek Evenals bij de verbetermaatregelen z11n de resultaten van de systeemanalyse richtinggevend. De
opbouw van de tabellen is identiek aan de opzet die onder punt 5 is beschreven.
•

In hoofdstuk 9 wordt per mvalshoek een overzicht gegeven van de realisatie- en instandhoudingsmaatregelen (stap 9 en 10), die van toepassmg z11n
op (vniwel) het gehele 1Jsselmeergeb1ed. Omdat bij het opstellen van het
IHP Water bleek dat het merendeel van de maatregelen n1et watersysteemspecifiek 1s, is ervoor gekozen deze maatregelen in een apart hoofdstuk te
presenteren. Opname van de maatregelen in de hoofdstukken4 t/m 8 zou
steeds tot herhaling leiden, hetgeen de leesbaarheid van het IHP niet ten
goede komt Evenals in de hoofdstukken 4 t/m 8 zijn de resultaten van de
systeemanalyse ncht1nggevend geweest. De opbouw van de tabellen is
eveneens identiek.

•

In hoofdstuk 10 wordt een overz1cht gegeven van de mspect1e- of morntoringmaatregelen (stap 9 en 10). Deze worden apart behandeld, omdat ze
evenals een groot deel van de realisatie- en mstandhoudingsmaatregelen
van toepassmg zijn op (vrijwel) het gehele 1Jsselmeergeb1ed. In het IHP Water wordt onder inspectie in fe1te monitoring verstaan. Er wordt om een aantal redenen gemorntord:
om te beoordelen of de s1tuat1e ten tijde van de monitoring voldoet aan
de streefbeelden en de hiermee samenhangende functie-eisen
om het effect van verbetermaatregelen te kunnen beoordelen
om het effect van instandhoudingsmaatregelen te kunnen beoordelen
om het effect van autonome ontwikkelingen te kunnen beoordelen.
In de prakt1jk warden er bij RDIJ verschillende parameters gemon1tord.
Evenals de realisatie- en mstandhoudingsmaatregelen z11n de morntoringmaatregelen in tabelvorm geclusterd naar invalshoeken. Hierbij is een ondersche1d gemaakt m de clusters water- en waterbodemkwalite1t, peilbeheersing en waterberging.
Evaluatre van de morntoringresultaten 1s bepalend voor de beoordeling of
een functie al dan niet aan de (functie)-eisen voldoet, en dus voor de eventueel te nemen vervolgstappen (realisatie- of mstandhoudingsmaatregelen).
De resultaten kunnen voor functies aanleiding zijn het streefbeeld (en de
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functte-eisen) aan te passen, btJVOorbeeld m geval van een met reahstJsch
streefbeeld.
•

In hoofdstuk 11 vindt de analyseplaats van krit1eke (toekomst1ge) gebeurtenissen (stap 7). Dit ZtJn gebeurtemssen die ertoe kunnen leiden dat het watersysteem niet meer aan een of meerdere van de toegekende functies voldoet. Aangegeven wordt welke maatregelen noodzakehjk worden geacht
om de gevolgen van deze gebeurtemssen tegen te gaan/te beperken dan
wel te voorkomen. Omdat ook deze in princ1pe van toepassmg zijn op het
gehele 1Jsselmeergeb1ed, worden ze tn een apart hoofdstuk behandeld.

•

In hoofdstuk 12 wordt ingegaan op de acttvite1ten van de onderafdelingen
Vergunmngverlenmg en Handhav1ng. De werkzaamheden van deze afdehngen hebben vooral betrekk1ng op de water- en waterbodemkwaliteit.

•

In hoofdstuk 13 worden de maatregelen geevalueerd. H1erbij wordt ingegaan op aspecten als de b1jdrage aan het streefbeeld, de kosten en eventuele vervolgacties.

•

In hoofdstuk 14 wordt een voorstel gedaan voor de wijze waarop de maatregelen uit het IHP Water geprioriteerd zouden kunnen worden. Prioritenng
ts noodzakelijk omdat er tn de praktiJk onvoldoende geld besch1kbaar is om
alle gewenste maatregelen uit te voeren.

•

In hoofdstuk 15 tenslotte wordt een overzicht gegeven van 'witte vlekken '.
Ott ziJn aspecten of onderwerpen die van belang ziJn voor het IHP Water,
maar waar in dit IHP nog geen aandacht is besteed.
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3 Streefbeelden

In het Beheersplan voor de Rijkswateren zijn aan het waterhu1shoudkund1g
hoofdsysteem IJsselmeergebied 14 funct1es toegekend . In d1t hoofdstuk wordt
per funct1e het btJbehorende streefbeeld beschreven. De functie 'ecologie en
waterkwahteit' is hierop een uitzondenng Voor de funct1e ecolog1e is in het IHP
Water geen streefbeeld opgenomen , omdat als genoemd in hoofdstuk 2 door
de Afdelmg PAI het Onderdeel Ecolog1e wordt opgesteld, waarin het streef·
beeld u1tgebreid besproken wordt. Alhoewel d1t fe1telijk geen funct1es zijn, worden er voor de waterkwalite1t en de waterbodemkwalite1t wel streefbeelden
beschreven. Fe1teltjk kunnen be1de aspecten gez1en worden als randvoorwaarden voor een gezond watersysteem, en daardoor (in)d1rect wensehik voor de
meeste functies.

3.1 Streefbeelden functies
Hoogwaterbescherming/ waterkering
De waterkerende ltchamen voldoen tn hoogte, sterkte en stabilite1t aan de geldende wettelijke en in de 'Leidraad Toetsen op Veiltgheid' opgenomen normen.
Voor de Afsluitdijk 1s m 2002 een aangepaste ve11tghe1dsnorm gereed. Pas dan
kan vastgesteld worden of er maatregelen en zo 1a welke noodzakelijk zijn om
de Afsluttd1jk en de daarin gelegen kunstwerken te laten voldoen aan die norm.
Afvoer water, ijs en sediment
Er is een meestal ongehinderde afvoer (van water, iJS en sediment), bij voorkeur
onder vriJ verval, vanu1t de omgevmg naar het 1Jsselmeergeb1ed en h1ervandaan
naar de Waddenzee Het afgevoerde water met het h1enn aanwez1ge zwevende
stof 1s van goede kwahte1t
Per watersysteem kan dit streefbeeld als volgt nader mgevuld worden:
llsselmeer en Randmeren Noord
Er ts een meestal ongehmderde afvoer, bij voorkeur onder vnJ verval, vanuit de
omgeving naar de Randmeren Noord en het IJsselmeer en vanu1t deze watersystemen naar de Waddenzee. Het afgevoerde water met het h1erin aanwezige
zwevende stof ZtJn van goede kwaliteit.
Markermeer en Randmeren Zuid
Er is een meestal ongehinderde afvoer, bij voorkeur onder VriJ vervaJ, vanuit de
omgevmg naar het Markermeer en de Randmeren Zu1d en vanu1t deze watersystemen naar het IJsselmeer. Het afgevoerde water met het h1erin aanwez1ge
zwevende stof ZtJn van goede kwalite1t.
Randmeren Oost
Er ts een meestal ongehmderde afvoer, bij voorkeur onder vrij vervaJ, vanuit de
omgeving naar Randmeren Oost en vanu1t d1t watersysteem naar de Randme·
ren Noord en Zu1d Het afgevoerde water met het hienn aanwez1ge zwevende
stof ziJn van goede kwalite1l
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Hoofdvaarweg en t ransport overige vaarwegen
De hoofdvaarwegen zijn geschikt voor CEMT klasse-Vb-schepen, met u1tzondering van de zijtak naar Meppel, die geschikt is voor schepen tot en met CEMT
klasse Va. In verband met de bodemdiepte van de sluizen in het IJsselmeergebied zijn de ontwerpe1sen voor de d1epgang (3,50 m) afwijkend van de CVBeisen (zie voor afmetingen IHP). Onderzocht is of de vaarroute AmsterdamEnkhuizen-Harlingen kan worden aangemerkt als hoofdvaarweg.
De overige vaarwegen in het beheersgeb1ed zijn toegankelijk voor schepen van
tenminste klasse II. Door aanpassingen in de vaarweg in (smalle) delen van de
randmeren kan het scheepvaartaanbod rn 2010 in comb1natie met de andere
gebruikers van de vaarweg veilig en vlot worden afgewikkeld.
Verder geldt:
• Op de hoofdvaarwegen en de overige vaarwegen zijn de veiligheid en een
voldoende vlotte verkeersafwikkeling voor de scheepvaart gewaarborgd .
• Alie slu1zen hebben 24-uurs bediening.
• Er is geen sprake van hinder als gevolg van scheepsafval.
• Er zijn geen onacceptabele wachttijden voor het scheepvaartverkeer bij objecten.
• Het scheepvaartverkeer ondervindt geen onacceptabele hinder (door diepgangproblemen) van de sluisdrempels of stortebedden
• Er zijn voldoende wacht- en overnachtingsplaatsen voor het scheepvaartverkeer beschikbaar.
• Voor het personenvervoer over water is er snelle scheepvaart met zogenoemde 'speedcruisers'.
• Het beroepsscheepvaartverkeer m het IJsselmeergebied wordt begeleid.
• De drempel van de grote kolk van de Lorentzslurs 1s tot NAP -4,90 m verdrept. De stortebedden van de Nijkerker- en Roggebotsluis zijn verlaagd.
Lokale recreatievaart
In de meeste watersysteemdelen is de recreatietoervaart toegenomen. Het aantal ligplaatsen in en het aantal jachthavens is gestegen. In de stedelijke gebieden
(IJmeer, Gooimeer en Nijkerkernauw) is ook de lokale recreatievaart aanzienlijk
toegenomen. Er zijn geen knelpunten bij sluizen en bruggen. De toegangsgeulen naar havens zijn op diepte gebracht. Recreatieve attracties, oevers, natuur
en cultuurhistorische monumenten zijn goed bereikbaar over het water. Rond
bebouwing kunnen vaartuigen te water worden gelaten.
In het IJsselmeergebied worden veel jachthavens ontwikkeld en zijn aanlegplaatsen, ankerplaatsen en overnachtingsmogelijkheden aangelegd (voornamelijk door particuliere projectontwikkelaars en de watersportsector). In tabel
3.1 ziin de maximale aantallen tot 2010 opgenomen. In totaal gaat het hierbij
om 40.074 ligplaatsen. Een groot deel hiervan (rurm 34.000) bestaat reeds. De
verwachte groei (circa 6.000) ligt binnen de marges van de 5.600 gewenste
ligplaatsen (in het IJmeer en Markermeer is een onzekerheidsmarge van circa
1.000 ligplaatsen).
Aanlegplaatsen, ankerplaatsen en ovemachtingsmogelijkheden zijn vooral te
vinden ten zuiden van de lijn Enkhuizen-Lemmer. Verder is aan de Waddenzeekant van de sluizen bij de Afsluitdijk een wachtgelegenheid aanwezig.
In de randmeren tussen de Nijkerkersluis en de Roggebotsluis zijn allerlei inrichtings- en aanlegmaatregelen u1tgevoerd. Zo zijn het brede deel van het Veluwemeer en het noorden van het Drontermeer deels verd1ept.
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De vaarmogelijkheden op het Wolderwtjd z11n vergroot en de vaargeul 1s naar
het zu1den verlegd De Flevopolder is via een sluis nabtJ Harderhaven/gemaal
Lovink te bere1ken.
B1J Nulderhoek 1s een dee( van het water ten behoeve van de recreatievaart
verd1ept tot 1,30 m onder waterpeil. BiJ de Ntjkerkersluis en de Roggebotslu1s
zijn overdraagvoorz1enmgen voor kano's. In het Drontermeer ts ten behoeve
van de HanzeftJn een nieuwe oeververbmding tot stand gebracht (spoorweg),
waarbij rekening is gehouden met de masthoogte van schepen Bremerbergse
Hoek heeft zich kunnen ontwikkelen tot een goed ontsloten, kwalitatief hoog·
staand 'zwaartepunt' voor de recreatie met onder andere een trailerhelling en
een jetsk1baan.

Tabel 3.1: Max1male capac1te1t jachthavens 1Jsselmeergeb1ed per gemeente in

2010
Gemeente

M aximum aantal

Gemeente

l h~ol aatsen

Lelystad
Dronten
Noordoostpolder
Urk
Kampen
Genemuiden
Hasselt
Zwartslu1s
Brederw1ede
lemsterland
NiJefurd
Wunseradiel
Al mere
Zeewolde
Elburg
Nunspeet
Harderwijk
Ermelo
Putten

3.000
675
753
180
1.049
260
375
854
110
1.811
3 .516
1.013
3.945
1.934
571
874
898
593
420

N1jkerk
Bunschoten
Eemnes
Huizen
Naarden
Amsterdam
Mu1den
Waterland
Edam· Voldendam
Zeevang
Hoorn
Stedebroec
Enkhuizen
Andijk
Medemblik
W1enngermeer
Wienngen

M aximum aantal
liJ?olaatsen

380
843
538
1.324
1.200
3.261
445
2.859
763
40
1.406
104
1.078
1.028
979
875
120

RDIJ 1s de recreatievaart daarnaast tegemoet gekomen door de bedieningstijden
van slu1zen aan te passen en vaargeulen te betonnen. Via betonning, bebake·
ning en regelgeving wordt hinder voor de beroepsvaart door de recreatievaart
voorkomen en is het ns1co op ongevallen gemin1maJ1seerd Ter verhoging van
de ve1hgheid zijn in de randmeren 2 spec1ale gebieden aangewezen voor de
jetski's. Verder ztJn er in het gehele beheersgebied innamepunten voor huishoudelijk en oliehoudend water gereaJ1seerd, en warden waterplanten door
belanghebbenden gemaa1d.
Utt veiligheidsoogpunt 1s er op het IJsselmeer en Markermeer een waailichtwaarschuwmgssysteem gereaftseerd om watersporters te waarschuwen voor
snel veranderende weersomstandigheden. Ook ziJn er voldoende aanlegplaatsen en (vlucht)schullmogelijkheden (d .w .z. een vluchtgelegenheid binnen rede·
hjke afstand).
Zw emwater
Er 1s sprake van kwalitatief ve1hg en helder water.
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O everrecreatie en sportvisserij
De waterkwaliteit voldoet aan de vereiste normen voor karperacht1gen en een
groot aantal v1ssoorten kan worden gevangen. Met ICES-gelden zijn natuurontw1kkehngspro1ecten gereahseerd met recreatief-medegebru1k. Gedacht moet
worden aan aanlegplaatsen , een zwemstrandje, uitkijkplaatsen, e.d
Voor sportvissers z1jn extra voorziemngen getroffen m de vorm van aanlegplaatsen, ste1gers en parkeervoorzieningen In de nab11heid van de steden z11n
v1svoorz1emngen voor gehandicapten gereahseerd, zodat ze ook b1J d1eper water kunnen bev1ssen . Het aantal trailerhelltngen is flink uitgebreid.
Langs de Gelderse oever is een rietvnJe mogelijkheid om een schaatsroute uit te
zetten bij wmterse omstandigheden en aan de dam bij Bremerbergse Hoek gaat
een fietspont naar Polsmaten.
Regionale watervoorziening
Er 1s voldoende zoet water van voldoende kwaliteit beschikbaar voor de watervoorz1enmg.
Na 2010 wordt er mogehjk een se1zoensgebonden peilbeheer gevoerd. Bij belangenafwegmg en besluitvorming h1erover zaJ rekenmg moeten warden gehouden met de grootte van de waterafvoer en de watervoorziening en met de
w11ze waarop de watervoorziening en de afwatering plaatsvmdt. De aanpassing
van mfrastructurele werken (spu1m1ddelen, waterkeringen , oeverbescherming
en dergelijke) en bergingscapac1teit zal h1erbiJ moeten worden meegenomen.
l<oelwater
Er 1s m het Markermeer voldoende water beschikbaar voor de inname en voldoende oppervlak voor de lozmg van koelwater van de UNA-centraJe.
Drinkwater
Vanuit het IJsselmeer blijft minimaal de huidige productiecapaciteit van de beide
mnamepunten gegarandeerd, zodat van hieruit in de dnnkwaterbehoefte van
het grootste deel van Noord-Holland wordt voorz1en Het Markermeer en de
Randmeren Zuid kunnen m de toekomst in de drinkwaterbehoefte voorzien van
delen van Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland. De Randmeren
Oost voorz1en m de dnnkwaterbehoefte van delen van Flevoland en Gelderland. Ten behoeve van deze winning is voldoende water van voldoende kwahte1t beschikbaar.
Beroepsvisserij
Er 1s voldoende aandacht voor de rol van de v1Sstand binnen de aquatische
ecosystemen. D1t komt naar voren m de volgende aandachtspunten:
• De m1gratiemogeh1kheden voor trekv1ssen ziJn geoptimaliseerd, mede doordat een sterke mate van decompartimentering heeft plaatsgevonden.
• Er is een grote verscheidenheid in habitats gecreeerd, waardoor een evenw1chtige situatte 1s ontstaan voor de fys1eke en ruimtehjke levensvoorwaarden voor de inheemse v1ssoorten. De b1od1vers1teit 1s hierdoor toegenomen:
diverse vissoorten z11n teruggekeerd en bedreigde/kwetsbare bestanden zijn
voldoende hersteld om z1chzelf in stand le kunnen houden
• De visstand 1s steeds passend btJ de aard en kwahte1t van het aanwez1ge
ecosysteem, en kan zichzelf instandhouden. Directe mgrepen 1n de v1sstand
(o.a. uitzettmgen en Actief Biolog1sch Beheer) ziJn slechts bij uitzondering
nodig (ecologisch herstel na caJam1te1ten).
• Het v1sst:andbeheer is zo ingericht, dat de diverse belanghebbenden zijn
georgamseerd en samenwerken.
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Oppervlaktedelfstoffenwlnning
RDIJ voldoet tot 2009 aan de taakstelling voor de winning van beton· en metselzand en voorziet de reg1onale ophoogzandmarkt van grondstoffen. Het initi·
atief om locaties te selecteren en de effecten van voorgenomen winning van
beton· en metselzand in kaart te brengen ligt bij de marktpartijen . De winning
van ophoogzand vindt plaats in de vaargeulen. Voor 2010 is helderheid over de
problematiek van de winning van kalkzandsteenzand in het Veluwemeer.
Ecologie en cultuurhistorie
Algemeen
Het IJsselmeergebied is een van de zee afgesloten, benedenstrooms van rivieren
gelegen complex van zoete laaglandmeren . Bij de overgang van het IJsselmeer
naar de Waddenzee is een brakwaterzone aanwezig. In 2035 is de intemationa·
le en nationale betekenis van het gebied voor de natuur versterkt. Het water·
kwaliteit en het zwevende stof zijn van goede kwahteit. Ook de waterbodem·
kwaliteit is niet beperkend voor de ontwikkeling van het ecosysteem. In de
ondiepere delen van het IJsselmeer en Markermeer en in het hele randmerengebied is het water helder en komen uitgestrekte velden met waterplanten
voor. Ook zijn er paa1gebieden voor vissen. In de diepere delen van het IJssel·
meer kan het water minder helder zijn. Drijflagen van blauwalgen zijn door de
relatief lage fosfaatgehalten, een zeldzaamheid. Voor trekvissen als Zeeforel,
Fint, Houting en Bot vormt de Afsluitdijk geen belemmering. In de brakke overgangszone rondom de Afsluitdijk worden zeehonden waargenomen .

De belangrijkste natuurwaarden van het IJsselmeergebied zijn gekoppeld aan de
vogels die foerageren, ruien en rusten in het grootschalige open water dan wel
rusten , foerageren en broeden aan de randen van het gebied. De meren vormen een kerngebied in de West-Europese vogeltrekroute voor watervogels.
Het matig voedselrijke, relatief ondiepe systeem met een rijk bodem- en water·
leven (waterplanten, vissen en bodemfauna) vormt de basis voor deze waarden.
Waar mogelijk vormen de oevers een geleidelijke overgang van droge via drassige naar natte gebieden. Brede zones met moerasvegetatie (waterriet, biezen
en houtige opslag) worden afgew1sseld met harde overgangen tussen land en
water langs de dijken van het nieuwe land. Dankzij het seizoensgebonden waterpeil treedt een natuurlijk verlandingsproces op en blijft de oevervegetatie in
stand . Natuurvriendelijk ingerichte oevers komen optimaal tot ontwikkeling.
De oevers vormen een rustplaats voor in de nabijheid foeragerende vogels. Er
zijn onbegroeide stukken m het gebied als rustplaats voor steltlopers en broed·
plaats voor de zogenaamde kale-grondbroeders. Goed ontwikkelde oevers
vormen tevens een verbindingszone tussen binnen- en buitendijkse gebieden,
waarlangs uitwisseling plaatsvindt van vogels, vleermuizen, maar ook vissoorten. Dijken hebben hun natuurwaarden in de vorm van mossen, korstmossen,
vleermuizen en worden ecologisch verantwoord beheerd.
Natuurdoeltypen
In het IJsselmeergebied zijn de doelsoorten van de natuurdoeltypen 'Oeverland·
schap van afgesloten zeearmen' (2.13) en 'Zoete afgesloten zeearm' (2 .14) in
voldoende mate aanwezig. Het gebied heeft kenmerken van een natuurlijke
gradient van land via moeras naar open water. De natuurdoeltypen zijn integraal overgenomen in bijlage 3 van het Onderdeel Ecologie. De natuurdoeltypen 2.13 en 2.14 zijn bereikt wanneer 25% van de doelsoorten aanwezig is. In
tabel 3.2 is voor de situatie in 2035 (planhorizon) het streefbeeld uitgedrukt in
de samenstellende doeltypen (in % of ha van/voor het gehele IJsselmeerge·
bied).
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Deze doeltypen ziJn afgele1d van de natuurdoeltypen 2 13 en 2.14. Tevens 1s
aangegeven uit welke samenstellende ecotopen de doeltypen z1Jn opgebouwd

Tabel 3 2 Streefbeeld IJsselmeergebted 2035 u1tgedrukt als aandeel van de samenstellende
doeltypen (tn ha en 1n percentage van het hele 1Jsselmeergeb1ed)
Aandeel in 2035
Aantal ha
~. Usselmeer·
2ebied

Samenstellende doeltypen

3 13 Brak stilstaand water
3 14 Gebufferde Poel en w1el
3.18 Gebufferd meer met subtypen zeer d1ep (> 5 m), d1ep
(3·5 m). matig d1ep (1-3 m) en ond1ep (< 1 m) water
3 24 Moeras
3 25 Natte stroo1selruigte
3 26 Natte dumvallei
3 .32 Nat mabi; voedselnjk grasland
3 39 BloemriJk grasland van het nv1er- en zeekle1gebted
3 48 Strand en stu1vend dum
3 .53 Zoom, mantel en droog struweel van het nv1eren- en
zeeldei_gebied
3 .55 W1lgenstruweel
3 66 Bos van voedseln1ke. vochtJge gronden

3.2 Streefbeelden water· en waterbodemkwaliteit
Waterkwaliteit
De waterkwaliteit in het 1Jsselmeergeb1ed voldoet aan de Europese en/of lande·
lijke normen, die vanuit de funct1es aan het watersysteem worden gesteld (biJ·
lage 1). Gebiedsspecifiek kunnen deze normen aangevuld/aangescherpt worden. Lozingen van gevaarlijke stoffen z11n in het iaar 2020 beeindigd. De water·
kwahte1t staat gezonde en duurzame watersystemen met in de weg.
Ontwikkelingen streefbeeld voor 2010

Kaderrichtli1n Water
In december 2000 is de Kaderrichtlijn Water in werking getreden. De Kader·
nchtl1Jn heeft tot doel de aquatische ecosystemen en de waterafhankelijke terre·
stnsche natuur voor achteruitgang te behoeden, te beschermen en te verbete·
ren. De lidstaten dienen h1ertoe maatregelenprogramma's op te stellen. Verder
moeten beschermde geb1eden zoals dnnkwateronttrekkmgsgeb1eden en zwem·
wateren, voldoen aan de betreffende normen en doelstellingen. Deze 'goede'
toestand dient binnen 15 Jaar na inwerkmgtreding van de RichtliJn behaald te
ZIJO.

Een cruc1aaJ begnp hierbij is de goede toestand (in chemische zm ondersche1dt
de Kaderrichtlijn 2 categorieen, goed en niet goed), deze 1s namelijk niet expli·
c1et omschreven. Het 1s nog onduidelijk hoe de hu1d1ge normstellingen Maxi·
maal Toelaatbaar Ris1co (MTR) en streefwaarde (VR), passen bmnen de Kader·
nchtlijnwaardering 'goed'. Momenteel wordt h1er onderzoek naar uitgevoerd,
dat eind 2003 moet leiden tot een voorstel.
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Hoe de Kaderrichtlijn dus precies zal doorwerken in het nat1onale waterbeleid,
dat zich richt op het op termijn bereiken van de streefwaarde, is nog onderwerp
van nadere studie. De uitkomsten kunnen tot aanpassing van het huidige normenstelsel en daarmee tot aanpassing van het streefbeeld leiden .

Motie Augusteiin
Bij de behandelmg van de Vierde Nota Waterhuishouding in de Tweede Kamer
is de motie Augusteijn aangenomen. Uiteindelijk heeft de motie geleid tot een
tweetal voorstellen:
• De invoering van jaarlijkse gebiedsgerichte rapportages over de resultaten
van de inspanningen die gericht zijn op het bereiken van de streefwaarde.
• Aanvullende normeringen voor stoffen in het water waarvoor nog geen
normen bestaan, en waarvoor nog geen routinematige bemonstering plaatsv1ndt.
Het eerstgenoemde voorstel heeft ertoe geleid dat Rijkswaterstaat vanaf 2002
jaarlijks hierover zal rapporteren. In het IHP is deze actie als lnstandhoudingsmaatregel meegenomen.Volgens het tweede voorstel, dat aansluit bij de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water, wil de regering uiterlijk in 2006 een effectgerichte beoordeling van de waterkwaliteit (ecotoxicologisch effect) met
behulp van bio-assays opnemen in de normering. Hiermee wil men het (gecombineerde) effect meten van stoffen waarvoor geen normen bestaan.
Waterbodemkwaliteit
De waterbodemkwaliteit staat gezonde en duurzame systemen niet in de weg.
Baggerspecie die vrijkomt bij het onderhoud van vaarwegen en havens moet
weer bruikbaar zijn als grondstof of zonder bezwaren kunnen worden verspre1d. Verwerken kan dan worden beperkt en storten zal tot de uitzonderingen
behoren. De sanering van waterbodems is in 25 jaar afgerond. Hierna worden
saneringen alleen nog in geval van calamiteiten uitgevoerd.
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4 IJsselmeer

4 1 Kenschets
BOPPER-code:
Watersysteem:
Watersysteemdelen:
Jaar totstandkoming:
Grootte:
Provincies:
Funct1es:

YMYM.QQ-1
IJsselmeer
IJsselmeer

1976
1.139,5 km 2
Noord-Holland, Frysl!n, Flevoland
hoogwaterbescherm1ng/waterkenng afvoer water, ijs
en sediment, hoofdvaarweg, transport overige vaarwegen, waterkwaliteit en ecologie, lokale recreatievaart,
zwemwater, oeverrecreatte, sportv1sseriJ, regionale watervoorz1ernng, koelwater, drinkwater, beroepsv1sserij,
oppervlaktedelfstoffenwinning

Figuur 4.1 · Overzicht ligging watersysteem IJsselmeer

4.2 Gebiedsbeschrijving

Het IJsselmeer is een ondiep meer dat voornamelijk omgeven 1s door dijken.
Aan de noordzijde 1s dit de Afsfuitdijk, aan de zu1dzijde de Houtnbd1jk en aan de
west- en oostz1Jde de vastelandsdijken van Noord-Holland respecbevelijk Fryslan en Flevoland (figuur 4.2) . De grens tussen open water en land is hierdoor
voor het overgrote deel hard en relatief steil. De oorspronkelijke arealen ondiep
water zijn grotendeels ingepolderd . Langs de Friese kust komen nog 'zachte'
oevers voor. Hier ligt het zogenaamde buitendijkse geb1ed (circa 8,5 km 2 ) . Ook
langs de Noord-Hollandse kust liggen nog enkele, zij het veel kleinere, buitendijkse gebieden.
In tabef 4.1 zijn enkele kenmerken van het IJsselmeer opgenomen Het IJsselmeer is het grootste rneer uit het beheersgebied en heeft een oppervlak van
circa 1.138 km 2 • De gem1ddelde d1epte bedraagt ongeveer 4.4 m. De d1epste
plaatsen worden gevormd door oude geulen (d1eper dan 7 m). De bodem bestaat uit kle1, zavel en zand Klei en zavel worden vooral aangetroffen m de
diepere delen, de voormahge stroomgeulen In de ondiepere delen van het
IJsselmeer komen kleiarme fijne en grove zanden met schelpenresten voor.
Het IJsselmeer heeft een streefpe1I van NAP-0.40 m in de winter en NAP-0,20
m 's zomers. De gemiddelde verbfiJftiJd van het water versch1lt per seizoen, van
circa 5 maanden in de zomer tot 3-4 maanden in de winter.

Tabel 4.1 · Karakteristiek IJsselmeer
Meer
IJsselmeer

Oppervlakte
(km 2 )
1 139,5

Gemiddelde
diepte (m)
4.4

I Verblijftijd

Winterstreefpeil

Zomerstreefpeil

NAP-0,40 m

NAP-0,20 m

(maanden)

I

circa 5 ·s zomers
circa 3-4 's winters

Met de afsluiting van de Zuiderzee en het hierdoor wegvallen van het getiJ, 1s
de morfologi~che ontw1kk~li11g van hel gebied sterk veranderd. Voor de afslu1bng werden onder mvloed van get ijdestromingen d1epe geulen u1t geschuurd,
waarvan de restanten nu nog herkenbaar ZtJn Deze geulen vullen zich nu langzaam op met slib, hetgeen u1temdehjk tot een vervlakking van de waterbodem
zal leiden. Dit proces treedt het sterkst op in het zuidelijke deel van het IJsselmeer. De IJssel is de voornaamste bron van sediment Via het Ketelmeer wordt
het slib doorgevoerd naar het IJsselmeer. Ongeveer 65 % blijft achter in het
Ketelmeer. Naast de voormalige get1Jdegeulen komt het shb ook terecht in keileem- en zandwinputten.
Voor het waterkwantite1tsbeheer zijn met name de spuisluizen in de Afsluitdijk
en de Houtribdijk van belang. De spu1slu1zen in de Afsluitdijk bestaan uit 5
groepen van elk 5 spuikokers. Orie van deze groepen zijn aanwezig biJ de Stevmslu1zen te Den Oever en 2 hiervan bij de Lorentzsluizen b1J Komwederzand
Onder normale omstandigheden wordt via de Stevmsluizen ongeveer 1,5 tot 2
maal zoveel water gespuid dan via de Lorentzsluizen.
Wateraan- en afvoer
Het IJssefmeer vormt het afwateringsgeb1ed van de IJssel, een groot deel van
Noord-Nederland (Ovenjssel, Drenthe, delen van Noord-Holland en Gelderland) en een klem deel van Duitsland. Als overtollig water niet afgevoerd kan
worden naar de Waddenzee, kan ook de provmcie Fryslan boezemwater uitlaten op het IJsselmeer (Woudagemaal bij Lemmer en gemaal Hoogland te Stavoren) De hoog gefegen delen wateren via de IJssel en de Overijsselse Vecht
onder vrij verval af.

24

De laaggelegen delen, polders in de kop van Noord-Holland (gemaal Vier
Noorderkoggen te Wevershoof en enkele kleinere u1tslagwerken als gemaal
Lely en gemaal Grootslag), een deel van de Noordoostpolder (gemaal Vissering
te Urk en gemaal Buma te Lemmer}, pompen het overtollige water uit hun
boezem. Ook enkele zomer- en buitenpolders lang de Friese IJselmeerkust voeren hun water af naar het IJsselmeer Verder ontvangt het IJsselmeer het overtollige water uit het Markermeer en de Randmeren Noord, Oost en Zuid. Alleen
de Randmeren Noord staan m open verbmdmg met het IJsselmeer, de avenge
watersystemen slaan het water via sluizen uit.
Via de spuislu12en in de Afsluitdijk wordt het merendeel van het IJsselmeerwater
afgevoerd naar de Waddenzee. lnd1en spu1en met mogelijk 1s, wordt het water
tljdehjk geborgen Behalve door spu1en verdw1jnt er door verdamp1ng en wegzijgmg eveneens water u1t het geb1ed.
Ter tnd1catte van de waterhoeveelheden z1Jn de belangri1kste aan- en afvoerposten van het IJsselmeer (en de Randmeren Noord} in de penode 1995-1999
onderstaand gekwanttficeerd:
Aanvoer
• IJssel: 9.872 -14.552 miljoen m3/ iaar
• Zwarte Water: 1.588 - 2.709 miljoen mJ!Jaar
• Gemaal Colijn: 237 - 391 miljoen mJ/jaar
• Krabbersgat- en Houtnbsluizen: 402 - 1.521 miljoen m3!Jaar
Afvoer
• Lorentz- en Stevinsluizen: 10.681 -19.968 miljoen m 1/Jaar
• Zwarte Water: 365-1 .448 miljoen m 3/jaar
• Krabbersgat- en Houtribsluizen: 592 - 1 864 miljoen m 3/ jaar
Tegeliikertijd met het water wordt sediment (1n de vorm van zwevende stof}
afgevoerd. Hierdoor wordt voorkomen dat de waterafvoer door dichtslibbing
beperkt wordt. Ook wordt op deze wijze voor de scheepvaart een voldoende
waterd1epte gehandhaafd. Bij ijsgang kan het IJsselmeer dichtvriezen . In combinat1e met wmd kunnen plaatselijk ijsbanken ontstaan. BiJ mvaJlende doo1 kan
kru1end iJS ontstaan dat door wmd naar de oevers wordt gedreven en zich daar
opstapelt.
Het IJsselmeer fungeert tevens als watervoorz1en1ngsgebied voor een groot deel
van Noord-Nederland (Fryslan, Groningen en delen van Noord-Holland, Drenthe, Ovenissel en Flevoland}. Deze geb1eden laten vooral 's zomers water in.
Het water wordt gebru1kt voor pe1lbeheersmg, landbouw, verbetenng van de
waterkwaliteit en drinkwater. Alleen de laaggelegen gebieden kunnen onder vriJ
verval water inlaten.
De watertekorten in Fryslan, Groningen en Noordoostpolder worden via Lemmer en Stavoren aangevuld. De inlaat b11 Lemmer wordt soms negatief beinvloed door zout water uit de Noordoostpolder dat u1tgeslagen wordt door gemaal Buma. Het water dat ingelaten wordt m de Noordoostpolder wordt ook
gebruikt om het chlondegehalte in de watergangen te verlagen De provincies
Drenthe en Overijssel worden via het Ketelmeer en het Zwartemeer van IJsselmeerwater voorzien lnlaatpunten bevmden zich onder andere bij de Zuiderslu1s
en het gemaaJ Col1in In de provinoe Noord-Holland wordt IJsselmeerwater
onder andere gebruikt om hoge zoutgehalten te voorkomen m de Wieringermeer en het Amstelmeer Dit water wordt via hevels over de d1jk respectievelijk
de mlaat Zuiderhaven aangevoerd . In Westfriesland wordt water mgelaten ten
behoeve van de doorspoelmg c q. de aanvulling van tekorten in landbouwgebieden.
Naast de bovengenoemde provmcies kan het Markermeer van water worden
voorz1en ten behoeve van de peilbeheersmg of ter bestrijding van te hoge zout-
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gehalten. Het doorspoelwater wordt vervolgens via het Noordzeekanaal afgevoerd naar de Noordzee.
Peilbeheersing
Het IJsselmeer heeft een streefpeil van NAP-0,40 m in de winter en NAP-0,20
m 's zomers. De peilen in de omliggende boezemgebieden z1jn h1erop afgestemd. In de praktijk blijkt dat het streefpeil vooral 's winters nog slechts ten
dele kan worden gehandhaafd. Dit is het gevolg van een combinatie van factoren . Veelal zijn dit de geringe spuicapaciteit van de Afsluitdijk bij het lagere win·
terstreefpeil, opstuwing door wind en hoge afvoeren van de IJssel. De windinvloed moet niet onderschat worden; door opwaaimg kunnen de pe1I·
verschillen oplopen tot 1 ·1,5 m.
Waterkwaliteit
Eutrofiering, en wel specifiek het totaal-stikstofgehalte is een probleem in het
IJsselmeer. De totaal-fosfaatgehalten voldoen in het algemeen wet aan de MTR.
Alleen in het zuidelijk deel komen incidenteel l1chte overschrijdmgen voor. Be·
halve nutrienten overschrijden koper en lokaal bestrijdingsm1ddelen de MTRwaarde. In de zwevende stof overschrijden lokaal PAK, PCB's, OCB's en chloorbenzenen het MTR-niveau. De waterkwaliteit in het IJsselmeer wordt vooral
beinvloed door het water (en de zwevende stof) dat afkomstig is van de IJssel.
In mindere mate zijn het Zwarte Water en de Eem van invloed. Alhoewel de
IJssel nog steeds de belangrijkste bron van verontre1nigingen is m het IJsselmeergebied, moet opgemerkt worden dat de kwaliteit de laatste decennia aan·
zienlijk verbeterd is door een verbetering van de waterkwaliteit van de Rijn in
het kader van het Rijn Actie Plan. Naar verwachting zal deze trend zich voortzetten.
B1j Andijk wordt oppervlaktewater gewonnen voor dnnkwaterbere1ding. Chloride is hierbij een kritische parameter. Via het schutten van schepen bij Den Oe·
ver, de spuisluizen en de zoute kwel via de Afsluitdijk, wordt het IJsselmeerwater belast met chloride. Om te hoge zoutlasten te verminderen, wordt vooral
gespuid met de nabijgelegen spuisluizen van Den Oever (i.p.v. de sluizen van
Kornwederzand die op grote afstand liggen). Daamaast z1jn er luchtbelschermen in de schutsluizen van de Afsluitdijk om de zoutbelasting te verminderen.

4.3 Sturende factoren (systeemanalyse)

Peilbeheersing
Vrijwel alle functies stellen eisen aan het waterpeil. Over het algemeen kan het
zomerstreefpeil goed gehandhaafd worden. Handhaving van het winterstreef·
peil is echter moeilijker.
De wateraan- en afvoer en de weersomstandigheden (vooral wind) zijn bepalend voor het peilbeheer in het IJsselmeer. De spuicapaciteit van de Afsluitdijk is
de belangrijkste sturende factor voor de peilbeheersing van het IJsselmeer. Fae·
toren als wind, wegzijging en verdamping kunnen niet actief gestuurd worden
door de mens.
Maatregelen dienen dan ook vooral gericht te zijn op het vergroten van de
spuicapaciteit. Daamaast moet getracht worden piekafvoeren te beperken door
water zo veel mogelijk te bergen c.q. vast te houden in de verschillende afwateringsgebieden, zoals bijvoorbeeld de Ussel, het Zwarte Water, de Eem, de Veluwse beken en de verschillende polders. Het gaat hierbij echter wel om maatwerk; als al het water uit het Rijnstroomgebied vertraagd maar we! tegelijkertijd
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afgevoerd wordt in penoden dat niet gespu1d kan worden , kunnen er alsnog
ongewenst hoge waterstanden optreden.
Verder moet voorkomen warden dat de bergmgscapaciteit van het 1Jsselmeergeb1ed met verklemd wordt door grootschahge bu1tendijkse u1tbre1dingen of
verdere mpoldering De emdnota WIN geeft aan dat er na 2050 voor gekozen
wordt het peil in het IJsselmeer mee te laten st1Jgen met de zeesp1egelstijgmg.
W aterberging
Het waterbergend vermogen 1s vooral van belang voor de funct1es hoogwaterbeschermmg/waterkenng, afvoer water, 1js en sediment en regionale watervoorz1ening. Het bergend vermogen wordt bepaald door de oppervlakte en de
dikte van de watersch1Jf die geborgen kan worden. In pnnc1pe le1dt een vergroting van het bergend oppervlak dus tot een vergroting van het bergend vermogen. Verkleining van het oppervlak daarentegen le1dt b1J afvoerp1eken sneller
tot hogere waterpe1len.
Twee aspecten zijn met name bepalend voor het bergend vermogen:
• Het peilbeheer, dat van mvloed 1s op de d1kte van de te bergen watersch1Jf
• Het ruimtelijke ordeningsbeleid, dat zowel van mvloed 1s op de dikte van de
te bergen watersch1Jf als op het bergend oppervlak
Het peilbeheer is van mvloed op het bergend vermogen, omdat het van invloed
1s op de dikte van de waterschijf die geborgen kan worden. Hoe lager het peilvoorafgaande aan penoden met p1ekafvoeren, hoe meer water er geborgen kan
worden. Dit waterpe1I wordt op haar beurt weer bepaald door het streefpe1I,
dat funcbe-gerelateerd is, en het vermogen dit peil in afvoersituaties te handhaven Zoals onder het kopie peilbeheersing is vermeld, wordt d1t vermogen
vooral bepaald door de spu1capac1te1t van de Afsluitdijk.
Vanu1t ruimtelijke ordenmgsperspect1ef vormt vooral bu1tendi1kse bebouwing
een bedreiging. Alhoewel er bij buitend11kse bebouwing enig bergend oppervlak
verloren gaat, zijn het vooral de eisen die aan het maximale waterpeil worden
gesteld, die beperkend zijn. Vooralsnog 1s bu1tendijkse bebouwing met toegestaan in het IJsselmeer Waterrecreatiegebonden activiteiten z1jn wel toegestaan. Bij aanleg hiervan zou rekening gehouden moeten worden met tijdelijke
peilstijgingen, waardoor de functie met in gevaar komt.
Ook natuurontw1kkeling in de vorm van buitendijkse natuurgebieden en natuurvriendelijke oevers kan van invloed z1in op het waterbergend vermogen.
Alhoewel door de aanleg van objecten als e1landen of vooroevers enig bergend
oppervlak verloren gaat. vormt ook h1er het meUonvoldoende rekemng houden
met tiidelijke peilstijgmgen de grootste bedre1ging. Dit is te ondervangen door
b1J het ontwerp a rekenmg te houden met de mogelijkheid tot periodieke inundat1e.
Sturende factoren ten aanzien van berging in het IJsselmeer (en de Randmeren
Noord) moeten dus vooral gezocht worden op het geb1ed van het peilbeheer
(vergroten of optimal1seren dikte waterbergende schijf). Verder moet voorkomen warden dat het bergend oppervlak verkleind wordt en dat ontwikkelingen
op het gebied van ruimtehike ordenmg en/ of natuurontwikkeling (tijdelijke)
peilstiigmgen onmogelijk maken. Los h1ervan zou gestimuleerd moeten worden
dat water vastgehouden en/of geborgen wordt m de verschillende geb1eden die
afwateren op het IJsselmeer
W aterkwaJiteit
De waterkwaliteit 1s een randvoorwaarde voor een gezond watersysteem en
daardoor ook een randvoorwaarde voor de meeste functies Het IJsselmeer
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kampt zowel met eutrofieringsproblemen als vervuiling met zware metalen en
organische m1croverontrern1gingen.
De waterkwalitert rn het IJsselmeer wordt vooral be·1nvloed door het water dat
afkomstrg is van de IJssel. In mrndere mate ZiJn het Zwarte Water en de Eem
van invloed. Kwal1te1tsverbeterende maatregelen moeten daarom vooral gezocht worden m verbetenng van de kwaliteit van het water dat via deze nv1eren
wordt aangevoerd. In de praktijk betekent dit dat getracht moet worden lozrngen uit punt- en diffuse bronnen terug te dringen/te saneren en de af- en uitspoeling van uit landbouwgebieden te beperken.

4.4 Confrontatie functie-eisen met de huldige situatie

In deze paragraaf wordt beoordeeld of het watersysteem IJsselmeer voldoet aan
de rn hoofdstuk 3 beschreven streefbeelden, die h1ertoe zrJn geconcretiseerd in
toetsbare functie-ersen. In de tabellen ziJn de functie-eisen geclusterd naar de
invalshoeken peilbeheersrng. waterbergrng en b1olog1sche kwaliteit. De funcbes
'Oeverrecreatre' en 'Sportvrsserij' urt het Beheersplan RiJkswateren zijn geclusterd.
In paragraaf 4 4.2 worden de functie-eisen per functie beschreven. De basiseisen die aan de water- en waterbodemkwalrte1t 1n het IJsselmeer worden gesteld, worden beschreven in subparagraaf 4 4.1 Omdat de water- en waterbodemkwaliteit niet als functies worden gez1en, wordt hier gesproken van eisen rn
plaats van funct1e-e1sen. BiJ de funct1e zwemwater, dnnkwater en koelwater
komt de invalshoek waterkwaliteit desalniettemin aan de orde, omdat deze
functies namelijk lokaal strengere ersen aan de waterkwal1te1t stellen. De functJe
beroepsvisserij wordt niet behandeld rn paragraaf 4.4 2, omdat deze alleen
e1sen stelt aan de waterkwalite1t (paragraaf 4.4.1).

4 .4 .1

/nvalshoek

Confrontatie eisen water(bodem) m et huidige situatie

Eisen

Voldoet

Verbeter·
maatrel(e/

wellniet

Waterkwalrtelt

De waterkwalrteit en de kwalrte1t van de zwevende stof vol-

N1et

lnstandhoudinl!smaatrel(e/

E5. H1, H2, E4, J1, 01, R1,
H3, H4, H5, Z1, AA1

doen aan streefwaarden Ult de 4e Nota waterhuishoud1ng
(bijlage 1), aangevuld c.q aangescherpt met de normen

H6, K1, L1,
N1, W1, EBP

behorende biJ de waterkwahteitsdoelstellrng Water voor
Karoerachtie:en Cbtifae:e 1)
Waterbodem-

De waterbodemkwahteit voldoet minimaal aan de normen N1et

kwahte1t

behorende biJ klasse-2-speoe. Verslechtenng ten opz1chte aantal havens

U3. U4, U5,

van de hu1dige situabe is echter niet toegestaan

U6, U7, U10,

'"

een D1, D2, D3, 01. R1

U11

Toelichting:
•
Waterkwa/Jteil- Een groot aantal stoffen voldeed in 2000 en 2001 aan de
streefwaarde. Koper en rn 2001 zrnk zijn hierop een u1tzondering; de gemeten gehalten liggen echter wel beneden MTR-waarde. Ook overschreed
het totaal-stikstofgehalte rn het gehele geb1ed de MTR-waarde. Bij Vrouwezand en de Steile Bank overschreden een aantal bestnjdingsm1ddelen
(atrazine, d1upron en isoproturon) de streefwaarde Daamaast was de pH in
2000 te hoog. In 2001 gebeurde d1t alleen nog het geval bij de Steile Bank
In de zwevende stof waren de gehalten van cadmium, zink en de meeste
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•

PAK hoger dan de streefwaarde. PCB-118 uitgezonderd. overschreden alle
PCB-congeneren in 2000 zelfs de MTR-waarde. In 2001 was d1t alleen nog
het geval voor PCB-153 . Organochloorbestriidingsmiddelen overschreden
vooral i n 2001 de streefwaarde.
Waterbodemkwalite1t: Concrete normeringen in termen van 'gestreefd
wordt naar een waterbodembodem die voldoet aan de streefwaarde (klasse-0-specie)' z11n er (nog) niet. In de praktijk worden 'vagere omschnivingen' gehanteerd als 'er mag geen verslechtering optreden van de huidige
kwaliteit', of 'klasse-3- en -4-specie dient te worden verwerkt dan wel gestort' of 'het voorlopig doorgaan met verspre1den van mat1g verontreinigde
specie (klasse 2) op het land en in het oppervlaktewater en het d1enovereenkomstig aanpassen van de regelgeving' De locaties Urk (diverse havens), Lemmer (toegang Margnetslu1s), Medemblik (binnenhavens), Makkum (lndustnehaven), Den Oever (Zu1derhaven), Trintelhaven en Enkhu1zen (binnenhaven) z11n verontreinigd. Op deze locat1es zal verder onderzoek worden uitgevoerd naar de noodzaak tot sanering. Op de locat1es
Makkum en Medemblik wordt het onderzoek pas op termijn opgestart, in
2007 respectievelijk na 2010.

4.4.2 Confrontatle functie-eisen met huidige situatie

Functie: hoogwaterbeschermlng/waterkering
lnvalshoek
Petlbeheerstng

Fundle-e1s

Voldoet

Verbeter-

lnstandhou-

well met

maatrel!el

dml!smaatrel!el

Er wordt (ten behoeve van de waterafvoer en stabil1te1t van N1et en zeker A1, A2, A3.
de oevers) voldaan aan de streefpeilen, dat wil zeggen een niet op ter- A5, A7, 81,
83, P1, C1,
winterstreefpe1I van NAP - 0,40 m en een zomerstreefpeil m11n
K1,

van NAP - 0,20 m Gedurende max1maal 3 weken mag er

E1,

een streefpe1I gehanteerd worden dat h1er 0,15 m van

N1, E8P

F1,J1,J3

L1,

afwi1kt •

Toelichting:

•

Peilbeheersing-. 's Zomers worden de streefpeilen in het algemeen redeliJk
benaderd, alhoewel het peil nog wel eens te ver uitzakt .'s Winters treden er
nogal eens overschrijdingen op van de streefpeilen. Dit wordt veroorzaakt
door een complex van factoren. Een belangriJke factor 1s dat de spuicapacite1t van de sluizen in de Afsluitdijk 's winters, bij de lagere streefpeilen, onvoldoende is. Verder spelen opstuwing door wind en de toenemende afvoeren van de IJssel een rol. In de toekomst zal d1t probleem door de verwachte
zeesp1egelrijzing alleen nog maar groter worden. Een onvoldoende peilbeheersing brengt het ns1co met zich mee dat er schade aan de waterkeringen
ontstaat, waardoor de veihgheid in het gedrang komt. Daarnaast nemen de
kosten voor de u1tslag van water via gemalen door de extra opvoerhoogte
toe.

Functle: afvoer water, lis en sediment
lnva/shoek
PeilbeheerstnL

Fundle-e1s

Voldoet

Verbeter-

lnstandhou-

wellmet

maatrege/

dml!smaatretel

Er wordt (ten behoeve van de waterafvoer en stabillte1t van Niel en zeker A1, A2, A3,

E4, F1, J1 , J3

De penode van 3 weken heeft te maken met de reactiesnelhe1d van het watersystttm en de
penode waarover de afvoeren overzien kunnen worden Er zijn ongeveer 3 weken nod1g om
tot een ander pell te komen en daama het 'normale' streefpetl weer le bere1ken.Een en an·
dere is onder andere afhankehJk van de meteorolog1sche s1tuabe op dat moment
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de oevers) voldaan aan de streefpellen, dat wil zeggen: een met op ter- A5, A7. 81,
w1nterstreetpeil van NAP - 0,40 m en een zomerstreefpeil mijn

83,

P1, C1,

van NAP - 0,20 m. Gedurende max1maal 3 weken mag er

E1,

K1,

een streefpe1I gehanteerd worden dat hier 0, 15 m van

N1, W1, ESP

L1,

afwitkt.·
Waterberglng

Sij het huldige streefpeil en de huid1ge spu1capadte1t hebben Mogelljk met L1, ESP, A81
het IJsselmeer en Randmeren Noord gezamenlijk een water- op terrnijn
bere:end oooervlak van circa 1.200 km2

Toelichting:
• PeJ/beheersing· lie de toelichting bij de functie hoogwaterbescherming/waterkering.
2
• Waterberging: Alhoewel het waterbergend oppervlak van 1.200 km onder
de huidige omstandigheden weliswaar gehaald wordt, kan dit in de toekomst onvoldoende blijken indien door zeespiegelrijzing de afvoercapaciteit
afneemt. Het bergend vermogen wordt namelijk niet alleen bepaald door
het bergend oppervlak, ook de dikte van de waterschijf oftewel de toegestane peilstijgrng is van invloed hierop. De bergingscapaciteit wordt bepaald
door het initieel peil, de grootte van de aanvoer, de afvoercapaciteit en de
duur van een (eventueel gestremde) lozing.

Functie: hoofdvaarwe2
Jnvalshoek
Peilbeheersing

Fundie-eis

Voldoet

Verbeter-

lnstandhou-

wellmet

maatref!e/

dinl!.smaatreRel

Er wordt (ten behoeve van de vaarwegdiepte, kadehoogtes Nlet altiJd en
en passage van kunstwerken) voldaa.n aan de streefpeilen, zeker niet op
dat wit zeggen: een winterstreetpe1I van NAP - 0.40 m en terrnijn
een zornerstreefpell van NAP - 0,20 m. Met name het
winterstreetoeil is van belanl!

Siologische

Wei

Er is geen hinder van waterplanten 1n vaarroutes.

kwaliteit

Toelichting:
• Pelfbeheersing: De streefpeilen worden niet altijd gehaald. De afwijkingen
van de streefpeilen leiden echter nag niet tot belemmeringen voor de
scheepvaart. Op termijn kan dlt bij verminderde spuicapac1teit via de Af·
sluitdijk wel het geval zijn, bijvoorbeeld door afname van de doorvaarthoogte bij vaste bruggen. Onderschrijdingen van het winterstreefpeil leiden in
theorie tot afname van de vaarwegdiepte. In de praktijk treden hier prakt1sch geen problemen door op. Zie verder de toelichting bij de functie
hoogwaterbescherming/waterkering.

Functle: transoort overi2e vaarwe2en
/nvalshoek
Peilbeheerstng

Fundie-eis

Vo/doet

Verbeter-

lnstandhou-

we/Inlet

maatref!e/

dinRsmaatreRel

Er wordt (ten behoeve van de vaarwegd1epte, kadehoogtes N1et altiJd en
en passage van kunstwerken) voldaan aan de streefpeilen, zeker niet op
dat wil zeggen; een winterstreetpeil van NAP - 0.40 rn en termi1n
een zomerstreefpell van NAP • 0,20 m. Met name het
winterstreefoeJI Is van belane:.

Siologische

Er is geen hinder van waterplanten rn vaarroutes.

Wei

kwahteit
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Toelichting:
• Petlbeheersing: Zte de toelichting bij de functie hoofdvaarweg.

Fundle: lokale recreatlevurt
lnvalshoek
Pe1lbeheersing

Funct1e·e1s

Voldoet

Verbeter·

lnstandhou·

wel/niet

maatreRel

dinxsmaatreRel

Er wordt (ten behoeve van de vaarwegd1epte. kadehoogtes N1et alti1d en
en passage van kunstwerken) voldaan aan de streefpetlen, zeker met op
dat wil zeggen een w1nterstreefpe1I van NAP • 0.40 m en termijn
een zomerstreefpeil van NAP • 0,20 m Met name het
zomerstreefoetl 1s van belanl!

Biolog1sche

Er is geen overmatige hinder van waterplanten tn vaarge· Wei

kwalite1t

b1eden.

Toelichting:
• Pe1/beheersmg: Zie de toelichting btJ de functie hoofdvaarweg.

Fundle: zwemwater
lnvalshoek
Peilbeheersing

Functie·e1s

Voldoet

Verbeter·

lnstandhou·

wellniet

maatre/lel

dtnllsmaatre/lel

Er wordt (ten behoeve van de zwemmogel1Jkheden bi/ N1et altJjd
rtranden) voldaan aan de streefpeilen, dat wil zeggen: een
winterstreefpe1I van NAP - 0,40 m en een zomerstreefpetl
van NAP - 0,20 m. Met name het zomerstreefpeil 1s van
belang.

Waterkwahte1t

De waterkwallteit voldoet aan de zwemwaterkwalite1tsnor-

11, 12, 13, 14

Niet

men (bi1lare 1)
Biolog1sche

Er is geen over1ast van waterplanten en blauwalgen tn Onbekend

kwal1te1t

zweml!eb1eden/badzones

Toelichting:
• Pei/beheersmg: Z1e de toelichting b11 de functie hoogwaterbescherming/waterkering.
• Waterkwaltteit: Op alle locatJes wordt voldaan aan de bactenolog1sche kwaliteitsnormen. Doorzicht en pH vormen echter vaak een probleem· de pH
overschrijdt de norm frequent, aan de norm voor doomcht wordt vri1wel
nergens voldaan

Fundle; oeverrecreatie en SDortvlsserlJ
lnvalshoek
Peilbeheersing

Funct1e-e1s

Voldoet

Verbeter-

lnstandhou-

well met

maatreRel

dtnl!smaatrel!el

Er wordt (ten behoeve van oevervoonienmgen) voldaan Niel altiJd
aan de streefpe1len, dat wtl zeggen: een winterstreefpeil van
NAP • 0,40 m en een zomerstreefpetl van NAP • 0,20 m
Met name het zomerstreefpe1l ls van belant

81olog1sche

Er 1s geen overmabge waterplantengroei op v1splaatsen

Wei

Zie IHP Bodems

kwafitert

Toelichting:
• Peilbeheersmg: Zte de toeltchbng b1j de functie hoogwaterbescherming/waterkering.
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•

Biolog1sche kwaliteit: Alhoewel op visplaatsen de eis van toepassing is, mo-

gen er in het afgemeen ten behoeve van de visstand meer (soorten) waterpfanten tot ontwikkeling komen.

Functie: re2ionale watervoorzlenln2
lnvalshoek
Peilbeheersmg

Fund1e-e1s
Er wordt (ten behoeve van de waterinlaat naar Frystan.

Voldoet

Verbeter-

lnstandhou-

wel!niet

maatrel!el

dmJ!,smaatreEel

Niet altijd

A5, A6, El,

l1

Gronmgen, Drenthe, Noord-Ho//and. Flevoland en het Markermeer) voldaan aan het zomerstreefpeil (NAP - 0,20 m)
U1tgezonderd de periode e1nd augustus-beg1n september
(kritlsche periode voor waterinlaat door FryslAn). mag er
gedurende maximaal 3 weken een streefpeil gehanteerd
worden dat hier 0,15 m van afwi1kt.
Waterberging

BiJ het huidige streefpeil en de huld1ge spuicapacite1t hebben Mogeh1k niet A6, L1
het IJsselmeer en de Randmeren Noord gezamenlijk een op termi1n
waterberJ!,end oooervlak van orca 1.200 km2

Toelichting:
•

Pei/beheersing: De streefpeilen warden niet altijd gehaald. In de kritische

•

zomerperiode (eind augustus-begin september) wordt het zomerstreefperl
echter wel gehaald; het peil van NAP-0,20 m is nodig om waterinfaat door
Fryslan te garanderen. Zie verder de toelichting bij de functie hoogwaterbescherming/waterkering.
Waterberging: Zie de toelichting bij de functie afvoer water, ijs en sediment.

Functle: koelwater
lnva/shoek
Peilbeheers1ng

Fundie·eis

Voldoet

Verbeter-

/nstandhou-

wellniet

maatrel!el

drnJ!,smaatreJ!,e/

Er wordt (ten behoeve van de waterin/aat en doorstro- Niet altljd
mingsmogeliikheden) voldaan aan de streefpellen. dat wil
zeggen: een winterstreefpell van NAP - 0,40 m en een
zomerstreefpell van NAP - 0,20 m. Gedurende max1maal 3
weken zirn afwiikinien van 0,15 m toe2estaan.

Waterkwalrtert

•

De temperatuur in het ontvangende water mag niet Wei

•

Er is vooralsnog (gereserveerd voor de Flevocentrale)

hoger zijn dan 23° C.

een

beschikbaar wateroppervlak van circa 1.200 ha

voor ontvangst en afkoehng van het geloosde koelwater. Binnen dit oppervlak treedt een overgang op van
max1maal 30° C (bli het lozinisount) naar 23° C.

Toelichting:
•

Peilbeheersing: De streefpeilen warden niet altijd gehaald; de waterstanden
zijn 's zomers wel eens te laag. Zie verder de toelichting bij de functie
hoogwaterbescherrning/waterkerrng.

Functie: drinkwater
lnvaishoek
Pe1ibeheers1ng

Fund1e-e1s

Voidoet

Verbeter-

lnstandhou-

wel/niet

maatreeel

dinl!smaatrel!ei

Er wordt (ten behoeve van de waterinlaat) voldaan aan de Niet altijd
streefpeilen, dat wil zeggen· een w interstreefpeil van NAP •
0,40 m en een zomerstreefoeil van NAP • 0,20 m. Geduren-
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de max1maal 3 weken z1in atv.1ikmgen van 0, 15 m toegestaan

.

De waterkwal1te1t voldoet aan de dnnkwaternormen ter • Wei
plaatse van de infiltrabepunten b1J And1jk en Wervershoof
• Er Is max1maal 2 A 3 dagen stagnatJe van inname door • On becalam1teuze verontreiniging
kend
B1olog1sche kwali· Algenbloel 1s zodamg beperkt dater geen tox1ateit ontstaat, Onbekend
teit
dat wll ze.nen een m1crocvstineR.ehalte < 20 u2/I.

Waterkwahte1t

•

Z1

Zie Onderdeel
EcoloR.ie ( )

Toelichting:

•

Pe1/beheersing-. De streefpe1len warden niet altijd gehaald , de waterstanden
z1Jn 's zomers wel eens te laag. Zie verder toelichtmg b1J de functie afvoer

•

810/ogische kwaliteit; Sommige blauwalgensoorten zoals biJVOorbeeld Oscil-

water, ijs en sediment
latoria spp. kunnen neurotoxmes produceren. Met name gedurende perio·
den met stabiel moo1 zomerweer, kunnen dit soort algen door bloei tot
overlastsituaties leiden Sinds 1996 komen deze s1tuaties mcidenteel voor.

Functle: oppervlaktedelfstoffenwlnnlnc p.m. no~ In te vullen
lnvalshoek
Fund1e-eis

Voldoet
wellmet

VerbetermaatreR.el

lnstandhoudinR.smaatreR.el

Toelichting:
• p.m.

4.5 Verbetermaatregelen
In deze paragraaf wordt per onderscheiden invalshoek in tabelvorm een overz1cht gegeven van de verbetermaatregelen die spec1f1ek van toepassing ziJn op
het IJsselmeer. Verbetermaatregelen die toepassing ziJn op (vnjwel) het gehele
IJsselmeergebied zijn opgenomen in paragraaf 9.1. Meer informatie over de
opgenomen maatregelen is te vinden in bijlage 2 in de vorm van product for-

mats.
Water- en waterbodemkwaliteit
In het Em1ssiebeheersplan (z1e ook paragraaf 9.1) warden de aanpak en inspanningen met betrekkmg tot de water- en waterbodemkwahte1t omschreven.
lngezet wordt op een aantal p1Jlers:
1 . Doorgaan met effectieve en goed ingevulde (kern)taken
2. Extra aandacht en meuwe act1es in gang zetten
3. Minder doen aan zaken die minder relevant of minder (kosten)effectief zijn
4 . Benutten van kansen die zich voordoen.
Onder punt 1 worden de act1v1teiten verstaan die nu reeds door RDIJ warden
u1tgevoerd en door zullen bhjven !open Het gaat h1erbij om de vergunrnngverlenmg en handhavmg, monitoring en sanenng van vervuilde waterbodems.
Onder punt 3 konden geen wezenhJke acttvrterten warden benoemd. Onder de
punten 2 en 4 kunnen een groat aantal proJecten c.q maatregelen worden
geschaard. Een deel hiervan bestond al, andere moeten nog in gang warden
gezet
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Onderstaand worden de maatregelen weergegeven die vallen onder de punten
2 en 4 van het Emissiebeheersplan aangevuld met maatregelen die onder punt
1 geschaard zouden kunnen worden.

Deel pro·

Omschrijvlng deelproduct

ductcode

project

c.q.

onderliggend Code

Verantwoordelijke

Looptijd

Kosten In euro's x 1.000
2004

2003

Doorgaan met (kern)taken
544020

Voorbereiding en sanering haven Urk

U3

T Schumacher

544025

Voorbereid1ne: en sanerinR: haven Oen Oever

U4

T. Schumacher

t/m 2003
t/m 2006

Voorbereidlng en sanenng haven Lemmer

U5

T Schumacher

2003-2007

Voorbere1ding en sanerine: haven Enkhutzen

U6

T. Schumacher

2004-2008

Voorberelding en sanering haven Trintelhaven

U7

T. Schumacher

2005·2009

Voorbereldlne: en sanerine: haven Makkum

U10

T Schumacher

na 2007

Voorbereiding en sanering haven Medembhk

U11

T. Schumacher

na 2010

A . de Vrieze

Vm 2003
Vm 2003

Extra aandacht en nleuw

.

Atmosferische depositle

•

Verkennin£ ver£eten stoffen

A. de Vrieze

lrntieren RWS breed pro1ect IJssel Rein

PAW

Schiettterrein Breezand

J. Jonkhoff

t/m 2003

Verantwoordelijke

Looptljd

Geslgnaleerde kennishiaten
H4

(lnter)nationaal

•
Kansen 2riloen

•

lnvalshoek peilbeheersing
Deelpro-

Omschrljving

ductcode

project

542

deelproduct

Aanleg spulslu1zen

c.q. onderliggend Code

Kosten in euro's x 1.000
2003

C1

na 2008
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2004

I

5 Markermeer
.. . .. . . .. . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .
5.1 Kenschets
BOPPER-code:
Watersysteem :
Watersysteemdelen .
Jaar totstandkoming :
Grootte:
Provincies:
Functies:

MMMM.00-1
Markermeer
Markermeer

1976
695,97 km 2
Flevoland, Noord-Holland
afvoer water, iJS en sediment, hoofdvaarweg,
transport ovenge vaarwegen, waterkwalite1t en ecologie, lokale recreatievaart, zwemwater, oeverrecreatie, sportv1ssen1, reg1onale watervoorz1enmg, koelwater, beroepsv1sseriJ, oppervlaktedelfstoffenwinning

Flguur 5.1 · Overzicht ligging watersysteem Markermeer
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5.2 Gebiedsbeschrijving
Evenals het IJsselmeer kan het Markermeer gekarakteriseerd warden als een
ondiep meer dat grotendeels omgeven is door dijken (figuur 5.2). De Houtribdijk vormt in het noorden de scheiding met het IJsselmeer; in het westen en
oosten wordt het Markermeer omgeven door de dijken van respect1evelijk de
provincies Noord-Holland en Flevoland . Buitendijkse geb1eden komen voor
langs de zuid rand van de Gouwzee en in het zuiden van het IJmeer. In het IJmeer wordt tevens de woonw11k Uburg gerealtseerd.
In tabel 5 1 zijn enkele kenmerken van het Markermeer opgenomen lnclusief
de Gouwzee en IJmeer heeft het Markermeer een oppervlakte van 697 km 2 •
Gemiddeld is hel iets ondieper dan het IJsselmeer (circa 3,5 m). De bodem van
het Markermeer bestaat voor het grootste deel uit kle1 en zware zavel Langs de
Houtribdijk bevmdt zich zand en l1chte zavel. Onder 1nvloed van de wind 1s er
een voortdurende afw1sseling tussen opwerveling van slib en sedimentatie van
het opgewervelde shb.

Tabel 5.1: Karakteristiek Markermeer
Meer
Markermeer

Oppervlakte
(km 2 )
695,97

Gemiddelde
diepte (m)
3,5

Verblijftijd
(maanden)
circa 12 maanden

Winterstreefpeil

Zomerstreefpeil

NAP-0,40 m

NAP-0,20 m

Wat eraan- en afvoer
Aanvoer van water naar het Markermeer vindt voornameliJk plaats via het Usselmeer, de Randmeren Zuid en de neerslag Het overgrote deel van NoordHolland watert onder normale omstandigheden af op de Waddenzee. Alleen
onder b11zondere omstand1gheden wordt water afgevoerd naar het Markermeer
door het laaggelegen deel van Flevoland (gemaal Blocq van Kuffeler en gemaal
Wortman) en door Noord-Holland (o.a. gemaal Oosterpolder, gemaal De Poel,
gemaal Zeeburg).
De afvoer van water wt het Markermeer gebeurt grotendeels via de spuislu1zen
in de Houtribdijk naar het Usselmeer (voornamelijk 's winters) en in veel mindere mate via de Oranjeslu1zen biJ Schellingwoude (voornamelijk 's zomers) naar
het Noordzeekanaal. Ook bestaat de mogelijkheid om in de zomer vanuit het
Usselmeer via het Markermeer water op het NoordzeekanaaJ te laten, om de
zouttong vanuit de Noordzee tegen te gaan. T evens wordt hiermee verzilting
van het Markermeer bestreden.
Ter tndicatie van de waterhoeveelheden ziin de belangrijkste aan- en afvoerposten van het Markeer in de periode 1995-1999 onderstaand gekwantificeerd:
Aanvoer

• Neerslag: 438 - 859 miljoen m 3/jaar
• Gooi/Eemmeer: 363 - 555 miljoen m3 /jaar
• Krabbersgat- en Houtribsluizen: 592 - 1.854 miljoen m3/jaar
Afvoer
• Verdamping: 402 -543 miljoen m3 /jaar
• Oranjesluizen (richting Noordzeekanaal) · 297 - 922 miljoen m3/jaar
• Krabbersgat- en Houtribsluizen : 402 - 1.521 milioen m3 /jaar
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Evenals het IJsselmeer kan het Markermeer bij IJsgang dichtvnezen, waardoor
plaatsehik IJSbanken kunnen ontstaan BiJ mvallende doo1 kan kru1end ijs ontstaan , dat door de wind naar de oevers wordt gedreven en zich daar opstapelt
Het Markermeer speelt een rol bij de watervoorzienmg van het omliggende
geb1ed . Zoetwatertekorten m Noord-Holland (Schermerboezem, Westfnesland),
de Amsterdamse grachten, de Hollandse Vecht en de Randmeren Zuid worden
vanuit het Markermeer aangevuld Het water wordt ook gebru1kt voor doorspoehng om het chlondegehalte te verlagen en/ of het zuurstofgehalte te verhogen. Aan Flevoland wordt water geleverd om tekorten in landbouwgebieden
aan te vullen. Ook wordt water aangevoerd in s1tuaties dat er tekorten zijn m
de Flevopolder doordat er water wordt u1tgemalen naar de Randmeren Oost
voor doorspoehng (z1e paragraaf 7.2).
Peilbeheersing
Het Markermeer kent dezelfde streefpeilen als het IJsselmeer, namelijk
NAP-0,40 m in de winter en NAP-0,20 m In de zomer Evenals op het IJsselmeer, kunnen de wmterpeilen slechts ten dele gehandhaafd warden. Dit 1s het
gevolg van het feit dat ook op het IJsselmeer, waar het Markermeer water naar
moet afvoeren, het wmterstreefpeil moeilijk gehandhaafd kan warden. Oorzaken hiervan zijn de gennge spuicapaciteit van de Afslu1td11k b11 het lagere wmterpeil, opstuwing door de wind en de hoge IJsselafvoeren. Het water dat uit
het omringende gebied wordt afgevoerd, wordt dan tijdeliJk m het M arkermeer
(en het IJsselmeer) opgeslagen, met als gevolg een peilstiigmg.
Waterkwaliteit
De waterkwaliteit m het Markermeer 1s voornameliJk afhankelijk van de kwaliteit van het IJsselmeerwater en dus van de IJssel. Nutrienten en de metalen
koper, nikkel en zmk voldoen n1et aan de streefwaarde. Een aantal stoffen overschrijdt de M TR; d1t geldt met name voor sulfaat. In de zwevende stof zijn de
gehalten van PAK en PCB's hoger dan de streefwaarde, lokaal overschrijden
PCB's zelfs de MTR.

5.3 Sturende factoren (sys teemanalyse)

Pellbeheersing
Vriiwel alle functies stellen eisen aan de peilen. Over het algemeen kan het
zomerstreefpeil goed gehandhaafd worden Handhaving van het winterstreefpeil is echter moeilijker.
De waterafvoermogel1jkheden via het IJsselmeer, de aanvoer vanuit de Rand·
meren Zu1d en de aangrenzende polders, en de wind z11n m belangrijke mate
bepalend voor de peilbeheersing van het Markermeer. Afvoer van water naar
het IJsselmeer is alleen mogeliJk als het pell m het Usselmeer lager is dan in het
Markermeer. Omdat voor het peilbeheer m het IJsselmeer (z1e paragraaf 4.3) de
spuicapaciteit van de Afslu1tdijk de belangriJkste sturende factor 1s, geldt d1t
automatisch ook voor het Markermeer.
U1t het bovenstaande bliJkt dat maatregelen ten aanz1en van de peilbeheersmg
vooral gericht d1enen te z11n op het verbeteren van de afvoermogehJkheden van
het IJsselmeer. Daarnaast zou getracht moeten warden p1ekafvoeren van de
Ussel, de Randmeren Zu1d en de aanhggende polders zoveel mogehJk te vertragen/ beperken door conserverende of bergmgsmaatregelen in de afwaterende
systemen. Het gaat hierb1J echter wel om maatwerk; als al het water uit het
afwaterende geb1ed vertraagd maar wet tegelijkertJJd afgevoerd wordt in peno-
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den dat niet gespuid kan worden, kunnen er alsnog ongewenst hoge waterstanden optreden.
Waterberging
Het waterbergend vermogen is vooral van belang voor de functies hoogwaterbescherming/waterkermg, afvoer water, ijs en sediment en regionale watervoorziernng. Het bergend vermogen wordt bepaald door de oppervlakte en de
dikte van de waterschijf die geborgen kan worden . In principe leidt een vergroting van het bergend oppervlak dus tot een vergroting van het bergend vermogen. Verkleining van het oppervlak daarentegen leidt bij afvoerp1eken sneller
tot hogere waterpeilen.
Twee aspecten zijn met name bepalend voor het bergend vermogen:
• Het peilbeheer, dat van invloed is op de dikte van de te bergen waterschijf
• Het ruimtelijke ordeningsbeleid, dat zowel van invloed is op de dikte van de
te bergen waterschijf als op het bergend oppervlak
Het pe1lbeheer is van invloed op het bergend vermogen, omdat het van invloed
is op de dikte van de waterschijf die geborgen kan worden. Hoe lager het peilvoorafgaande aan perioden met piekafvoeren, hoe meer water er geborgen kan
worden. Dit waterpeil wordt op haar beurt weer bepaald door het streefpeil,
dat functie-gerelateerd is, en het vermogen dit peil in afvoersituaties te handhaven. Zoals onder het kopie peilbeheersing 1s vermeld, wordt dit vermogen
vooral bepaald door de spuicapacitert van de Afsluitdijk.
Vanuit ruimtelijke ordeningsperspectief vormt vooral buitendiikse bebouwing
een bedreiging. Alhoewel er bij buitendijkse bebouwing enig bergend oppervlak
verloren gaat, zijn het vooral de eisen doe aan het maximale waterpeil worden
gesteld, die beperkend ziJn. B1j Almere en lelystad is buitendijkse uitbreiding
toegestaan in het Markermeer, al zij het in beperkte mate. Verdere grootschalige ontwikkelingen bij IJburg in het IJmeer worden uitgesloten. Daarnaast
is de aanleg van watergebonden recreatievoorzieningen toegestaan. Bij aanleg
hiervan zou rekening gehouden moeten worden met t ijdelijke peilstijgingen,
waardoor de functie niet in gevaar komt.

Ook natuurontwikkeling in de vorm van buitendijkse natuurgebieden en natuurvriendelijke oevers kan van invloed zijn op het waterbergend vermogen .
Alhoewel door de aanleg van objecten als eilanden of vooroevers enig bergend
oppervlak verloren gaat, vormt ook hier het niet/onvoldoende rekernng houden
met tijdelijke peilstijgingen de grootste bedreiging. Dit is te ondervangen door
bij het ontwerp al rekening te houden met de mogelijkheid tot period1eke inundatie.
Sturende factoren ten aanzien van berging moeten dus vooral gezocht worden
op het gebied van het peilbeheer (vergroten of optimahseren dikte waterbergende schijf). Verder moet voorkomen worden dat het bergend oppervlak verkleind wordt en dat ontwikkelingen op het geb1ed van ruimtelijke ordening
en/of natuurontwikkeltng (tijdelijke) peilstijgingen onmogelijk maken. Los hiervan zou gestimuleerd moeten worden dat water vastgehouden en/of geborgen
wordt m de verschillende afwaterende gebieden. Het is overigens de vraag of
deze aantastingen opwegen tegen het gegeven dat de Markerwaard niet wordt
aangelegd, waardoor een buffer bestaat van 400 km 2 ten opz1chte van het
ingeschatte benodigde areaal van 300 km 2•

Waterkwaliteit
De waterkwaliteit is een randvoorwaarde voor een gezond watersysteem en
daardoor ook een randvoorwaarde voor de meest funct1es. De waterkwaliteit m
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het Markermeer wordt vooral beinvloed door het water dat afkomst1g is van de
IJssel, de Randmeren Zuid en de aanltggende polders
Kwal1te1tsverbeterende maatregelen moeten daarom vooral gezocht worden m
verbetenng van de kwahte1t van het water dat op deze manieren wordt aangevoerd. In de praktijk betekent dit dat getracht moet worden lozmgen uit punten diffuse bronnen terug te dringen/te saneren en de af- en uitspoeling vanuit
landbouwgebieden te beperken .

5.4 Confrontatie functie-eisen met de huidige situatie

In deze paragraaf wordt beoordeeld of het watersysteem Markermeer voldoet
aan de m hoofdstuk 3 beschreven streefbeelden, die h1ertoe ziJn geconcretiseerd m toetsbare functie-e1sen. In de tabellen zijn de funct1e-e1sen geclusterd
naar de invalshoeken peilbeheersing, waterberging en biologische kwalite1t. De
funct1es 'Oeverrecreatie' en 'Sportvisserij' uit het Beheersplan Rijkswateren zijn
geclusterd.
In paragraaf 5.4.2 worden de functie-eisen per funct1e beschreven. De bas1seisen die aan de water- en waterbodemkwaliteit rn het Markermeer worden gesteld, worden beschreven m subparagraaf 5.4.1 Omdat de water- en waterbodemkwaliteit niet als functies worden gezien, wordt h1er gesproken van e1sen
m plaats van funcbe-etsen BtJ de funcbes zwemwater en dnnkwater komt de
invalshoek waterkwaliteit desalniettemin aan de orde, omdat deze functies
namelijk lokaal strengere eisen aan de waterkwaliteit stellen. De functie beroepsvisserij wordt niet behandeld in paragraaf 5.4.2, omdat deze alleen eisen
stelt aan de waterkwaltteit (paragraaf 5.4.1)

5.4.1 Confrontatie elsen water(bodem) met huidige situatie

tnvalshoek
Waterkwahte1t

Eis

Voldoet
wef/nlet

VerbetermaatreRel

tnstandhoudmRsmaa tre1el

E5, H1, H2, E4, J1, Q1, R1,
H3, H4, H6, Z1, AA1

De waterkwalite1t en de kwahte1t van de zwevende stof Niet
voldoet aan de streefwaarden wt de 4e Nota waterhu1shouding (b11lage 1), aangevuld c.q aangescherpt met de nor-

K1, l 1, N1 ,

men behorende b11 de waterkwahte1tsdoelstelhng Water

W1. EBP

voor Karoerachtii:en (biilai:e 1)
een 01 , 02. 03, 01, R1

Waterbodem-

De waterbodemkwal1te1t voldoet m1mmaal aan de normen N1et in

kwal1te1t

behorende biJ klasse-2-speoe Verslechtenng ten opZJchte aantal havens
van de hu1di1te s1tuabe rs echter niet toegestaan .

US, U9, U12.
EBP

Toelichting:
•
Waterkwa/1teit: Het doorzicht in het Markermeer voldeed in de noordoostelijke helft niet aan de norm (0.4 m). In 2000 lag het zwevende-stofgehalte rn het grootste deel van het Markermeer ver boven de norm (2-3
maal de normwaarde) behorende bij de doelstelhng Water voor Karperachtigen IN 2001 was d1t nauweh1ks meer het geval. De totaal-fosfaat- en totaal-stikstofgehalten lagen tussen MTR-waarde en de streefwaarde in. Het
sulfaatgehalte overschreed m beide jaren de MTR Van de zware metalen
oversdhreden koper, nikkel m 2000 en koper en chroom rn 2001 de streefwaarde. In de zwevende stof voldeden cadmium, koper, de meeste PAK,
enkele bestriJd1ngsm1ddelen (in 2001), hexachloorbenzeen (m 2001) en mtnerale olie niet aan de streefwaarde.
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•

Waterbodemkwalite1t Concrete normenngen in termen van 'gestreefd
wordt naar een waterbodembodem die voldoet aan de streefwaarde (klas·
se·O-specre)' ZIJn er (nog) niet. In de prakt11k worden 'vagere omschn1vin·
gen' gehanteerd als 'er mag geen verslechtenng optreden van de hu1dige
kwahteit', of 'klasse·3- en ·4·specie dient te worden verwerkt dan wel ge·
stort' of 'het voorlopig doorgaan met verspre1den van matig verontrerntgde
specie (klasse 2) op het land en in het oppervlaktewater en het d1enover·
eenkomstig aanpassen van de regelgevmg'. De bod em van het Markermeer
is rn grote hJnen nauweh1ks verontremigd (klasse 1) Wei blijkt uit een orien·
terende waterbodemkartering (1995/1996, rapportage in 1998) rn havens.
toegangsgeulen en slu1stoegangen langs de oevers, dat er op een aantal lo·
kat1es sprake is van min of meer ernstige verontreinigmg De lokaties Mui·
den en Scharwoude z1jn opgenomen in het voortschrijdende Saneringspro·
gramma Waterbodems R11kswateren. Nader onderzoek moet hier nog
plaatsvrnden. De lokat1e Hoorn 1s nog met opgenomen in het Sanenngs·
programma. De lokatie zal wel zo spoedtg mogelijk op de li1st worden ge·
plaatst. Alhoewel het de wens is van de gemeente Hoorn dat de bodem en
ztjwateren emd 2003 al gesaneerd z11n, hJkt d1t rn de praktijk n1et haalbaar.
Het onderzoek b11 Scharwoude zaJ pas na 2010 opstarten

5.4.2 Confrontatie functie·eisen met huidige situatie

Functie: hoo~aterbeschermln11:/waterkerin11:

lnvalshoek
Petlbeheersing

lnstandhoudmRsmaatreRel
Er wordt (ten behoeve van de waterafvoer en stab11tte1t van N1et en zeker A1, A2. A3, F1, J1, J3
de oevers) voldaan aan de streefpe1len, dat wil zeggen: een niet op ter· A5, A7, 81,
Funct1e·e1s

Voldoet
wellnil!t

Verbeter·
maatreRel

v.interstreefpeil van NAP • 0.40 m en een zomerstreefpetl miJn

83,

P3,

El,

van NAP • 0.20 m Gedurende max1maal 3 weken mag er

E1,

K1,

u.

een streefpeil gl!hanteerd worden dat h1er 0, 15 m van
afw11kt.·

N1 , E8P

Toellchting:
•

Pe1/beheersing: 's Zomers worden de streefpeilen tn het algemeen goed

gehandhaafd. 's Winters treden er nogal eens overschriJdingen op van de
streefpeilen. Dit wordt veroorzaakt door een complex van factoren. Een belangrijke factor 1s dat de spuicapaciteit van de slu1zen rn de Afsluitd1jk 's winters, bij de lagere streefpeilen, onvoldoende rs. D1t heeft consequenties voor
het perl op het IJsselmeer en dus ook voor het Markermeer. Drt is een groot
deel van de winter hoger dan het beoogde streefpeil. In combinabe met op·
stuwmg door wmd kan dit wateroverlast veroorzaken in burtendijkse gebie·
den en kan de afvoer vanu1t het aanliggend geb1ed bemoe1lijkt worden. Een
onvoldoende peilbeheersing brengt het risico met zich mee dat er schade
aan de waterkenngen ontstaat, waardoor de veihgheid rn het gedrang komt.
Door de klimaatverandering (stijgende zeespiegel, meer neerslag en meer
waterafvoer door de IJssel) zal deze problematiek alleen maar groter wor·
den. Verder nemen de kosten voor de uitslag van water via gemalen door
de extra opvoerhoogte toe.

De penode van 3 weken heeft le maken met de reactresnelheid van het watersysteem en de
penode waarover de afvoeren overzien kunnen worden. Er z11n ongeveer 3 weken nod1g om
tot een ander pe1I le komen en daarna het •normale' streefpeil weer te bere1ken.Een en an·
dere Is onder andere afhankell1k van de meteorolog1sche s1tuabe op dat moment
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Functie: afvoer water, ils en sediment

Voldoet
wellniet

tn>tandhoudmgsmaatreRel

lnvalshoek

Fund1e-e1s

Verbeter·
maatreRel

Peilbeheersing

Er wordt (ten behoeve van de waterafvoer en stab1/1te1t van N1et en zeker A1, A2, A3, E4, F1 , J1 , J3
de oevers) voldaan aan de streefpeilen, dat wil zeggen· een niet op ter- A5 , A7, 81,
winterstreefpeil van NAP • 0.40 m en een zomerstreefpeil mijn

83,

P1,

E1,

van NAP • 0,20 m Gedurende max1maal 3 weken mag er

K1 , L1,

N1,

een streefpe1I gehanleerd worden dal h1er 0.15 m van

W1 , E8P

afw11kt ·
Waterbergmg

811 het hu1d1ge streefpeil en de huidige spu1capaotert hebben Mogeh1k n1et l1 , E8P, A81
het Markermeer en de Randmeren Zuid gezamenlijk een op termi1n
waterber2end oooervlak van orca 750 km2

Toelichting:
• Peilbeheersmg: Z1e de toehchtrng bij de functie hoogwaterbescherming/waterkenng.
• Waterberging: Alhoewel het waterbergend oppervlak van circa 750 krrr
onder de huidige omstandagheden weliswaar gehaald wordt, kan dit m de
toekomst onvoldoende blijken rndien door zeesp1egeln1zrng de afvoercapac1te1t afneemt. Het bergend vermogen wordt namelijk niet alleen bepaald door het bergend oppervlak, ook de dikte van de waterschijf oftewel
de toegestane pealstijgang as van mvloed hierop. De bergingscapaciteit wordt
bepaald door het 1n1t1eel pe1I, de grootte van de aanvoer, de afvoercapaciteit
en de duur van een (eventueel gestremde) lozmg.

Functle: hoofdvurwe2

Voldoet
well met

lnvalshoek

Fund1e-e1s

Pe1lbeheersmg

Er wordt (ten behoeve van de vaarwegd1epte, kadehoogtes N1et albjd en
en passage van kunstwerken) voldaan aan de streefpe1len. zeker met op

VerbetermaatreRel

lnstandhoudinl(smaatregel

dat w1I zeggen. een winterstreefpeil van NAP • 0.40 m en term11n
een zomerstreefpe1I van NAP • 0,20 m . Met name het
winterstreefoeil is van belan2
81olog1sche

Wei

Er is geen hinder van waterplanten In vaarroutes

kwahteit

Toelichting:
• Pe1/beheersing: Het wmterstreefpeil wordt niet altijd gehaald. De afwijkmgen van het streefpeil le1den echter nog niet tot belemmeringen voor de
scheepvaart. Op term1jn kan d1t b11 vermmderde spuicapaciteit via de Afslu1tdijk wel het geval zijn, b11voorbeeld door afname van de doorvaarthoogte b1j vaste bruggen . Onderschrijdingen van het winterstreefpeil leiden in
theorie tot afname van de vaarwegdiepte. In de prakt11k treden hier praktisch geen problemen door op. Zie verder de toehchtmg bij de functie
hoogwaterbescherming/waterkering.

Functie: transport overlite vurweiten

lnval shoek

Fund1e-e1s

Pellbeheersmg

Er wordt (ten behoeve van de vaarwegd1epte. kadehoogtes N1et albjd en
en passaRe van kunstwerken) voldaan aan de streefoe1len, zeker met op

Vo/doet
wellmet
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VerbetermaatreRe/

lnstandhou dmRsmaatreRel

B1ologische
kwahteit

dat w1I zeggen. een wmterstreefpeil van NAP - 0,40 m en term11n
een zomerstreefpe1I van NAP - 0.20 m. Met name het
w1nterstreefpell 1s van belang
Wei
Er 1s geen hinder van waterplanten m vaarroutes.

Toelichting:
• Pei/beheersmg: Zie de toelichting biJ de funct1e hoofdvaarweg.

Functie: lokale recreatievu.rt
lnvalshoek

Fund1e-e1s

Pe1lbeheersmg

Er wordt (ten behoeve van de vaarwegd1epte, kadehoogtes
en passage van kunstwerken) voldaan aan de streefpellen,
dat w1I zeggen: een winterstreefpell van NAP - 0,40 m en
een zomerstreefpeil van NAP - 0,20 m Met name het
zomerstreefpe1i is van belang
Er 1s geen overmatige hinder van waterplanten m vaargeb1eden

81olog1sche
kwal1te1t

Voldoet

Verbeter-

/nstandhou ·

wellmet

maatret!el

dmt!smaatregef

N1et altijd en
zeker niet op
terml)n

Z1e IHP Bodems

N1et

Toelichting:
• Peilbeheersing: Zie de toehchting bij de functie hoofdvaarweg.
• Biologische kwa!lte1t: In de Gouwzee is er overlast van waterplanten 1n de
snelvaarbaan.

Functle: zwemwater
lnvalshoek

Pe1lbeheersmg

Fund1e-e1s

Vo/doet

Verbeter-

lnstandhou-

we//met

maatreRel

dtm!smaatreRel

Er wordt (ten behoeve van de zwemmogeli/kheden bi/ Niet altiJd
stranden) voldaan aan de streefpellen, dat w1I zeggen: een

wmterstreefpeil van NAP - 0,40 m en een zomerstreefpe1I
van NAP - 0,20 m Met name het zomerstreefpeil 1s van

Waterkwalitelt

belanit.
De waterkwahte1t voldoet aan de zwemwaterkwahte1tsnor- Niet
men (b1ilaite 1)

81olog1sche
kwahte1t

Er is geen overlast van waterplanten en blauwalgen 1n Wei
zwemReb1eden/badzones.

11, 12, 13, 14

Toelichting:
• Peilbeheersing-. Zie de toelichbng bij de functie hoogwaterbescherming•

/waterkenng.
Waterkwa/1teit: Op alle locaties wordt voldaan aan de bacteriologische kwaliteitsnormen. Doorzicht en pH vormen echter vaak een probleem.

Functie: oeverrecreatle en soortvlsseril
lnvalshoek

Pe1lbeheersmg

Blologische

Fund1e-e1s

Voldoet

Verbeter-

lnstandhou-

wellmet

maatret!el

dmgsmaatregel

Er wordt (ten behoeve van oevervoorz1entngen) voldaan N1et albJd
aan de streefpe1len, dat w1I zeggen: een w1nterstreefpetl van
NAP - 0,40 m en een zomerstreefpe1I van NAP - 0,20 m.
Met name het zomerstreetoell is van belana:
Er ts a:een overmatige waterplantengroel op v1splaat.sen
Wei
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Zie IHP Bodems

I1cwa11te.t
Toellchting:
• Peilbeheersing. Z1e de toelichting biJ de functie hoogwaterbescherming·
/waterkering.
• 81olog1sche kwa/lteit· Alhoewel op v1splaatsen de eis van toepassing is, mogen er in het algemeen ten behoeve van de visstand meer (soorten) waterplanten tot ontw1kkehng komen.

Functle: regionale watervoomenlng
/nva/shoek
Peilbeheersing

Fundle·e1s

Voldoet

Verbeter·

lnstandhou ·

wellniet

maatreRel

dmRsmaatreRel

Er wordt (ten behoeve van de watermlaat naar Noord· Wei

A5, A6,

Holland, Utrecht en F/evoland) voldaan aan het zomer-

L1

El,

streefpe1I (NAP • 0,20 m) Gedurende max1maal 3 weken
mag er een streefpe1I gehanteerd worden dat h1er 0,15 m
van afw11kt.
Waterberging

A6, L1

811 het huld1ge streefpeil en de huid1ge spu1capaate1t hebben
het Markermeer en de Randmeren Zu1d gezamenhik een
waterbergend oooervlak van circa 750 km2

Toelichting:
• Pe1/beheersing: Z1e de toelichting b1J de func:tie hoogwaterbeschermmg/waterkering
• Waterbergmg: Z1e de toelichtmg btJ de functie afvoer van water, ijs en sediment.

Functle: koel water
lnvalshoek
Pedbeheersing

Fund1e-e1s

Voldoet
wellniet

Verbeter·
maatref.e/

lnstandhou·
dmf,smaa tref,e/

Er wordt (ten behoeve van de watermlaat en doorstro· Ntet albJd
mmgsmogelt1kheden bij de UNA-centrale ) voldaan aan de
streefpe1len, dat w1I zeggen een winterstreefped van NAP •
0,40 m en een zomerstreefpeil van NAP • 0,20 m. Gedurende maximaal 3 weken z1jn afwijkmgen van 0,15 m toege·

staan
Waterkwahte1t

•

De temperatuur m het ontvangende water mag n1et Wei
hoger ZIJn dan 23° C.

•

Er 1s een besch1kbaar wateroppervlak van area 320 ha
voor ontvangst en afkoehng van het geloosde koelwa·
ter Bmnen d1t oppervlak treedt een overgang op van
maximaal 300 C (b11 het lozmitspunt) naar 25° C.

Toelichting:
• Peilbeheersmg Z1e de toelichting bij de functie hoogwaterbescher·
mmg/waterkenng.

Functle; drfnkwater
lnva/shoek
Pe1lbeheersmg

Functie-e1s

Voldoet

Verbeter-

lnstandhou·

wellniet

maatre1tel

dmxsmaatretel

Er wordt (ten behoeve van de watermlaat) voldaan aan de N1et albJd
streefpeilen, dat wil zeuen: een wmterstreefpeil van NAP •

43

0,40 men een zomerstreefpe1I van NAP· 0,20 m. Gedurende max1maal 3 weken z11n afw1Jkingen van 0,15 m toege-

staan.
Waterkwahte1t

•
•

Ten behoeve van toekomstige dnnkwaterwinmng voldoet de waterkwahte1t aan de dnnkwaternormen
Er ts max1maal 2 ~ 3 dagen stagnatie van tnnname door
calam1teuze verontreinlging

•

Wei

•

Onbekend

•

Z1

Biologlsche kwah- Algenbloei is zodanig beperkt dat er geen toxiote1t ontstaat. Onbekend
dat w1I zeuen een m1crocvsbnegehalte < 20 ue/I
te1t

Toelichting:
• Pe1/beheersing: lie de toelichbng bij de funct1e hoogwaterbescherming/waterkering.
• 810/og1sche kwalite1t: Somm1ge blauwalgensoorten zoals b1ivoorbeeld Oscillatona spp. kunnen neurotoxines produceren. Met name gedurende perioden met stab1el moo1 zomerweer, kunnen dit soort algen door bloei tot
overlastsituabes le1den Smds 1996 komen deze situaties 1nc1denteel voor.

Functie: oooervlalctedelfstoffenwinnln.r. p.m. no.: In te vullen
lnvalshoek

Fund1e-e1s

Voldoet

Verbeter-

lnstandhou -

wellmet

maatreRel

dmRsmaatregel

Toellchting:
• p.m.

5.5 Verbetermaatregelen
In deze paragraaf wordt per onderscheiden invalshoek m tabelvorm een overzicht gegeven van de verbetermaatregelen die specifiek van toepassing z1in op
het Markermeer. Verbetermaatregelen die van toepassmg zijn op (vniwel) het
gehele 1Jsselmeergeb1ed z•Jn opgenomen in paragraaf 9 .1. Meer informabe over
de opgenomen maatregelen 1s te vinden in bijlage 2 in de vorm van product
formats.
Water- en waterbodemkwaliteit
In het Emissiebeheersplan worden de aanpak en inspanningen met betrekking
tot de water- en waterbodemkwal1teit omschreven . lngezet wordt op een aantal p1ilers:
1. Doorgaan met effect1eve en goed ingevulde (kern)taken
2 Extra aandacht en nieuwe acties in gang zetten
3. Minder doen aan zaken die minder relevant of minder (kosten)effecbef ziJn
4. Benutten van kansen die zich voordoen.
Onder punt 1 worden de activiteiten verstaan die nu reeds door RDIJ worden
u1tgevoerd en door zullen blijven lopen. Het gaat hierbiJ om de vergunningverlemng en handhaving, momtonng en sanenng van vervuilde waterbodems
Onder punt 3 konden geen wezenhjke acbvite1ten worden benoemd. Onder de
punten 2 en 4 kunnen een groot aantal projecten c.q maatregelen worden
geschaard. Een deel hiervan bestond al, andere moeten nog in gang worden
gezet.
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Onderstaand warden de maatregelen weergegeven die vallen ander de punten
2 en 4 van het Em1ss1ebeheersplan aangevuld met maatregelen die ander punt
1 geschaard zauden kunnen warden

Deel pro-

Omschrljvlng

ductcode

protect

deelproduct

c.q.

onderliggend Code

Verantwoordelljke

Looptljd

2003

Doorgun met (kem)b.ken
Onderzoeksgeval haven Mu1den

us

T Schumacher

Sanenng bodems en ziiwateren Hoorn

U9

T. Schumacher

rn

Onderzoeksgeval schietbaan Scharwoude

U12

T Schumacher

na 2010

H4

A deVneze

t/m 2003

na 2010

Extra undacht en nieuw
Gesignaleerde kennishiaten

•

Atmosfensche deoosibe

Kosten In euro's x 1.000
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2004
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6 Randmeren Noord

6.1 Kenschets
BOPPER-code:
Watersysteem
Watersysteemde en :
Jaar totstandkommg:
Grootte.
Provinc1es:
Functies:

RNKM.QQ-1, RNVM QQ-1, RNZM QQ-1
Randmeren Noord
Ketelmeer, Vossemeer, Zwartemeer
m de periode 1941 1968
54,02 km 2
Overijssel, Flevoland
hoogwaterbeschermmg/waterkering, afvoer water, iJS
en sediment, hoofdvaarweg, tansport overige vaarwegen, waterkwaliteit en ecolog1e, lokale recreatievaart,
zwemwater, oeverrecreat1e, sportv1sserij, reg1onale watervoorziening, beroepsvisserij, oppervlaktedelfstoffenwm ning

Flguur 6 1: Overzicht ligging watersysteem Randmeren Noord
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6.2 Gebiedsbeschrijving
De Randmeren Noord zijn ontstaan bij het inpolderen van de Noordoostpolder
en Flevoland. Bmnen het watersysteem Randmeren Noord warden de watersysteemdelen Ketelmeer, Vossemeer en Zwartemeer ondersche1den {figuur 6.2).
In tabel 6.1 zijn enkele kenmerken van de Randmeren Noord opgenomen
Landschappelijk gezien vormen de meren een sterk contrast Het Ketelmeer
wordt zowel aan de noord-als zuidzijde begrensd door kale stenige polderdijken. Het Kampereiland aan de oostzijde daarentegen vormt een groene natuurl1jke begrenzing De noordoever van het Zwartemeer bestaat eveneens uit een
kale, stemge polderdijk. Langs de zuidoever liggen uitgestrekte net-, b1ezen en
ruigtevelden. Het Vossemeer is een smal, besloten meer met een sterk begroeide oeverzone
De bodem van het Ketelmeer bestaat 1n het oosten voornamelijk uit kle1arme
zanden. In het westen wordt vooral zware zavel aangetroffen.De bodem in het
Vossemeer bestaat voor het merendeel uit kleiarm zand Ditzelfde geldt voor
het Zwartemeer. Lokaal, vooral in de d1epere delen, komf echter zware zavel
voor. De d1epte van het Ketelmeer neemt van oost naar west toe van gem1ddeld 2 tot 5 m In het noordoosten takt het vnJ ond1epe (1 tot 2 m) Zwartemeer
aan. Het Vossemeer, dat in de zuidoosthoek aantakt, is eveneens vrij ondiep (0
tot 1,5 m).

label 6.1. Karaktensttek Randmeren Noord
Meer
Ketelmeer
Vossemeer
Zwartemeer

Oppervlakte
Ckm 2 )
34,20
3,32
16,50

Gemiddelde
dieote (m)
3,1
1,2
1

Verblijftijd

Winterstreefpell

Zomerstreefpeil

circa 3 dagen
circa 3 dagen
1 dag tot enkele weken

NAP-0,40 m
NAP-0,40 m
NAP-0,40 m

NAP-0,20 m
NAP-0,20 m
NAP-0,20 m

Het Ketelmeer wordt gevoed met IJsselwater Aan de noordzijde staat het Ketelmeer m open verbmding met het Zwartemeer, aan de zUJdzijde met het Vossemeer. De open verbmding met het Zwartemeer kan in de toekomst door de
stormvloedkenng b1J Ramspol afgesloten warden. Het Zwartemeer staat op
haar beurt aan de noordzijde in open verbinding met het Vollenhover/Kadoelermeer, en aan de zuidoostzijde met het Zwarte Water. Het Vossemeer wordt
door de Roggebotsluis gescheiden van het Drontermeer.
Het Ketelmeer fungeert als slibvang voor de IJssel. Sinds het ontstaan 1n 1953 is
hier al circa 15 miljoen m3 slib m gesedimenteerd. Omdat een groat deel van dit
slib ernsbg verontrein1gd bleek te zijn. is besloten de waterbodem van het Ketelmeer te saneren. In het kader h1ervan 1s centraal in het Ketelmeer het baggerspeciedepot IJsseloog aange!egd.
Wateraan- en afvoer
Het Ketelmeer, Zwartemeer en Vossemeer, warden op verschillende wijze gevoed Het Ketelmeer wordt gevoed met !Jsse!water, het Zwartemeer door het
Zwarte Water en water dat afkomstig is uit het Vo!lenhover/Kadoelermeer. Het
Vossemeer ontvangt water uit de Randmeren Oost, UJt de Flevopolder (via
gemaal Colijn) en uit een polder ten westen van Kampen.
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De IJssel en het Zwarte Water zijn de belangrijkste aanvoerposten. Verder
wordt er relatief veel water aangevoerd via het Kadoelermeer, de Roggebotsluis
en gemaal ColiJn. Het Zwarte Water wordt via de Overijsselse Vecht en het
Meppelerdiep door een groot gebied gevoed. Via het Meppelerdiep wateren
omvangrijke hooggelegen delen van Drenthe onder vrij verval af. Andere delen
van Drenthe wateren via de boezem van Noordwest-Overijssel af naar het Vollenhovermeer/Kadoelermeer met behulp van het gemaal Stroink. Vanuit de
Noordoostpolder loost gemaal Smeenge eveneens op deze meren. De verbinding tussen Vollenhovermeer en Zwartemeer kan worden afgesloten met de
Kadoelerkeersluts. Omdat dit de enige plek is waar het Vollenhovermeer kan
lozen, moeten bij de sluiting de gemalen Stroink en Smeenge stoppen met malen om te voorkomen dat het pell in het meer te hoog oploopt.
Het water uit de Randmeren Noord wordt afgevoerd naar het IJsselmeer, waar
ze in open verbinding mee staan. Omdat het IJsselmeer en de Randmeren
Noord dezelfde streefpeilen hebben is afvoer alleen mogelijk in situaties dat het
peil in het IJsselmeer lager is. De spuimogelijkheden via de Afsluitdijk zijn hier in
belangrijke mate bepalend voor. In de praktijk blijkt dat niet afgevoerd kan
worden in situaties dat de wind Utt de 'verkeerde' hoek waait, dat wil zeggen bij
harde wind uit het noordwesten.
Door de afvoer van sediment (in de vorm van zwevende stof) wordt het ontstaan van zandbanken in de monding van de IJssel voorkomen en de afvoer van
water uit de IJssel gegarandeerd. De afvoer van ijs verhindert het voorkomen
van ijsdammen, zodat ook hierdoor de Usselafvoer niet beperkt wordt.
Ter indicatie van waterhoeveelheden zijn de belangrijkste aan- en afvoerposten
van de Randmeren Noord (en het IJsselmeer) in de periode 1995-1999 onderstaand gekwantmceerd:
Aanvoer
• IJssel: 9.872 -14.552 miljoen m 3 /jaar
• Zwarte Water: 1.588- 2.709 miljoen m3 /jaar
• Gemaal Colijn: 237 - 391 miljoen m3 /jaar
• Krabbersgat- en Houtribsluizen: 402 - 1.521 miljoen m3 /jaar
Afvoer
• Lorentz- en Stevinsluizen: 10.681 -19.968 miljoen m3 /jaar
• Zwarte Water. 365-1.448 miljoen m 3 /jaar
• Krabbersgat- en Houtribsluizen: 592 - 1.864 miljoen m3 /jaar
Vanuit de Randmeren Noord worden een groot deel van Drenthe, de noordelijke helft van Overijssel en een deel van de Noordoostpolder van water voorzien.
Het benodigde water wordt onder vrij verval aangevoerd vanuit het Usselmeer.
Alhoewel er m Ketelhaven (aan het Ketelmeer) een inlaatwerk aanwezig is voor
de watervoorziening van Flevoland, wordt dit m verband met de onvoldoende
kwaliteit van het Ketelmeerwater niet benut. Het water wordt nu ingelaten
vanuit het Markermeer.
Peilbeheersing
De drie meren hebben gelijke streefpeilen: NAP-0,40 m in de winter en NAP0,20 m 's zomers. Deze peilen komen overeen met de streefpeilen van het IJsselmeer. Zoals vermeld in paragraaf 4.2 kunnen deze peilen vooral 's winters
slechts ten dele gehandhaafd worden. Belangrtjkste oorzaken zijn de te gennge
spuicapaciteit van de Afsluitdijk bij het lagere winterstreefpeil, windopstuwing
en de hoge afvoeren van de IJssel.
Vooral de windinvloed kan groot zijn; niet alleen op de Randmeren Noord maar
ook op de achterfiggende IJssel-Vechtdelta. Bij noordwesterstorm wordt name-
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lijk water uit het Ketelmeer de IJsselmonding ingeperst, waardoor de waterstand van de Ussel b1J Kampen zo'n 3 m kan oplopen. Dergelrjke stormen kunnen ook problemen opleveren m de Vechtdelta Water vanu1t het Ketelmeer en
Zwartemeer wordt het Zwarte Water en de Vecht mgeperst en zorgt hier voor
hoge waterstanden Om dit effect te reduceren wordt er door R1jkswaterstaat
direcbe Cost-Nederland een retourstroomgeul m stand gehouden tussen het
Zwartemeer en het Ketelmeer. Ter aanvulhng h1erop is biJ Ramspol, de verbindmg tussen het Ketelmeer en het Zwartemeer, een balgstuw gebouwd. Deze
slu1t b1j hoge waterstanden op het Ketelmeer in combinat1e met strommg m
oostelijke richting (een s1tuatie die z1ch gem1ddeld eenmaal per jaar voordoet).
Ovengens kan sluiting van de keerslu1s wel tot een extra peilstiJging in het Ketelmeer leiden.
Waterkwaliteit
De waterkwaliteit in de Randmeren Noord wordt vooral bepaald door de kwaliteit van het water dat aangevoerd wordt via de IJssel en het Zwarte Water. De
IJssel 1s veru1t de belangrijkste bron van verontreinigingen in het 1Jsselmeergeb1ed. Naast nutnenten komen een fors aantal verontremigmgen (zware metalen, PAK, bestri1dingsm1ddelen, vluchtige koolwaterstoffen en PCB's) in te hoge
concentraties voor (overschnjdtng MTR-waarde)
De waterbodem in het Ketelmeer is in het verleden ernstig verontreinigd geraakt door water dat via de IJssel is aangevoerd. Med10 jaren '80 is begonnen
met onderzoeken die u1teindelijk ertoe hebben gele1d dat de verontrem1gmgen
(voornamelijk zmk en PAK) door middel van een grootschalige sanering verwijderd worden. Het Ketelmeer is hierbiJ verdeeld m twee deelgebieden: Ketelmeer-West en Ketelmeer-Oost. De sanering van het Ketelmeer-Oost 1s mm1ddels afgerond. De waterbodemkwalite1tsklasse na sanering is klasse 2, hetgeen
overeenkomt met de kwahteit van nieuw gevormd sediment in het geb1ed.
De sanenng van Ketelmeer-West zal naar verwachting m 2008 afgerond ziJn.
Ook het meest noordelijke deel van het Vossemeer is ernstig verontreinigd met
zmk en PAK. Deze verontrem1gmg hangt samen met de aangetroffen verontreiniging in het Ketelmeer. Verder is de waterbodem aan de oostzijde van het
Ramsd1ep verontreinigd. De westziide, die het meest vervuild was, is tegelijkert ijd met Schokkerhaven gesaneerd. De verontrem1gmgstoestand van de bodem
van het Zwartemeer is nog met bekend. Vermoedelr1k is deze ook (lokaal) verontreinigd . Onderzoek hierna zal in het najaar van 2002 opgestart worden.

6.3 Sturende factoren Csysteemanalyse)

Peilbeheersing
Zoals uit paragraaf 6.2 bhjkt zijn met name de wateraan- en afvoermogelijkheden en de wind in belangrijke mate bepalend voor het peilbeheer op de
Randmeren Noord De IJssel en het Zwarte Water z1in de belangriJkste aanvoerposten . Omdat de Randmeren Noord in open verbmdmg staan met het IJsselmeer, zijn ook voor de Randmeren Noord de spu1mogehjkheden via de Afsluitdijk in belangrijke mate bepalend voor de waterafvoer
Maatregelen ten aanzien van de peilbeheersmg d1enen derhalve vooral gericht
d1enen te ZIJn op het verbeteren van de afvoermogelijkheden van het IJsselmeer. Daarnaast zou getracht moeten p1ekafvoeren van de IJssel, het Zwarte
Water, delen van Drenthe, Flevoland en de Noordoostpolder zoveel mogelijk te
vertragen/beperken door conserverende of bergmgsmaatregelen. In perioden
dat de balgstuw bij Ramspol gesloten is, kunnen hierdoor overlastsituaties in de
IJssel-Vechtdelta voorkomen/beperkt worden. Het gaat hierbiJ echter wel om
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maatwerk; als al het water uit het afwaterende gebied vertraagd maar wel tegelijkert1Jd afgevoerd wordt m penoden dat nret gespuid kan worden, kunnen er
alsnog ongewenst hoge waterstanden optreden.
Waterberging
Het waterbergend vermogen is vooral van belang voor de funcbes hoogwaterbeschermmg/ waterkenng, afvoer water, iJS en sediment en reg1onale watervoorz1enmg. Het bergend vermogen wordt bepaald door de oppervlakte en de
d1kte van de waterschijf die geborgen kan worden. In prtnc1pe le1dt een vergrotrng van het bergend oppervlak dus tot een vergrotmg van het bergend vermogen. Verkleinrng van het oppervlak daarentegen leidt bij afvoerp1eken sneller
tot hogere waterpe1len.
Twee aspecten z1jn met name bepalend voor het bergend vermogen:
• Het pe1lbeheer; dat van invloed is op de dikte van de te bergen watersch1Jf
• Het ru1mtelijke ordenrngsbeleid; dat zowel van invloed is op de dikte van de
te bergen watersch1Jf als op het bergend oppervlak
Het pe1lbeheer is van invloed op het bergend vermogen , omdat het van invloed
1s op de d1kte van de waterschijf die geborgen kan worden Hoe lager het pe1lvoorafgaande aan perioden met piekafvoeren, hoe meer water er geborgen kan
worden. D1t wate'peil wordt op haar beurt weer bepaald door het streefpe1I,
dat funct1e-gerelateerd 1s, en het vermogen d1t pe1I tn afvoersituat1es te handhaven. Zoals onder het kopje peilbeheersmg is vermeld wordt dit vermogen
bepaald door de afvoermogelijkheden (lees waterpeilen) van het IJsselmeer naar
de Waddenzee.
Ovengens is in situaties dat de kering b1J Ramspol 1s gesloten, het bergend vermogen van het Zwartemeer, gelet op de bovenstroomse aanvoer, genng. Het
peil kan h1erdoor snel oplopen.
Vanuit ru1mtelijke ordenrngsperspectief vormt vooral buitendijkse bebouwing
een bedre1ging. Alhoewel er b1j buitend1jkse bebouwmg enrg bergend oppervlak
verloren gaat, zijn het vooral de eisen die aan het maximale waterpeil worden
gesteld, die beperi<end ziJn. Vooralsnog is bu1tendijkse bebouwmg niet toegestaan m de Randmeren Noord (en het IJsselmeer). Waterrecreatiegebonden
activite1ten zijn wel toegestaan . Bij aanleg h1ervan zou rekening gehouden moeten worden met tijdelijke peilstijgingen, waardoor de funct1e niet in gevaar
komt.
Ook natuurontwikkeling in de vorm van bu1tendijkse natuurgeb1eden en natuurvnendelijke oevers kan van invloed z1Jn op het waterbergend vermogen.
Alhoewel door de aanleg van objecten als e1landen of vooroevers enrg bergend
oppervlak verloren gaat, vormt ook h1er het nreUonvoldoende rekening houden
met t1jdehJke peilsti1gmgen de grootste bedre1ging. D1t 1s te ondervangen door
bij het ontwerp al rekenmg te houden met de mogelijkheid tot period1eke mundatie.
Sturende factoren ten aanzien van bergmg tn de Randmeren Noord (en het
Usselmeer) moeten dus vooral gezocht worden op het gebied van het peilbeheer (vergroten of optimal1Seren dikte waterbergende sch11f). Verder moet
voorkomen worden dat het bergend oppervlak verklemd wordt en dat ontw1kkelrngen op het geb1ed van ruimtelijke ordenrng en/ of natuurontw1kkehng (ttjdelrike) peilstiJgingen onmogelijk maken. Daarnaast zou bergtng gestimuleerd
moeten worden in de stroomgebieden van de IJssel, het Zwarte Water en de
delen van Drenthe, O venissel, Noordoostpolder en Flevoland die water afvoeren naar de Randmeren Noord
Waterkwaliteit
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De waterkwahte1t is een randvoorwaarde voor een gezond watersysteem en
daardoor ook een randvoorwaarde voor de meeste functies. De Randmeren
Noord kampen zowel met eutrofieringsproblemen als vervuiling met zware
metalen en organische microverontreinigingen.
De waterkwaliteit in de Randmeren Noord wordt vooral beinvloed door het
water dat afkomstig is van de IJssel. Het Zwarte Water is vooral van rnvloed op
het Zwartemeer. Kwaliteitsverbeterende maatregelen moeten daarom vooral
gezocht worden in verbetering van de kwaliteit van het water dat via deze
rivieren wordt aangevoerd. In de praktijk betekent dit dat getracht moet warden lozingen uit punt- en diffuse bronnen terug te dringen/te saneren en deafen uitspoeling van uit landbouwgebieden te beperken.

6 .4

Confrontatie functie·eisen met de huidige situatie

In deze paragraaf wordt beoordeeld of het watersysteem Randmeren Noord
voldoet aan de rn hoofdstuk 3 beschreven streefbeelden, die hiertoe ZtJn geconcrebseerd in toetsbare functie-ersen. In de tabellen zijn de functie-eisen geclusterd naar de invalshoeken peilbeheersing, waterberging en biologische kwalitert.
De functres 'Oeverrecreatie' en 'Sportvisserij' uit het Beheersplan Rijkswateren
zijn geclusterd.
In paragraaf 6.4.2 warden de functie-eisen per functie beschreven. De basiseisen die aan de water- en waterbodemkwaliteit in de Randmeren Noord warden
gesteld, word en beschreven in subparagraaf 6.4.1. Omdat de water- en waterbodemkwaliteit niet als functies warden gezien, wordt hier gesproken van eisen
in plaats van functie-eisen. Bij de functie zwemwater komt de invalshoek waterkwaliteit desalniettemin aan de orde, omdat deze functie namelijk lokaal
strengere e1sen aan de waterkwaliteit stelt De functie beroepsvisserij wordt niet
behandeld in paragraaf 6.4.2, omdat deze alleen eisen stelt aan de waterkwaliteit (paragraaf 6.4.1 ).

6.4.1

lnvalshoek

Waterkwallteit

Confrontatie eisen water(bodem) met huidige situatie

Eis

Voldoet

Verbeter-

/nstandhou-

wel/niet

maatrel!el

dtne.smaatrel!el

De waterkwaliteit en de kwaliteit van de iwevende stof vol- Niet
doen aan streefwaarden ult de 4e Nota waterhuishouding
(bijlage 1), aangevuld c.q aangescherpt met de normen
behorende bi) de waterkwaliteitsdoelstelling Water voor
Karperachbl!.en (biilal!.e 1).

Waterbodemkwaliteit

De waterbodemkwalite1t voldoet min1maal aan de normen Niet overal
behorende bij klasse-2-specie. Verslechtering ten opzichte
van de huidige situatie is echter niet toegestaan.

E5, H1, H2, E4, J1, Q1, R1,
H3, H5, H6, Z1, AA1
K1, L1, N1,
W1, EBP
01, 02, 03, 01, R1
T1, T2, T3,
T4,
T7

T5, T6,

Toelichting:
•
Waterkwaliteit: Koper overschreed in het Ketelmeer in zowel 2000 als
2001 de MTR. De nikkel- (niet in 2000) , zink- en chroomgehalten waren
hoger dan de streefwaarde. Verder overschreed in beide jaren het totaalstikstofgehalte in het Ketelmeer en het Zwartemeer de MTR. In het Ketelmeer lag ook het totaal-fosfaatgehalte in 2001 boven de MTR. Aan de
streefwaarde voor beide nutrienten werd niet voldaan. Daarnaast waren de
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•

gehalten van de meeste bestnJdingsmiddelen hoger dan de streefwaarde in
beide meren.
In de zwevende stof van het Ketelmeer overschreden enkele PAK en de
meeste PCB's de MTR-waarde. Voor PCB's was er zelfs sprake van forse
overschrijdingen (> Sx MTR). De gehalten van de zware metalen cadmium,
kwik, koper en zink Aan lagen boven de streefwaarde.
Waterbodemkwal1teit: Concrete normeringen in termen van 'gestreefd
wordt naar een waterbodembodem die voldoet aan de streefwaarde (klasse-O-spec1e)' zijn er (nog) met In de praktijk worden 'vagere omschriJVtngen' gehanteerd als 'er mag geen verslechtering optreden van de huidige
kwaliteit', of 'klasse-3 - en -4-specie d1ent te worden verwerkt dan wel gestort' of 'het voorlop1g doorgaan met verspreiden van mattg verontre1mgde
specie (klasse 2) op het land en in het oppervlaktewater en het dienovereenkomstig aanpassen van de regelgeving'. Omdat het Ketelmeer ernstig
verontreinigd is met ztnk en PAK is begonnen met een sanering die naar
verwachting in 2008 afgerond wordt. Het is de wens ook het verontretn1gde noordelijke deel van het Vossemeer aan te pakken. lnd1en dit met gebeurt, zullen vanuit h1er weer verontreinigingen tn het Ketelmeer terecht
komen. De waterbodem van Schokkerhaven was eveneens verontrem1gd
en 1s mm1ddels gesaneerd TegehJkertlJd is de westkant van het Ramsd1ep
meegenomen. Omdat verwacht wordt dat de bodem van het Zwartemeer
(lokaal) verontre1rngd 1s, zal h1er op korte term1Jn onderzoek naar warden
verncht.

6.4.2 Confrontatie functle-elsen met huldige situatle

Functle: hooewaterbesch ermln1t/waterkerin1t

tnvalshoek
Pe1lbeheersmg

Fvnct1e-e1s

Voldoet
we//niet

Er wordt (ten behoeve van de waterafvoer en sub1/1te1t van N1et

en

Verbeter-

tnstandhov-

maatreJ!e/

dinl!smaatrel!el

zeker A1 , A2, A3,

F1,J1 , J3

de oevers) voldaan aan de streefpeilen , dat wtl zeggen: een niet op ter- A4, AS, A7,
wmterstreefpe1I van NAP - 0.40 m en een zomerstreefpetl m11n
81, 83, P1,
van NAP - 0,20 m Gedurende max1maal 3 weken mag er

E1,

een streefpeil gehanteerd worden dat h1er 0,15 m van
afw1ikt.·

N1, EP8

K1,

L1,

Toelichting:

•

Peilbeheersing-. 's Zomers warden de streefpe1len in het algemeen redelijk
benaderd, alhoewel het pe1I nog wel eens te ver u1tzakt 's Winters treden er
nogal eens overschnJdtngen op van de streefpe1len D1t wordt veroorzaakt
door een complex van factoren. Een belangrijke factor 1s dat de spu1capac1te1t van de slu1zen 1n de Afsluitdijk 's winters, bij de lagere streefpeilen, onvoldoende is. Dit heeft consequenties voor het pe1l op het IJsselmeer en dus
ook voo r de Randmeren Noord; dit is hoger dan het beoogde streefpe1I. Als
gevolg hiervan wordt waterafvoer vanuit de Randmeren Oost naar de
Randmeren Noord beperkt of zelfs onmogeliJk Verder spelen opstuwmg
door wind en de toenemende afvoeren van de IJssel een rol In de toekomst
zal d1t probleem door de verwachte zeespiegelriJzing alleen nog maar grater
warden. Een onvoldoende pe1lbeheersmg brengt het nsico met z1ch mee dat
De penode van 3 weken heeft te maken met de reacbesnelhetd van het watersyrteem en de
penode waarover de afvoeren overzien kunnen worden Er ZIJn ongeveer 3 weken nodtg om
tot een ander pell te komen en daama het 'normale' streefpetl weer te bere1ken .Een en andere is onder andere afhankehjk van de meteorologische s1tuabe op dat moment
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er schade aan de waterkeringen ontstaat, waardoor de veilighe1d in het gedrang komt. Daamaast nemen ook de kosten voor de u1tslag van water via
gemalen door de extra opvoerhoogte toe

Functle: afvoer water, fjs en sediment

lnvalshoek
Pe1lbeheersing

Voldoet
wel/ntet

lnrtandhoudmKSmaa treiel
Er wordt (ten behoeve van de waterafvoer en stab1f1te1t van N1et en zeker A1, A2, A3, E4, F1, J1, J3
de oevers) voldaan aan de streefpellen, dat w1I zeggen : een met op ter- A4, AS. A7,
Fund1e-e1s

Verbetermaatreiel

winterstreefpeil van NAP - 0.40 m en een zomerstreefpe1I m11n

81,

83,

P1.

van NAP - 0,20 m. Gedurende maximaal 3 weken mag er

E1,

K1,

L1.

een streefpeil gehanteerd worden dat h1er 0,15 m van

N1, EP8

afw11kt.'
Waterberging

BiJ het huid1ge streefpeil en de hu1d1ge spu1capaote1t hebben Mogelljk n1et P1, EP8. A81
het llsselmeer en Randmeren Noord gezamenh1k een water- op lerm11n
bergend oooervlak van circa 1.200 km2

Toelichting:
• Peilbeheersing: lie de toelichting b1j de funct1e hoogwaterbescherming/waterkenng.
• Waterberging-. Alhoewel het waterbergend oppervlak van 1.200 km2 onder
de huidige omstandigheden weliswaar gehaald wordt, kan dit in de toekomst onvoldoende blijken indien door zeespiegelrijzing de afvoercapaciteit
afneemt. Het bergend vermogen wordt namelijk niet alleen bepaald door
het bergend oppervlak, ook de d1kte van de watersch1jf oftewel de toegestane pe1lstiJging 1s van invloed hierop. De bergingscapaciteit wordt bepaald
door het imtieel peil, de grootte van de aanvoer, de afvoercapacitert en de
duur van een (eventueel gestremde) lozmg.

Functle: hoofdvurwe«

tnvalshoek

Fundie-e1s

Voldoet
we//niet

Pe1lbeheersing

Er wordt (ten behoeve van de vaarwegd1epte, kadehoogtes Niet albjd en
en passage van kunstwerken) voldaan aan de streefpe1len, zeker met op

Verbetermaatre2el

lnstandhoudm2smaatre11el

dat w1I zeggen: een wmterstreefpe1I van NAP • 0,40 m en termi1n
een zomerstreefpeil van NAP - 0,20 m. Met name het
wmterstreefpell 1s van belant:.
B1olog1sche

Er is geen hinder van waterplanten in vaarroutes.

Wei

kwahteit

Toelichting:
• Peilbeheersing: De streefpeilen worden met albJd gehaald De afwijkingen
van de streefpeilen le1den echter nog met tot belemmenngen voor de
scheepvaart. Op term1Jn kan dit bij vermmderde spuicapaote1t via de Afsluitdijk wel het geval z1jn. bijvoorbeeld door afname van de doorvaarthoogte bij vaste bruggen Onderschrijdingen van het winterstreefpeil leiden in
theone tot afname van de vaarwegd1epte In de prakt1Jk treden hier praktisch geen problemen door op. Z1e verder de toelichting bij de functie hoogwaterbescherming.

Functle: transport overlge vaarwegen
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lnvalshoek

Funct1e-eis

Voldoet
wellniet

Pe1lbeheersing

Er wordt (ten behoeve van de vaarwegd1epte, kadehoo~es Niet albjd en
en passage van kunstwerken) voldaan aan de streefpe1len, zeker met op

VerbetermaatreRel

lnstandhoudtnl!.smaatreRel

dat wd zeggen een w1nterstreefpetl van NAP - 0,40 m en term11n
een zomerstreefpe1I van NAP - 0,20 m. Met name het
wlnlerstreefpell is van belang.
B1olog1sche

Wei

Er 1s geen hinder van waterplanten in vaarroutes.

kwahte1t

Toellchting:

•

Peilbeheersing: Zie de toehchbng bij de funct1e hoofdvaarweg

Functie: lokale recreatievaart

lnva/shoek

Functie-eis

Voldoet
wellmet

Perlbeheersing

Er wordt (ten behoeve van de vaarwegd1epte, kadehoo~es N1et albjd en
en passage van kunstwerken) voldaan aan de streefpe1len, zeker nret op
dat wrl zeggen een winterstreefpetl van NAP - 0.40 m en term11n

VerbetermaatreRel

ln5tandhoudinKsmaatre11.el

een zomerstreefpe1f van NAP - 0,20 m Met name het
zomerstreefpeil is van belang
B1ologische

Er rs geen overmatige hinder van waterplanten 1n vaarge· Wei

kwal1te1t

bieden.

Toellchting:

•

Petlbeheersinr;. Z1e de toelichting biJ de funcbe hoofdvaarweg

Functle: zwemwater

lnvalshoek

Functie-eis

Voldoet
wellniet

Perlbeheersing

Er wordt (ten behoeve van de zwemmoge!t1kheden bi/ N1et albJd
stranden) voldaan aan de streefpeilen, dat wil zeggen een

VerbetermaatreRel

ln5tandhoudinRsmaatreRel

winterstreefpell van NAP - 0,40 m en een zomerstreefpe11
van NAP - 0,20 m Met name het zomerstreefpell 1s van
belang
Waterkwahte1t

11, 12, 13, 14

De waterkwalrteit voldoet aan de zwemwaterkwal1te1tsnor- N1et
men (bhlue 1)

B1olog1sche

Er 1s geen over1ast van waterplanten en blauwalgen in Wei

kwahtert

zweml!.ebeeden/badzones

Toelichting:

•

Peilbeheersing: Z1e de toel1chting b1J de functie hoogwaterbeschermingwaterkering.

•

Waterkwaltteit· Op alle locaties wordt voldaan aan de bactenolog1sche kwahte1tsnormen Doorzicht en pH vormen echter vaak een probleem.

Functle: oeverrecreatie en sportvlsserll

lnvalshoek
Pedbeheersing

Funct1e-e1s

Voldoet
wel/niet

Er wordt (ten behoeve van oevervoomemngen) voldaan N1et alt11d
aan de streefpe1len, dat wll zeHen : een winterstreefpe1I van
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VerbetermaatreJ!.e/

/nstandhoudm1KtT1aatre1el

NAP - 0.40 m en een zomerstreefpe1I van NAP - 0,20 m.
Met name het zomerstreefoe1I is van belang
B1olog1sche

Er ls geen overmatlge waterplantengroei op visplaatsen

Wei

Z1e IHP Bodems

kwalite1t

Toelichting:

•
•

Peilbeheersmg: Zie de toelichting bij de functie hoogwaterbescherming/waterkering.
Biofog1sche kwalite1t: Alhoewel op visplaatsen de eis van toepassing is, mogen er in het algemeen ten behoeve van de visstand meer (soorten) waterplanten tot ontwikkehng komen.

Functie: re2ionale watervool'lienlng

Jnvalshoek
Pe1lbeheersing

Funct.Je-e1s
Er wordt (ten behoeve van de waterinlaat naar Over11ssel,

Verbeter-

Voldoet
wellmet

maatrel!.el

N1et altiJd

A5, A6, E2,

Drenthe en Flevoland) voldaan aan het zomerstreetpeil

lnstandhoudml!.smaatref!.e/

L1

(NAP - 0,20 m). Gedurende max1maal 3 weken mag er een
streefpeil gehanteerd worden dat hier 0, 15 m van afwilkl
Waterbergtng

Bij het hu1dige streefpeil en de huidtge spuicapaate1t hebben Mogeh1k niet A6, L1
de Randmeren Noord en het IJsselmeer gezamenlijk een op term1jn
waterberl!.end oooervlak van circa 1.200 km2

Toelichting:
• Peilbeheersing: De streefpeilen worden niet altijd gehaald; de waterstanden
zijn 's zomers wel eens te laag, waardoor inlaat verhinderd wordt. Z1e verder
de toelichting bij de functie hoogwaterbescherming/waterkenng.
• Waterberging: Zie de toelichting bij de functie afvoer water, ijs en sediment.

Functle: oooervlaktedelfstoffenwinnlnr. p .m. nog in te vullen

lnvalshoek

Fund1e-eis

Voldoet
wellniet

Verbetermaatrei!.el

lnst.andhoudlni!.Smaatrei!.el

Toelichting:
• p.m.

6.5 Verbetermaatregelen
In deze paragraaf wordt per onderscheiden invalshoek in tabelvorm een overzicht gegeven van de verbetermaatregelen dte specifiek van toepassing zijn op
de Randmeren Noord. Verbetermaatregelen die van toepassing zijn op (vrijwel)
het gehele IJsselmeergebied zijn opgenomen in paragraaf 9.1. Meer informatie
over de opgenomen maatregelen is te vinden in bijlage 2 in de vorm van product formats.
Water- en waterbodemkwaliteit
In het Emissiebeheersplan (zie ook paragraaf 9.1) worden de aanpak en inspanningen met betrekking tot de water- en waterbodemkwahte1t omschreven.
lngezet wordt op een aantal pijlers:
1. Doorgaan met effectieve en goed ingevulde (kern)taken
2. Extra aandacht en nieuwe acties in gang zetten
3. Minder doen aan zaken die minder relevant of minder (kosten)effectief zijn
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4. Benutten van kansen die zich voordoen.
Onder punt 1 worden de activiteiten verstaan die nu reeds door RDIJ warden
u1tgevoerd en door zullen blijven lopen. Het gaat hierbiJ om de vergunningverlenrng en handhavmg, monitoring en sanenng van vervu1lde waterbodems.
Onder punt 3 konden geen wezenlijke activiteiten worden benoemd. Onder de
punten 2 en 4 kunnen een groot aantal proiecten c.q maatregelen worden
geschaard. Een deel hrervan bestond al, andere moeten nog rn gang worden
gezet.
Onderstaand worden de maatregelen weergegeven die vallen onder de punten
2 en 4 van het Em1ss1ebeheersplan aangevuld met maatregelen die onder punt
1 geschaard zouden kunnen warden.

Deelpro-

Omschrljvlng deelproduct c.q.

ductcode

project

onderllggend Code

Verantwoordelljke
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7 Randmeren Oost

7 .1 Kenschets

BOPPER-code.
Watersysteem:
Watersysteemdelen:
Jaar totstandkoming:
Grootte:
Provincies:
Funct1es.

ROOM 00 1, ROVM QQ-1, ROWN QQ-1
Randmeren Oost
Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd-Nuldernauw
in de penode 1957 1968
62,07km 2
OveriJSsel, Flevoland, Gelderland
hoogwaterbescherming/waterkenng, afvoer water, ijs
en sediment, transport overige vaarwegen, waterkwaliteit en ecolog1e, lokale recreat1evaart, zwemwater, oeverrecreatie, sportvisserij, regionale watervoorz1ening,
dnnkwater, beroepsvisserij, oppervlaktedelfstoffenwin ning

Figuur 7.1: Overzicht ligging watersysteem Randmeren Oost
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7.2 Gebiedsbeschrijving
De Veluwerandmeren zijn ontstaan bij het inpolderen van Flevoland . De Randmeren Oost maken hier deel van uit. Geohydrologisch gezien vervullen ze een
belangrijke functie, omdat ze verdroging van de oudelandkust tegengaan. Bmnen het watersysteem Randmeren Oost warden de watersysteemdelen Dron·
termeer, Veluwemeer en Wolderwijd-Nuldernauw onderscheiden (figuur 7.2).
In tabel 7.1 ziJn enkele kenmerken van de Randmeren Oost opgenomen Het
Veluwemeer heeft het grootste oppervlak (3.022 ha), het Drontermeer is met
476 ha het kleinst. In alle meren is de oude landzijde ondieper (0,5-1 ,0 m) dan
de polderzijde (1,5-2,5 m). De gem1ddelde d1epte varieert tussen 1,26 m en
2,06 m. In alle meren 1s een vaargeul aanwez1g met een gem1ddelde diepte van
3,5 tot 4,5 m. In het Veluwemeer en WolderwtJd z11n voormalige zandwinputten aanwezig met een gem1ddelde d1epte van respect1evelijk 8 m en 5 m
Aan de oude landzijde bestaat de bodem van de meren uit zand, aan de polderzijde meer uit klei en slib. Bij het huidige doorspoelregime varieert de verblijftijd
van minder dan 1 maand tot circa 4 maanden .

Tabel 7.1· Karakterist1ek Randmeren Oost
Meer
Drontermeer
Veluwemeer
Wolderw1jd/
Nuldernauw

Oppervlakte
(km 2 )
5,36
31,34
18,90
6,47

Gemiddelde
diepte (m)
1,26
1,56
1,94
2,06

Verblijftijd
(jaar)
0 ,05
0,16
0,32
0,12

Winterstreefpeil' Zomerstreefpeir
NAP-0,30 m
NAP-0,30 m
NAP-0,30 m
NAP·0,30 m

NAP-0,05
NAP-0,05
NAP-0,05
NAP-0,05

m
m
m
m

Zowel de waterkwantiteit als -kwaliteit kennen hun e1gen karaktenstJek doordat
het gebied door sluizen gescheiden is van de aanliggende watersysteemdelen.
Aan de noordz1jde vormt de Roggebotslu1s de scheiding met het watersysteem
Randmeren Noord, aan de ZUJdZiJde scheidt de N1jkerkerslu1s het WolderwijdNuldernauw van het watersysteem Randmeren Zuid . Door de vervanging van
de Hardersluis door een brug m combmatie met een aquaduct ts er vanaf 2003
geen sche1dmg meer tussen het Dronter- en Veluwemeer enerzi1ds en het Wolderw1Jd en Nuldernauw anderzijds.
Wat eraan- en afvoer
Het watersysteem wordt gevoed door water dat afkomstig is van beken die
afstromen vanaf de Veluwe (30 stuks), kwelwater vanuit het Veluwemassief,
afvoeren van de RWZl's van Harderwijk en Elburg, uitslagwater van enkele
gemalen van de Veluwe (gemaal De Wenden, gemaal Kamperveen, Puttergemaal) en polderwater uit de hoge afdeling van Flevoland (voornamelijk kwelwater van de Veluwe) dat via gemaal Lovink wordt aangevoerd. Uit balansstudies
blijkt dat gemaal Lovink het grootste deel hiervan voor rekening neemt. Door
klimatologische factoren (natte/droge jaren) kunnen jaarlijks overigens (grate)
verschillen optreden m het aandeel van de verschillende posten.
Afvoer van water vmdt plaats via wegzijging, verdamping en door het spuien
van water op de Randmeren Noord en ·Zuid via de Roggebotsluis respectievelijk de Nijkerkersluis 's Zomers wordt de afvoer van water gestremd door de
relatief hoge waterstanden m de Randmeren Noord en -Zu1d. BiJ gestremde

· na verwi1dering Harderslu1s

60

afvoer wordt het wateroverschot geborgen over het oppervlak van het gehele
watersysteemdeel onder gelijkt11d1ge st11g1ng van de waterstand
Ter indicatie van waterhoeveelheden z11n de belangnjkste aan - en afvoerposten
van de Randmeren Oost m de periode 1995-1999 onderstaand gekwantificeerd·.
Aanvoer
• Gemaal Lovmk: 152 -196 m1lioen m 3/Jaar
• Gemaal De Wend en, Kamperveen en Puttergemaal: 30 - 90 milioen m3 / jaar
• Beken: 38 - 71 m1lioen m3 /Jaar
• RWZl's Elburg en Harderwijk: 16 -64 m1lioen m 3 / jaar
• Neerslag: 44 - 78 m1lioen m 1/ jaar
• Kwel: circa 34 miljoen m3/Jaar
Afvoer
• Roggebotslu1s: 71 - 156 mil1oen m 3/1aar
• N11kerkersluis: 90 - 188 mil1oen m3 /jaar
• Verdamping: 42 - 50 miljoen m3 /1aar
• Wegzijging: circa 138 miljoen m 3/Jaar
Wanneer er tijdens droge penoden watertekorten ontstaan in het landelijk gebied aan de rand van de Veluwe en m de stadswateren van Harderwijk, wordt
er ter aanvulhng door omliggende waterbeheerders via mlaatsluizen water onttrokken. Overigens worden de stadswateren van Harderwijk ook vanuit waterkwahte1tsoogpunt doorgespoeld met water u1t de Randmeren Oost.
Watertekorten in de Randmeren Oost zelf, b11voorbeeld door de sterke wegzijgmg naar Flevoland in droge penoden, warden gecompenseerd door waterinlaat via gemaal Lovink. Bij een eventueel watertekort wordt Markermeerwater
mgelaten via gemaal de Blocq van Kuffeler op de Hoge Vaart in Flevoland, en
vervolgens uitgemalen met gemaal Lovmk op de Randmeren Oost. De altematieven, wateraanvoer via Nijkerkersluis uit het Ni1kerkemauw of via de Roggebotsluis Ult het Vossemeer, worden niet gebruikt m verband met de onvoldoende waterkwalite1t van deze meren. De inlaat bij watertekorten 1s noodzakelijk
voor functies als biivoorbeeld zwemwater en recreat1evaart, maar ook voor de
geohydrologische functie (tegengaan verdrogmg oudelandkust).
Peilbeheersing
De Randmeren Oost hebben sinds 2003 een winterstreefpe1I van NAP-0,30 m
en een zomerstreefpeil van NAP-0,05 m. De wateraan- en afvoermogelijkheden
zijn in belangrijke mate bepalend voor het peilbeheer. De Randmeren Oost
kunnen onder vni verval water afvoeren m noordeh1ke (Randmeren Noord) of
zuidelijke richting (Randmeren Zuid). Om deze afvoer mogeliJk te maken is het
peil m de Randmeren Oost hoger dan m de aanhggende watersysteemdelen.
De Randmeren Noord staan m open verbmdmg met het IJsselmeer, de Randmeren Zu1d met het Markermeer, dat eveneens het water kan afvoeren naar het
IJsselmeer. In feite 1s dus het waterpeil in het IJsselmeer bepalend voor de waterafvoermogehjkheden van de Randmeren Oost.
Andere factoren die van invloed z11n op het pe1l/de peilbeheersmg z11n de op- of
afwa.a.11ng door wind en het bergend oppervlak. Het op-/ afwaaiend effect is
afhankeliJk van de windsnelhe1d en de striJklengte en de diepte. Een grote windsnelheid of strijklengte leiden tot meer opwaaimg, een grotere diepte daarentegen tot een geringere opwaaiing.
Waterkwaliteit

In deze penode waren het Oronter- en Veluwemeer nog door de Harderslu1s gescheiden
van het WolderwiJd en Nuldernauw.
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De kwaliteit van het water in de Randmeren Cost wordt vooral bepaald door
de kwaliteit van het water dat door de Veluwse beken wordt aangevoerd, de
kwaliteit van effluentlozingen van RWZl's te Harderwijk en Elburg, de kwaliteit
van het kwelwater en de kwaliteit van het water dat via gemaal Lovink wordt
aangevoerd . Het water dat afkomstig is van de Veluwse beken en de RWZl's is
in zijn algemeenheid voedselrijk en bevat een hoog gehalte aan microverontreinigingen die voor een deel zijn gehecht aan het meegevoerde sediment. Eutrofieringseffecten worden voor een deel bestreden door relatief fosfaatarm, kalkrijk polderwater uit de hoge afdeling van Flevoland via gemaal Lovink aan te
voeren (doorspoelen om de verblijftijd te verkleinen).

7.3 Sturende factoren (systeemanalyse)
Peilbeheersing
Vrijwel alle functies stellen eisen aan de peilbeheersing. In de praktijk blijkt dat
het vooral moeilijk is het winterpeil te handhaven . De wateraan- en afvoermogelijkheden ziJn bepalend voor het peilbeheer. Zoals in paragraaf 7.2 wordt
beschreven, zijn neerslag, de Veluwse beken, kwel en gemalen belangrijke aanvoerposten. Wegzijging en afvoer naar de aanliggende randmeren zijn de belangrijkste afvoerposten.
Maatregelen ten aanzien van de peilbeheersing dienen vooral gericht te zijn op
het verbeteren van de af- en aanvoermogelijkheden. In afvoersituaties betekent
dit dat er indien nod1g onder vrij verval voldoende water afgevoerd moet kunnen worden naar de Randmeren Noord en -Zuid. Cmdat het IJsselmeerpeil van
invloed is op deze peilen, impliceert dit dat gestreefd moet worden naar de
optimalisatie van het peilbeheer m het IJsselmeer. Daarnaast moet getracht
worden piekafvoeren van de Veluwse beken zoveel mogelijk te vertragen/beperken door conserverende of bergingsmaatregelen. Het effect van de laatstgenoemde groep maatregelen zal naar verwachting in de praktijk beperkt zijn,
omdat het om relatief kleine stroomgebieden gaat met een korte reactietijd.
Verder moet bedacht worden dat het hierbij om maatwerk gaat; als al het water
uit de Veluwe vertraagd maar wel tegelijkertijd afgevoerd wordt in perioden dat
niet gespu1d kan worden, kunnen er alsnog een ongewenst hoge waterstanden
optreden.
In aanvoersituaties is gemaal Lovink de belangrijkste sturende factor. De aanvoerbehoefte kan verkleind worden door de waterbehoefte van de aanliggende
waterbeheerders te verkleinen. Dit vraagt waterconserverende en kwaliteitsverbeterende maatregelen in deze gebieden.

Waterberging
Vooral de functies hoogwaterbescherming/waterkering, afvoer water, ijs en
sediment en regionale watervoorziening stellen eisen aan het waterbergend
vermogen van de Randmeren Cost. Het bergend vermogen wordt bepaald
door de oppervlakte en de dikte van de waterschijf die geborgen kan worden.
In principe leidt een vergrotmg van het bergend oppervlak tot een vergroting
van het bergend vermogen. Verkleining van het oppervlak daarentegen leidt bij
afvoerpieken sneller tot hogere waterpeilen. Twee aspecten zijn met name bepalend voor het bergend vermogen :
• Het peilbeheer, dat van invloed is op de dikte van de te bergen waterschijf
• Het ruimtelijke ordeningsbeleid, dat zowel van invloed is op de dikte van de
te bergen waterschijf als op het bergend oppervlak
Het peilbeheer is van invloed op het bergend vermogen, omdat het van invloed
is op de dikte van de waterschijf die geborgen kan worden. Hoe lager het peil-
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voorafgaande aan penoden met piekafvoeren, hoe meer water er geborgen kan
worden. Dit waterpeil wordt op haar beurt weer bepaald door het streefpeil,
dat functie-gerelateerd 1s, en het vermogen dit peil in afvoersituaties te handhaven. Zoals onder het kopje peilbeheersmg 1s vermeld wordt dit vermogen
bepaald door de afvoermogelijkheden (lees waterpeilen) in de watersystemen
Randmeren Noord en -Zu1d; water wordt onder vrij verval h1erop geloosd.
Vanu1t ruimtelijke ordenmgsperspectief vormt vooral bu1tend1jkse bebouwmg
een bedreiging. Alhoewel er bij buitendijkse bebouwing enig bergend oppervlak
verloren gaat, zijn het vooral de e1sen die aan het maximale waterpeil worden
gesteld , die beperkend z11n . Vooralsnog 1s d1t met toegestaan in de Randmeren
Oost Waterrecreat1e gebonden act1v1te1ten z11n wel toegestaan BiJ aanleg hiervan zou rekening gehouden moeten worden met tijdeli1ke pe1lstijgtngen, waardoor de functie met in gevaar komt
Ook natuurontw1kkehng in de vorm van bu1tendijkse natuurgebieden en natuurvriendeli1ke oevers kan van invloed zi1n op het waterbergend vermogen.
Alhoewel door de aanleg van objecten als eilanden of vooroevers enig bergend
oppervlak verloren gaat, vormt ook h1er het nieVonvoldoende rekenmg houden
met tijdelijke peilstijgingen de grootste bedre1gmg. D1t 1s te ondervangen door
bij het ontwerp al rekening te houden met de mogelijkhe1d tot penodieke mundatte
Sturende factoren ten aanz1en van berg1ng moeten dus vooral gezocht worden
op het geb1ed van het peilbeheer (vergroten of optimaliseren dikte waterbergende schijf). Verder moet voorkomen worden dat het bergend oppervlak verklemd wordt en dat ontw1kkelingen op het gebied van ru1mtelijke ordening
en/of natuurontw1kkehng (tiJdelijke) peilsttigmgen onmogelijk maken. Daarnaast zou bergmg gest1muleerd moeten worden in de stroomgeb1eden van de
Veluwse beken.
Waterkwalitelt
De waterkwaliteit 1s een randvoorwaarde voor een gezond watersysteem en
daardoor ook eer randvoorwaarde voor de meest functies. Het grootste waterkwahteitsprobleem in de Randmeren Oost ziJn de te hoge st1kstofgehalten. De
fosfaatgehalten voldoen door kwalite1tsverbeterende maatregelen veelal aan de
gebiedsspecifieke BOVAR-normen (0,04-0,06 mg P/I). Daarnaast overschrijden
het zware metaal koper en organische bestrijdingsmiddelen de normen. Ook
het chloridegehalte is te hoog.
De waterkwalite1t in de Randmeren Oost wordt met name beinvloed door het
water dat afkomstig is van de Veluwse beken, het water dat aangevoerd wordt
via gemaal Lovink, het water dat afkomst1g 1s van de RWZl's te Harderwijk en
Elburg, neerslag (droge en natte depos1tie) en mogelijk zandwrnnmg.
Kwahte1tsverbeterende maatregelen moeten daarom vooral gezocht worden in
verbetenng van de kwahte1t van het water van de Veluwse beken. De waterkwaliteit in de belcen wordt met name beinvloed door de af- en u1tspoeling van
de landbouw. Kwantitatieve maatregelen (conserverings- of bergingsmaatregelen) in de stroomgebieden van de beken zelf kunnen deze af- en uitspoeling
beperken. Het probleem aanpakken b1J de bron, de reduct1e van landbouwemiss1es door mestbele1d, 1s natuurlijk de meest brongerichte aanpak. Daarnaast zal
de kwahte1t van het effluent van de RWZl's verbeterd worden door het aanbrengen van een 4• trap zu1vering (vooral gericht op de verw11denng van stikstof en fosfaat).
Het te hoge chloridegehalte wordt veroorzaakt door het water dat via Lovink
wordt u1tgeslagen. Het hoge zoutgehalte is het gevolg van de zoute kwel die
plaatsel11k in Flevoland optreedt. Omdat het om een 'natuurhjke verontrein1-
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gmg' gaat 1s h1er weinig aan te doen. Een mogelijkheid zou zijn de doorspoelbehoefte te verklemen . Dit kan echter alleen maar als de kwalite1t van het water
dat aangevoerd wordt via de beken, en wel met name wat betreft de stikstofgehalten, verbetert.

7.4 Confrontatie functie-elsen met de huidige situatie
In deze paragraaf wordt beoordeeld of het watersysteem Randmeren Oost voldoet aan de in hoofdstuk 3 beschreven streefbeelden, die hiertoe z11n geconcretiseerd m toetsbare functie-eisen In de tabellen z11n de functie-e1sen geclusterd
naar de invalshoeken peilbeheersmg, waterberging en b1olog1sche kwaliteit. De
functies 'Oeverrecreatie' en 'Sportv1ssenj' uit het Beheersplan Ri1kswateren zijn
geclusterd. De omschnjving 'Ovenge waterrecreatie' is hieraan toegevoegd om
niet-oevergebonden recreat1emaatregelen uit het lnnchtingsplan Veluwerandmeren te kunnen plaatsen.
In paragraaf 7 4.2 worden de functte-e1sen per functie beschreven De basise1sen aan de water- en waterbodemkwahte1t in de Randmeren Oost worden
gesteld, worden beschreven in subparagraaf 7 4 .1 Omdat de water- en waterbodemkwahte1t niet als functies worden gez1en, wordt hier gesproken van e1sen
in plaats van functie-eisen. Bij de functies zwemwater en drmkwater komt de
invalshoek waterkwahteit desalniettemin aan de orde, omdat deze functies
namelijk lokaal strengere e1sen aan de waterkwahte1t stellen. De funct1e beroepsv1sserij wordt niet behandeld m paragraaf 7.4.2, omdat deze alleen eisen
stelt aan de waterkwalite1t (paragraaf 7.4.1 ).

7.4.1

/nva/shoek
Waterlcwahte1t

Confrontatie elsen water(bodem) met huidlge sltuatie

Eis

Voldoet

Verbeter-

fnstandhou-

wellmet

maatrc1tcl

din1tsmaatre1tel

De waterlcwahtert en de lcwa'1te1t van de zwevende stof vol- Niet

ES, H1, H2, E4, J1, 01, R1,

doen aan de streefwaarden urt de 4' Nota waterhu1shou-

H3, HS, H6, Z1, AA1
K1, L1, N1,

ding (bijlage 1), aangevuld c.q. aangescherpt met de normen behorende b11

01, W1. Y3,

•

De waterlcwahtertsdoelstelhng Water voor Karperachti-

EBP

•

De waterlcwal1te1tsdoelstellrngen u1t het lnrichtingsplan

gen (b111age1)
Veluwerandmeren
Waterbodemlcwal1teit

(br~age

1)

De waterbodemlcwahte1t voldoet m1nrmaal aan de normen Nret
behorende blj klasse-2-speoe. Verslechtenng ten opzichte

een
aantal '"
havens

D1, D2. D3, 01. R1.
U1

van de hu1d11te srtuabe is echter met toegestaan.

Toelichting:
•
Waterkwalite1t: In 2000 en 2001 voided en de totaal-stikstofgehalten niet
aan de streefwaarde. De totaal-fosfaatgehalten daarentegen schommelden
in het Wolderwijd en Veluwemeer rond de streefwaarde, waardoor voldaan
werd aan de doelstellmg uit llVR. In de Nuldernauw en Drontermeer waren
de gehalten wat hoger. Verder overschreed het kopergehalte m be1de iaren
de streefwaarde. De norm voor doorz1cht (> 1 m) uit het llVR werd in 2000
m het Veluwemeer en m 2001 m het Wolderw11d gehaald, die voor chlorophyl-a (< 10 µg/I) m 2000 m het Veluwemeer en het Wolderw11d en in
2001 alleen m het Wolderwijd.
In de zwevende stof overschreden cadmium. koper, PAK, een aantal OCB's

64

•

de streefwaarde. In het Wolderw1jd lagen de gehalten van de meeste PAK
in 2000 boven de MTR.
Waterbodemkwaliteit: Concrete normenngen in termen van 'gestreefd
wordt naar een waterbodembodem die voldoet aan de streefwaarde Cklas·
se·O·specie)' z11n er (nog) niet. In de praktiJk worden 'vagere omschrijvin·
gen' gehanteerd als 'er mag geen verslechtenng optreden van de hu1dige
kwahteit'. of 'klasse-3· en -4-specie d1ent te worden verwerkt dan wel ge·
stort' of 'het voorlop1g doorgaan met verspreiden van matlg verontreinigde
specie (klasse 2) op het land en in het oppervlaktewater en het dienover·
eenkomstig aanpassen van de regelgeving'. Ondanks dat de oude haven
van Harderwijk vervu1ld is, is sanenng n1et urgent. Het t11dstlp van sanering
1s nu afhankeliJk van de stedebouwkundige ontwikkehngen die door de
gemeente Harderw11k in het gebied in gang worden gezet.

7.4 .2 Confrontatie functie·eisen met huidige sltualie

Functle: hoo2Waterbeschermlng/waterkerlng
lnvalshoek
Peilbeheers1ng

Verbelerlnstandhou·
maatre1tel
dtnl!smaatre11.el
Er wordt (ten behoeve van de waterafvoer en stab1liteit van N1et en zeker A1, A2, A3, F1,J1,J3
de oevers) voldaan aan de streefpellen, dat wll zeggen: een niet op ter- A5, A7, 81,
wlnterstreefpe1I van NAP • 0,30 m en een zomerstreefpe1I mijn
83, P1, E1,
K1, L1, N1,
van NAP • 0,05 m Gedurende max1maal 3 weken mag er
E8P
een streefpe1I gehanteerd worden dat h1er 0,15 m van
afwi1kt •
Fund1e-e1s

Voldoet
wellmet

Toelichting:
• Peilbeheersing: 's Zomers worden de streefpeilen in het algemeen redelijk
benaderd, alhoewel het peil nog wel eens te ver uitzakt.'s Winters treden er
nogal eens overschriJdingen op van de streefpe1len. D1t wordt veroorzaakt
door een complex van factoren. Een belangrijke factor 1s dat de spuicapaci·
te1t van de slUtzen in de Afsluitdijk 's winters, bij de lagere streefpeilen, on·
voldoende is. D1t heeft consequenties voor de peilen op het IJsselmeer en de
Randmeren Zu1d (inclus1ef het Markermeer); deze zijn hoger dan de beoog·
de streefpeilen. Als gevolg hiervan wordt waterafvoer vanu1t de Randmeren
Oost naar deze systeemdelen beperkt of zelfs onmogehik Verder spelen op·
stuwmg door wind en de toenemende afvoeren van de IJssel een rol. In de
toekomst zal dit probleem door de verwachte zeesp1egelrijzing alleen nog
maar groter worden Een onvoldoende pe1lbeheersing brengt het risico met
z1ch mee dat er schade aan de waterkenngen en wateroverlast ontstaat,
waardoor de veil1ghe1d in het gedrang komt. Verder nemen de kosten voor
de u1tslag van water via gemalen door de extra opvoerhoogte toe.

Functle: afvoer water, l)s en sediment
lnvalshoek
Pe1lbeheersing

Fund1e-e1s

Voldoet
wellmet

Verbeter·
lnstandhoumaatre1tel
dtnl!smaalre1tel
Er wordt (ten behoeve van de waterafvoer en stab11/telt van N1et en zeker A1, A2. A3, E4, f1, J1, J3
de oevers) voldaan aan de streefpe1len, dat wll zeggen: een nlet OP ter- A5, A7, 81,

De penode van 3 weken heeft te maken met de reacbesnelheid van het watersysteem en de
penode waarover de afvoeren overzsen kunnen worden Er Z1Jn ongeveer 3 weken nod1g om
tot een ander pe1I te komen en daama het 'normaJe' streefpeil weer te bere1ken Een en andere is onder andere afhankehJk van de meteorolog1sche s1tuabe op dat moment
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van NAP - 0,05 m Gedurende maximaal 3 weken mag er

83, P1 , E1 ,
K1 , L1, N1,

een streefpeil gehanteerd worden dat hier 0,15 m van

W1 , EBP

wmterstreefpell van NAP - 0,30 m en een zomerstreefpe1I m11n

afwiikt'
Waterberging

Bij het hu1d1ge streefpell en de huidige spu1capaote1t hebben Mogelijk met L1,EBP, AB1
Randmeren Oost een waterbergend oppervlak van circa 63 op termijn
km2

Toelichting:
• Peilbeheersing: Aan de primaire eis. een betrouwbare waterstand wordt met
altijd voldaan. Alhoewel het streefpeil 's zomers in het algemeen redehjk benaderd worden, zakt het wel eens te ver uit. 's Winters treden er nogaJ eens
overschrijdingen op van het streefpeil. Dit wordt veroorzaakt door een complex van factoren. Een belangrijke factor is dat de spuicapaciteit van de sluizen in de Afslu1tdijk 's winters door de lagere streefpe1len, geringer is. Dit
heeft consequenties voor de peilen op het Usselmeer en de Randmeren Zuid
(inclus1ef het Markermeer); deze zijn hoger dan de beoogde streefpeilen. Als
gevolg hiervan wordt waterafvoer vanuit de Randmeren Oost naar deze systeemdelen beperkt of zelfs onmogelijk. Verder spelen opstuwing door wind
en de toenemende afvoeren van de Ussel een rol. In de toekomst zal dit
probleem door de verwachte zeespiegelrijzing alleen nog maar groter worden.
• Waterbergmg: Alhoewel het waterbergend oppervlak van 63 km2 onder de
huidige omstandigheden weliswaar gehaald wordt, kan de bergingscapaciteit in de toekomst onvoldoende blijken indien door zeespiegelrijzing de
afvoercapaciteit afneemt. Zeker omdat in de huidige situatie de toevoer van
water uit het omhggend gebied in de winterperiode al groter is dan de afvoercapaciteit naar het IJsselmeer c.q. de Randmeren Zuid. Het bergend
vermogen wordt namelijk niet alleen bepaald door het bergend oppervlak,
ook de dikte van de waterschijf oftewel de toegestane peilstijging is van invloed hierop. De bergingscapaciteit wordt bepaald door het initieel peil, de
grootte van de aanvoer, de afvoercapaciteit en de duur van een (eventueel
gestremde) lozing.

Functle: transoort overill!e vaarwell!en

Voldoet
wellniet

/nvalshoek

Funct1e-eis

Peilbeheersing

Er wordt (ten behoeve van de vaarwegdiepte, kadehoogtes Niet altiJd en
en passage van kunstwerken) voldaan aan de streefpeilen, zeker niet op
dat wil zeggen: een winterstreefpe1i van NAP - 0,30 m en termijn

VerbetermaatreR.el

lnstandhoudinRsmaatreRel

een zomerstreefpe1I van NAP - 0,05 m Met name het
w1nterstreefpeil is van belana.
Biologische

Er is geen hinder van waterplanten in vaarroutes.

Wei

kwaliteit

Toelichting:
• Peilbeheers;ng: De streefpeilen worden niet altijd gehaald; penodiek zijn de
waterstanden 's zomers te laag. De afwijkingen van de streefpeilen leiden
echter nog niet tot belemmeringen voor de scheepvaart. Op termijn kan dit
wel het geval zijn, bijvoorbeeld door afname van de doorvaarthoogte bij
vaste bruggen bij een te hoog winterpeil. Onderschrijdingen van het winterstreefpeil leiden in theorie tot afname van de vaarwegdiepte. In de praktijk
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treden hier praktisch geen problemen door op. Z1e verder de toelichting bij
de functie afvoer water, IJS en sediment.

Functle: lok&le reaeatlevu rt

tnvalshoek

FunctJe-e1s

Vo/doet
wellmet

VerbetermaatreJ!,e/

Pe1lbeheersing

Er wordt (ten behoeve van de vaarwegd1epte. kadehoogtes Ntet albjd en Y2
en passage van kunstwerken) voldaan aan de streefpetlen, zeker met op

tnrtandhoudinesmaatreRel

dat wtl zeggen: een wmterstreefpeil van NAP - 0,30 m en term11n
een zomerstreetpe1I van NAP - 0,05 m. Met name het
zomerstreefpeil 1s van belang.
B1olog1sche

Er 1s geen overmabge hinder van waterplanten tn vaarge-

kwahte1t

bteden

Z1e IHP Bodems

N1et

Toelichting:
• Peilbeheersing: Aan de functie-eis een betrouwbare waterstand wordt
's zomers niet altijd voldaan . De pe1len zakken soms te ver uit. Zie verder de
toelichting bij de functie afvoer water, iJS en sediment.
• 810/ogische kwaliteit: In het Wolderw11d en het westehjk deel van het Veluwemeer ondervindt de lokale recreatievaart hinder van waterplanten, ondanks dater circa 50 ha wordt gemaa1d (het areaal waterplanten 1s groter).

Functle: rwemwater

lnvalshoek

Fund1e-e1s

Petlbeheersing

Er wordt (ten behoeve van de zwemmogel11kheden bii Ntet altiJd
stranden) voldaan aan de streefpeilen, dat wtl zeggen een

Voldoet
wellmet

VerbetermaatreJ!,e/

lnrtandhoudinesmaatreRel

wmterstreefpeil van NAP - 0,30 m en een 2omerstreefpe1!
van NAP - 0,05 m Met name het zomerstreefpe1I is van
belang
Waterkwal1teit

De waterkwahteit voldoet aan de zwemwaterkwahte1tsnor-

11, 12, 13, 14

N1et overal

men (b11lage 1).
B1olog1sche

Er is geen overtast van waterplanten en blauwalgen 1n Wei

kwalltelt

zwemgebleden/badzones.

Toelichting:
• Petlbeheersing-. De streefpeilen warden met altijd gehaald; de waterstanden
zijn 's zomers wel eens te laag. Zie verder de toehchtmg bij de functie afvoer
water, ijs en sediment.
• WaterkwaHte1t: Op de meeste locaties wordt voldaan aan de zwemwaterkwalite1tsnormen. Doorzicht vormt vaak het probleem. Daarnaast werden de
bacteriolog1sche kwalitertsnormen mc1denteel overschreden an het Veluwemeer op het strand bij Elburg (in 2001), bij de Oude Pol (tot 2000) en op
het Strand Horst en het strand Nulde (minder dan 3-4 maal per jaar).

Functle'. oevenecreatie, sportv1sseril en overi2e recrealie

lnvalshoek
Petlbeheersmg

Functie-e1s

Voldoet
wellmet

Verbetermaatrege/

lnstandhoudtnKSmaatretel

Er wordt (ten behoeve van oeve(lloorztenmgen) voldaan N1etaltijd
aan de streefpe1len, dat wtl zeggen een wmterstreefpetl van
NAP - 0,30 m en een zomerstreefpeil van NAP - 0,05 m.
Met name het zomerstree1pefi IS van belang

Biologische

Er 1s ieen overmatlge waterplantengroe1 op v1splaatsen

Wei
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Z1e IHP Bodems

IKwahte1t
Toelichting:

•

•

Pe1/beheersmg: Aan de functie-eis een betrouwbare waterstand wordt met
altijd voldaan. 's Zomers zakken de peilen soms te ver uit, 's winters z11n ze
nogal eens te hoog. Zie verder toelichting biJ de funct1e afvoer water, ijs en
sediment
810/ogische kwaliteit· Alhoewel op visplaatsen de e1s van toepassing is, mogen er in het algemeen ten behoeve van de visstand meer (soorten) waterplanten tot ontwikkehng komen.

Functie: re11:1onale watervoorziening
/nvalshoek

Funct1e ·e1s

Peilbeheers1ng

Er wordt (ten behoeve van de wateflnlaat naar Gelder/and N1et altJjd
en Flevoland) voldaan aan het zomerstreefpetl (NAP • 0,05
m) Gedurende max1maal 3 weken mag er een streefpe1I
i-ehanteerd worden dat hier 0, 15 m van afwukt.

Waterbergmg

Voldoet
we//met

/nstandhouVerbeter·
maatrege/
d1n1rsmaatregel
A5. A6, E2,
L1

B•J het hu1d1ge streefpe1I en de huid1ge spu1capaateit hebben MogehJk n1et A6, L1
de Randmeren Oost een waterbergend oppervlak van area op term11n
63 km2

Toelichting:

•

Peilbeheersing: De streefpeilen worden niet altiJd gehaald; de waterstanden

•

zijn 's zomers wel eens te laag, waardoor inlaat naar Gelderland verhtnderd
wordt. Zie verder toelichting bij de functie afvoer water, iJS en sediment.
Waterbergmg- Z1e de toehchting bij de funct1e afvoer water, IJS en sediment.

Functie: drinkwater
lnvalshoek

Funct1e·e1s

Peilbeheersmg

Er wordt (ten behoeve van de watertnlaat) voldaan aan de N1etaltijd
streefpellen, dat wit zeggen een w1nterstreefpeil van NAP 0,30 m en een zomerstreefpeil van NAP • 0,05 m. Geduren·
de max1maal 3 weken ZlJn afw11klngen van 0,15 m toege·
staan
De waterkwahte1t voldoet aan de dnnkwatemormen ter • Wei
plaatse van de mfiltratiepunten bij Bremerbergse Hoek
en Harderbroek (b11lage 1)
• Er is maximaal 2 a 3 dagen stagnatJe door calam1teuze • On be·
verontre1mi-mikend
Algenbloe1 1s zodanig beperkt dat er geen tox1ote1t ontstaat, Wisselend
dat wit zeiriren een m1crocvstJnei:ehalte < 20 uir/I.

Waterkwal1te1t

Biolog1sche
Kwallte1t

Voldoet
well met

Verbetermaatrel(e/

lnstandhoudtnRsmaatreJ(e/

.

•

Z1

Zie Onderdeel
Ecologie (..)

Toelichting:

•

•

Pe1/beheersmg-. De streefpeilen worden met altijd gehaald; de waterstanden
zijn 's zomers wel eens te laag. Zie verder toelichting btJ de functie afvoer
water, ijs en sediment.
Biolog1sche kwalite1t Sommige blauwalgensoorten zoals b1jvoorbeeld Osc1llatona spp. kunnen neurotoxtnes produceren. Met name gedurende perioden met stab1el moot zomerweer, kunnen dit soort algen door bloei tot
overlastsituaties leiden. Sinds 1996 komen deze situaties incidenteel voor.
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Functle: oooervlaJdedelfstoffenwlnnln.r. p.m. noir In te vullen

lnvalshoelc

Vofdoet
weflniet

Functie-els

Verbetermaatre1tel

lnstandhoudinRsmaatre11.el

Toellchtlng:
• p .m.

7 .5 Verbetermaatregelen
In deze paragraaf wordt per ondersche1den mvalshoek in tabelvorm een overzicht gegeven van de verbetermaatregelen die specifiek van toepassmg ZIJn op
de Randmeren Oost Verbetermaatregelen die van toepassmg z11n op (vrijwel)
het gehele 1Jsselmeergeb1ed z11n opgenomen in paragraaf 9 .1. Meer informat1e
over de opgenomen maatregelen is te vmden m bijlage 2 in de vorm van product formats.
Water- en waterbodemkwaliteit
In het Em1ssiebeheersplan (zie ook paragraaf 9.1) worden de aanpak en inspanningen met betrekkmg tot de water- en waterbodemkwalite1t omschreven.
lngezet wordt op een aantal pijlers:
1. Doorgaan met effectieve en goed ingevulde (kem)taken
2. Extra aandacht en nieuwe acties m gang zetten
3. Minder doen aan zaken die minder relevant of (kosten)effect1ef zijn
4. Benutten van kansen die z1ch voordoen.
Onder punt 1 worden de activiteiten verstaan die nu reeds door RDIJ worden
Uttgevoerd en door zullen blijven lopen. Het gaat hierbij om de vergunningverlening en handhaving, monitoring en sanermg van vervuilde waterbodems.
Onder punt 3 konden geen wezenlijke acbviteiten worden benoemd. Onder de
punten 2 en 4 kunnen een groot aantal projecten c.q maatregelen worden
geschaard. Een deel hiervan bestond al, andere moeten nog m gang worden
gezet.
Onderstaand worden de maatregelen weergegeven die vallen onder de punten
2 en 4 van het Ernissiebeheersplan aangevuld met maatregelen die onder punt
1 geschaard zouden kunnen worden.

Deelpro-

Omschrljvlng

ductcode

prolect

deelproduct

c.q. onderllggend

Code

Verantwoordellj ke

looptijd

Kosten In euro's x 1.000

2004

2003

Ooorgaan met (kern)tabn

631050
544001

BOVAR

01

•

Y3

E. Riisd11k

2004-2005

U1

T Schumacher

onbekend

Verantwoordelljke

looptljd

Verbeteren waterzu1venn2 Harderw1ik

Voorbere1din2 en sanenni haven Harderw11k

tot na 2007

lnvalshoek peilbeheersing
Oeelproductcode

Omschrljvlng
prolect

deelproduct

c.q

onderllggend Code

2003

Onderzoeken aanDMsen wateroeil

2004

I

Pakket Water (llVR)

•

Kosten In euro's x 1.000

Y2
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8 Randmeren Zuid

8.1 Kenschets
BOPPER-code·
Watersysteem:
Watersysteemdelen
Jaar totstandkoming:
Grootte.
Provmc1es:
Funct1es:

RZGM.QQ.-1, RZEN QQ-1
Randmeren Zuid
Gooimeer, Eemmeer-N1jkernauw
in de penode 1965
40,96 km 2
Gelderland, Utrecht. Noord- Holland en Flevoland
afvoer water, iJS en sediment, transport overige vaarwegen, waterkwahteit en ecologie, lokale recreatievaart zwemwater, oeverrecreabe, sportv1sserij. regiona·
le watervoorziening, dnnkwater, beroepsv1sseriJ, oppervlaktedelfstoffenwinning

Figuur 8.1: Overzicht llgging watersysteem Randmeren Zuid
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8.2 Gebiedsbeschrijvlng
De Randmeren Zuid zijn ontstaan bij het inpolderen van Flevoland. Naast een
geohydrolog1sche functie, tegengaan van verdrogmg van de oudelandkust,
waarborgen ze de afvoer van de Randmeren Oost en de Eem De Eem ontvangt
water uit een deel van de Veluwe, de Eemvalle1, Gelderse Valle1 en de Utrechtse
Heuvelrug. Binnen het watersysteem Randmeren Zu1d worden de watersysteemdelen Nijkerkernauw, Eemmeer en Goo1meer onderscheiden (figuur 8.2).
In tabel 8 1 zijn enkele kenmerken van de Randmeren Zu1d opgenomen. Hel
Goo1meer heeft het grootste oppervlak. De gem1ddelde d1epte 1s circa 4,5 m.
Ondiepe delen bevinden zich voornamehjk langs de zuidoevers In alle meren is
een vaargeul aanwezig met een gem1ddelde d1epte van 3,5 tot 4,5 m. In het
Gooimeer liggen een aantal d1epe zandwinputten (tot meer dan 30 m) die als
slibvang kunnen fungeren
De bodem in het Eemmeer/N1jkerkernauw bestaat voor een groot deel uit klei
(50%). Daarnaast worden zavel, zand en veen aangetroffen (respectievelijk
15%, 16% en 10%) In het Gooimeer bestaat de bodem uit zand (53%) en klei
(47%). De verblijftijd is in het Eemmeer/Nijkerkernauw korter dan in het Gooimeer; tn de Jaren '90 bedroeg deze 29 ± 6 dagen in het Eemmeer/Nijkerkernauw tegen 53 :t 9 dagen in hel Goo1meer.

Tabet 8.1: Karakterist1ek Randmeren Zu1d
Meer
Eemmeer/Nijkerkernauw
Goo1meer

Oppervlakte
(km 2 )
15.14

Gemiddelde
diepte (m)
1.7

Verblijftijd
(dagen)
29 ± 6

25,82

4,5

53 ± 9

IW interstreefpeil
NAP-0,40 m

I

NAP-0.40 m

Zomerstreefpeil
NAP-0,20 m
NAP·0,20 m

De Randmeren Zuid worden aan de oostz11de door de Nijkerkersluis gesche1den
van het watersysteem Randmeren Oost Bij de St1chtse brug gaat het Eemmeer/Nijkerkernauw over in het Goo1meer. In tegenstelling tot bij de Nijkerkerslu1s z1Jn be1de watersysteemdelen h1er niet fys1ek gescheiden, via een smalle
doorgang staan ze in open verb1nd1ng met elkaar. Aan de westzijde 1s het
Goo1meer eveneens niet fys1ek gesche1den van het aanhggende watersysteem,
het Markermeer. Desondanks 21jn er zowel kwantttat1ef als kwahtatief grote
verschillen tussen de Randmeren Zu1d en het Markermeer
Wateraan- en afvoer
Omdat de Randmeren Zuid in open verbinding staan met het Markermeer vormen ze hydrologisch gezien een eenheid. De belangrijkste wateraanvoerbronnen voor de Randmeren Zuid zijn de rivier de Eem, het Nuldernauw en het
IJmeer. Verder wordt het systeem gevoed door kwelwater, polderwater dat via
een aantal gemalen (VeendiJk, Westdijk W1el en Laak) wordt u1tgeslagen, water
uit de Arkervaart en Gooijergracht, de RWZl's Bunschoten en Hu1zen en neerslag.
De Eem is de belangrijkste aanvoerpost tn het Eemmeer/Nijkerkerkernauw.
Omdat de aanvoer vanuit het Eemmeer/Nijkerkernauw de belangrijkste aanvoerpost 1s van het Gooimeer, 1s de Eem ook van grote mvloed op het Gooimeer Overtollig water wordt via de Houtrib- en Krabbergatssluizen (Markermeer) afgevoerd naar het IJsselmeer. In penoden met een watertekort,
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at ontstaat door de verdamping in langdurig droge en warme penoden , wordt
via dezelfde sluizen wat er ingelaten. Soms 1s er een extra behoefte aan water
omdat het Noordzeekanaal doorgespoeld moet worden . Dit water wordt afgevoerd naar de Noordzee.
Ter indicatie van waterhoeveelheden zijn de belangrijkste aan- en afvoerposten
van het Eem- en Gooimeer in de periode 1995-1999 onderstaand gekwantificeerd· . Voor de gegevens van de Randmeren Zuid en het Markermeer samen
wordt verwezen naar paragraaf 5 .2.
Aanvoer
• Eem: 239 - 405 miljoen m3/jaar
• Gemaal Veendijk, Westdijk, Wiel en Laak: 17 - 39 miljoen m 3/jaar
• Nijkerkersluis: 51 - 190 miljoen m3 /jaar
• IJmeer: 82 - 125 miljoen m3 /jaar
• Neerslag: 25 - 54 miljoen m3/jaar
Afvoer
• IJmeer: 462 - 734 miljoen m3 /jaar
• Verdamping: 26 - 30 mil1oen m 3/jaar
• WegziJging: 16 - 17 miljoen m3 /jaar

Peilbeheersing
Het Gooi- en het Eemmeer hebben de zelfde streefpeilen als het Markermeer,
dat wil zeggen een winterstreefpeil van NAP-0,40 m en een zomerstreefpeil van
NAP-0,20 m. Met name 's winters is het moeilijk het streefpeil te handhaven.
De afvoercapaciteit van het Markermeer naar het IJsselmeer en de hoeveelheid
water die vanuit de omgeving wordt aangevoerd zijn in belangrijke mate bepalend. De waterafvoer naar het IJsselmeer vormt het grootste probleem. Omdat
het Markermeer en het IJsselmeer dezelfde streefpeilen hebben, kan er namelijk
er alleen water worden afgevoerd in situaties dat het waterpeil in het IJsselmeer
lager is. Dergelijke situaties doen zich voor als er of door op- of afwaaiing een
peilverschil ontstaat aan weerszijden van de Houtribdijk, of als het IJsselmeerpeil
lager is door spui op de Waddenzee.
Wat betreft de aanvoer vanuit de omgeving zijn de Eem en de Randmeren Oost
de belangrijkste aanvoerposten . De Eem voert water af van de Gelderse vallei,
de Eemvallei en de Utrechtse Heuvelrug.
In aanvoerperioden ('s zomers) is de mogelijkheid water in te laten vanuit het
IJsselmeer in belangrijke mate bepalend voor het waterpeil. Om deze aanvoer
mogelijk te maken, moet het peil in het IJsselmeer hoger zijn dan in het Markermeer. De IJsselafvoer 1s hier van grote invloed op. lncidenteel kan daarnaast
de wind door opwaaiing een rol spelen.
Waterkwaliteit
Eutrofiering is een belangrijk probleem in de Randmeren Zuid. De Eem is de
belangrijkste aanvoerpost van nutrienten. Doordat de aanvoer van uit het
Eemmeer de belangrijkste aanvoerpost 1s voor het Gooimeer, werkt de invloed
van de Eem sterk door in het Gooimeer. In het stroomgebied van de Eem worden naast de landbouw, lozingen van RWZl 's en ongerioleerd buitengebied als
de belangrijkste oorzaken gezien. Nader onderzoek naar de belangrijkste bronnen van fosfaat en stikstof is echter gewenst.

De gegevens zijn afgeleid van het rapport 'Balansen Zu1delijke Randmeren'. De gegevens I
de ovenge hoofdstukken uit de Beheersverslagen Rt1kswateren IJsselmeergebied. Omdat
tn deze rapporten verschillende methoden ZIJn gebrwkt voor het vaststellen van de balansposten kunnen terse verschillen optreden.
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Het water vanu1t het Nuldernauw en het IJmeer, twee andere belangrijke aanvoerposten, heeft voor stikstof en fosfaat een verdunnend effect. Voor chloride
1s er m be1de gevallen sprake van een omgekeerd effect; Nuldemauw- en IJmeerwater le1den tot een verhoging van de chlondeconcentrat1es m het Eemmeer respectievelijk het Gooimeer. Het water m de Randmeren Zu1d heeft nameh1k verhoudmgsgew11s de laagste zoutgehalten, omdat een groot deel van
het water afkomstig 1s van het 'oude land' waar het water chloride-armer 1s.
Ondanks het fe1t dat de Randmeren Zu1d nog als eutroof bebteld kunnen worden, is de eutrofieringstoestand m de 1aren '90 sterk verbeterd. In het Eemmeer/ NiJkerkernauw en het Goo1meer is de totaal-fosfaatbelasting gedaald.
Voor totaalst1kstof 1s d1t beeld veel minder du1delijk. Dit vertaalt z1ch terug m de
gemeten concentraties. In het Goo1meer hggen de P-gehalten onder de MTRwaarde. In het Eemmeer z1in de gehalten tweemaal zo hoog zijn als de MTRwaarde. Ook de totaal-stikstofgehalten z1jn m het Eemmeer tors gedaald, in het
Goo1meer echter niet De dahng in het Eemmeer heeft ertoe geleid dat de zomergemiddelde stikstofconcentrat1es m be1de meren vergelijkbaar zijn.
Verder 1s het doorz1cht 1s m het Goo1meer sinds 1995 sterk toegenomen, m het
Eemmeer is er sprake van een geringe toename. De verbetermg van het doorz1cht heeft zich m tegenstelling tot de Veluwerandmeren nog niet vertaald in
een verbetering van het areaal ondergedoken waterplanten; deze zijn juist afgenomen. Naar verwachting is de andere d1epteverdeling van de Randmeren
Zu1d (een genng areaal waterbodems met een diepte kleiner dan 1 m) hier debet aan Om een ontwikkehng mogelijk te maken is een verdere verbetenng
van het doorzicht vereist. Als mogeli1ke oorzaken van de toename van de helderhe1d worden de toename van de filtratie door Driehoeksmosselen, het afv1ssen van grote Brasem of de uitputt1ng van de pool van gemakkehJk opwervelbaar sediment door doorspoeling of sedimentatie in de diepere delen, gezien.

8.3 Sturende factoren (systeemanalyse)

Peilbeheersing
Vrijwel alle functies stellen eisen aan de pe1lbeheersmg. Het is derhalve van
belang dat streefpeilen in het watersysteem Randmeren Zu1d gedurende een zo
groot mogelijke periode van het 1aar gehaald worden.
Als aangegeven in paragraaf 8.2 hebben vooral de wateraan- en afvoer mogelijkheden van en naar het IJsselmeer en de aanvoer vanuit de Eem en de Randmeren Oost een grote mvloed op het waterpe1I. Maatregelen ten aanzien van
peilbeheersing moeten dus vooral gencht zijn op het optimaliseren van het
peilbeheer in het IJsselmeer en het verminderen van (piek)afvoeren vanuit de
Eem en de Randmeren Oost. Het vergroten van het spu1capaciteit van de Afsluitdijk is hiervoor een belangri1ke maatregel
Voor de Randmeren Oost is in paragraaf 7 .3 al aangegeven dat de oplossmg
gezocht moet worden m het nemen van conserverende en/of bergende maatregelen in de stroomgebieden van de afvoerende beken. Voor het stroomgebied van de Eem kan hetzelfde gesteld worden Het gaat h1erbij echter wel om
maatwerk; als al het water uit De Randmeren Oost en de Eem vertraagd maar
wel tegelijkertijd afgevoerd wordt in penoden dat niet gespuid kan worden,
kunnen er alsnog ongewenst hoge waterstanden optreden.
Waterberging
Vooral de functie afvoer water, ijs en sediment en reg1onale watervoorzienmg.
stellen eisen aan het waterbergend vermogen van de Randmeren Zuid. Het
bergend vermogen wordt bepaald door de oppervlakte en de dikte van de wa-
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tersch1Jf die geborgen kan worden. Omdat de Randmeren Zu1d hydrolog1sch
gez1en een eenheid vormen met het Markermeer kan het bergend vermogen
van be1de watersystemen niet los van elkaar gezien worden; het gaat hier dus
om het bergend vermogen van de Randmeren Zuid en het Markermeer samen.
In pnnc1pe le1dt een vergrobng van het bergend oppervlak tot een vergrotmg
van het bergend vermogen. Verklemrng van het oppervlak daarentegen le1dt b1J
afvoerp1eken sneller tot hogere waterpe1len .
Twee aspecten zijn met name bepalend voor het bergend vermogen:
• Het peilbeheer, dat van invloed is op de dikte van de te bergen waterschijf
• Het ruimtelijke ordenmgsbeleid, dat zowel van invloed 1s op de dikte van de
te bergen sch1Jf als op het bergend oppervlak
Het pe1lbeheer 1s van mvloed op het bergend vermogen, omdat het van rnvloed
1s op de dikte van de waterschijf die geborgen kan worden. Hoe lager het peilvoorafgaande aan perioden met p1ekafvoeren, hoe meer water er geborgen kan
worden. Dit waterpeil wordt op haar beurt weer bepaald door het streefpeil,
dat functie-gerelateerd is, en het vermogen dit peil in afvoersituabes te hand haven. Zoals onder het kopJe peilbeheersmg 1s vermeld, wordt d1t vermogen
vooral bepaald door de afvoermogelijkheden (lees waterpeilen) van het watersysteem IJsselmeer.
Vanuit ru1mtelijke ordeningsperspectief vormt vooral bu1tendijkse bebouwing
een bedreiging. Alhoewel er bij bu1tend1jkse bebouwing enig bergend oppervlak
verloren gaat, z1Jn het vooral de eisen doe aan het maximale waterpeil worden
gesteld, die beperkend ZIJn. BiJ Almere en Lelystad is bu1tend1Jkse urt:.breidmg
toegestaan in het Markermeer, al zij het in beperkte mate. Verdere grootschahge ontwikkehngen biJ IJburg in het IJmeer worden u1tgesloten. Daarnaast
1s de aanleg van watergebonden recreat1evoorziemngen toegestaan. Bij aanleg
hiervan zou rekening gehouden moeten worden met tijdelijke peilstijgingen,
waardoor de funcbe met in gevaar komt.
Ook natuurontwikkehng m de vorm van bu1tendijkse natuurgebieden en natuurvriendelijke oevers kan van invloed z11n op het waterbergend vermogen.
Alhoewel door de aanleg van objecten als eilanden of vooroevers enig bergend
oppervlak verloren gaat, vormt ook hier het nieVonvoldoende rekening houden
met tijdelijke peilstiJgmgen de grootste bedre1gmg. Dit 1s te ondervangen door
bij het ontwerp al rekenlng te houden met de mogelijkheid tot periodieke inundat1e.
Sturende factoren ten aanz1en van bergmg moeten dus vooraJ gezocht worden
op het gebied van het peilbeheer (vergroten of optimaJ1seren dikte waterbergende schijf). Verder moet voorkomen warden dat het bergend oppervlak verklemd wordt en dat ontw1kkelingen op het gebied van ru1mtelijke ordening
en/of natuurontwikkeling (tiJdelijke) peilstijgmgen onmogelijk maken. Los hiervan zou gestimuleerd moeten warden dat water vastgehouden en/of geborgen
wordt m de verschlllende afwaterende geb1eden.
Het 1s overigens de vraag of deze aantastmgen opwegen tegen het gegeven dat
de Markerwaard met wordt aangelegd, waardoor een buffer bestaat van 400
km 2 ten opz1chte van het mgeschatte benod1gde areaaJ van 300 km2 •
Waterkwaliteit
De waterkwaJ1te1t is een randvoorwaarde voor een gezond watersysteem en
daardoor ook een randvoorwaarde voor de meest functies Een groat waterkwaJ1te1tsprobleem in de Randmeren Zuid is eutrofiering. Met name de stikstofgehalten ZIJn veel te hoog. In het Goo1meer hggen de fosfaatgehaJten momenteel tussen MTR-waarde (0,15 mg Pll) en de streefwaarde (0,05 mg P/I) m, in
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het Eemmeer zijn ze echter nog ruim tweemaal zo hoog als de MTR-waarde
Het totaat-stikstofgehalte 1s in beide systeemdelen nog te hoog. De riv1er de
Eem is de belangrijkste aanvoerpost van nutrienten. In het stroomgeb1ed van de
Eem worden naast de landbouw, lozingen van RWZl's en ongerioleerd buitengeb1ed als de belangrijkste oorzaken gez1en. Het water dat aangevoerd wordt
uit de Randmeren Oost heeft een verdunnend effect op de concentraties, ondanks dat de stikstofgehalten in dit water ook niet echt laag zijn .
Kwaliteitsverbeterende maatregelen moeten daarom vooral gezocht warden m
verbetering van de kwaliteit van het water dat via de Eem wordt aangevoerd.

8.4 Confrontatie functie-eisen met de huidige situatie
In deze paragraaf wordt beoordeeld of het watersysteem Randmeren Zuid voldoet aan de in hoofdstuk 3 beschreven streefbeetden . Hiertoe zljn de streefbeelden geconcretiseerd in toetsbare functie-eisen. Bij de presentatie, in tabelvorm, zijn de functie-eisen geclusterd naar de invalshoeken peilbeheersing,
waterberging en biologische kwatite1t.
De basiseisen die aan de water- en waterbodemkwaliteit in de Randmeren Zuid
word en gesteld, word en apart beschreven in subparagraaf 8.4.1. Omdat de
water- en waterbodemkwaliteit niet als functies worden gezien , wordt hier
gesproken van eisen in plaats van functie-eisen. In paragraaf 8.4.2 wordt nader
ingegaan op de functie-eisen per functie. Bij de functies zwemwater en drinkwater komt de invalshoek waterkwalite1t wel aan de orde, omdat de genoemde
functies lokaal namelijk strengere e1sen aan de waterkwalite1t stellen. De functie
beroepsvisserij wordt niet behandeld in paragraaf 8.4.2, omdat deze alleen
eisen stelt aan de waterkwaliteit (paragraaf 8.4.1).

8 .4.1 Confrontatie eisen water(bodem) met huidige situatie

lnva/shoek
Waterkwaliteit

Eis
De waterkwaliteit en de kwaliteit van de zwevende stof vol-

Voldoet

Verbeter-

lnstandhou-

wellmet

maatrel!el

dml!smaatrel!el

E5, H1 , H2, E4, J1 , 01, R1,

Niet

doen aan de streefwaarden uit de 4e Nota waterhu1shouding (bi1lage 1). aangevuld c.q aangescherpt met de nor-

H3, H5, H6, Z1 , AA1
K1 . L1 , M1,

men behorende bii:

N1 , W1 , EBP

•

De waterlcwalite1tsdoelstelling Water voor Karperachti-

•

De waterkwaliteitsdoelst ellingen u1t het Beheerplan Nat

gen (b1jlage 1)
IJsselmeerl!ebied (billal!e 1)
een D1 , D2, D3, 01 , R1

Waterbodem-

De waterbodemkwal1teit voldoet mimmaal aan de normen Ni et

kwahte1t

behorende bij klasse-2-spede. Verslechtering ten opz1chte aantal havens

In

U2

van de huidil!e situatie is echter niet toegestaan.

Toelicht ing:

•

Waterkwaliteit Voor zover onderzocht voldeden in 2000 en 2001 totaalst1kstof, -fosfaat. koper, zink, chroom (2001 uitgezonderd) en de meeste
bestrijdingsmiddelen in het Eemmeer niet aan de streefwaarde. De nutrientengehalten overschreden zetfs de MTR. In het Gooimeer overschreden de
nutrientengehalten de streefwaarde. De overige parameters zijn niet onderzocht. in dit meer . De gebiedsgerichte norm voor doorzicht (> 1,0 m) werd
nergens gehaald.
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•

In de zwevende stof van het Eemmeer overschreden cadmium, koper, zink,
PAK in beide jaren de streefwaarde. Verder lagen de gehalten van enkele
OCB's in 2001 boven de streefwaarde; voor heptachloorepoxide zelfs boven de MTR-waarde.
Waterbodemkwaliteit: Concrete normermgen in termen van 'gestreefd
wordt naar een waterbodembodem die voldoet aan de streefwaarde (klasse-0-specie)' zijn er (nog) niet. In de praktijk worden 'vagere omschrijvingen' gehanteerd als 'er mag geen verslechtering optreden van de huidige
kwaliteit', of 'klasse-3- en -4-specie dient te worden verwerkt dan wel gestort' of 'het voorlopig doorgaan met verspreiden van matig verontremigde
specie (klasse 2) op het land en in het oppervlaktewater en het dienovereenkomstig aanpassen van de regelgeving'. In de haven van Spakenburg,
waar de waterbodem vervuild is en risico's met zich meebrengt voor de
volksgezondheid, wordt de vervuiling verwijderd.

8.4.2 Confrontatie functie-eisen met huidige situatie

Functle: afvoer w ater, IJs en sediment
/nvalshoek
Peilbeheersing

Functie-eis

Voldoet

Verbeter-

lnstandhou-

wel/ niet

maatreeel

dinxsmaatref,e/

Er wordt (ten behoeve van de waterafvoer en stabilitei t van Nret en zeker A1, A2, A3 , E4, F1 , J1,J3
de oevers) voldaan aan de streefpellen, dat wrl zeggen: een niet op ter- A5, A7, 81,
83, P1, E1,
winterstreefpeil van NAP - 0,40 m en een zomerstreefperl mi1n
van NAP - 0,20 m. Gedurende maximaal 3 weken mag er

K1,

een streefpeil gehanteerd worden dat hier 0, 15 m van af-

W1, E8P

L1,

N1,

wiikl'
Waterberging

8ij het huidige streefpeil en de huidige spuicapaateit hebben Wei,

maar L1 , EBP, A81

de Randmeren Zuid en het Markermeer gezamenlrJk een mogelr1k met
waterbereend oooervlak van circa 750 km2

oo termun

Toelichting:
• Peilbeheersing: Aan de primaire eis, een betrouwbare waterstand wordt niet
altijd voldaan. Alhoewel de streefpeilen 's zomers in het algemeen redelijk
benaderd worden, zakt. het peil wet eens te ver uit. 's Winters worden de
streefpeilen ook nogal eens overschreden. Dit wordt veroorzaakt door een
complex van factoren. Een belangrijke factor is de 's winters geringere spuicapaciteit van de sluizen in de Afsluitdijk. Dit heeft consequenties voor de
peilen op het IJsselmeer en de Randmeren Zuid (inclusief het Markermeer);
deze zijn hoger dan de beoogde streefpeilen. In de toekomst zal d1t probleem door de verwachte zeespiegelrijzing alleen nog maar groter worden.
Daamaast nemen de kosten voor de uitslag van water via gemalen door de
extra opvoerhoogte toe.
• Waterberging-. Het bergend vermogen wordt niet alleen bepaald door het
bergend oppervlak, ook de dikte van de waterschijf oftewel de toegestane
peilstijging is van invloed hierop. De bergingscapaciteit wordt bepaald door
het initieel pe1I, de grootte van de aanvoer, de afvoercapaciteit en de duur
van een (eventueel gestremde) lozmg. Momenteel is de aanvoer van water
uit het omliggende gebied in de winterperiode groter dan de afvoercapacite1t naar het IJsselmeer dan wet via het Noordzeekanaal naar zee. Bij stijging
De periode van 3 weken heeft te maken met de reactiesnelhetd van het watersysteem en de
periode waarover de afvoeren overzien kunnen worden Er zijn ongeveer 3 weken nodig om
tot een ander pe1I te komen en daama het 'normale' streefperl weer te bereiken.Een en andere Is onder andere afhankelijk van de meteorolog1sche situatie op dat moment

n

van de zeesp1egel zal de afvoercapaciteit verder afnemen, waardoor in toenemende mate water moet warden geborgen (en het wmterpe1I zal stijgen).
Functie: transport overige vaarwegen

lnvalshoek

Functie-e1s

Voldoet
wellmet

Peilbeheersmg

Er wordt (ten behoeve van de vaarwegd1epte, kadehoogtes Nlet altljd en
en passage van kunstwerken) voldaan aan de streefpeilen, zeker niet op
dat wit zeggen. een winterstreefpeil van NAP • 0,40 m en term11n
een zomerstreefpell van NAP - 0,20 m. Met name het

Biolog1sche

Er is geen hinder van waterplanten in vaarroutes

VerbetermaatreRel

lnstandhoudtnRsmaatreJ!,e/

winterstreefpeil is van belang
Wei

kwaliteit

Toelichting:
• Pe1/beheersing: De streefpeilen warden niet altijd gehaald; periodiek zijn de
waterstanden 's zomers te laag en 's winters te hoog. De afwijkingen van de
streefpeilen leiden echter nog niet tot belemmenngen voor de scheepvaart.
Op termiJn kan dit wel het geval zijn, bijvoorbeeld door afname van de
doorvaarthoogte bij vaste bruggen. Onderschrijdingen van het winterstreefpeil leiden in theorie tot afname van de vaarwegdiepte. In de praktiJk treden
hier praktisch geen problemen door op. Zie verder de toelichting bij de functie afvoer water, ijs en sediment.

Functie: lokale rec:reatievaart

Voldoet
we/Inlet

lnvalshoek

Functie-e1s

Peilbeheersmg

Er wordt (ten behoeve van de vaarwegdiepte, kadehoogtes N1et altijd en
en passage van kunstwerken) voldaan aan de streefpeilen, zeker niet op
dat wil zeggen. een wmterstreefpeil van NAP • 0,40 m en term11n
een zomerstreefpeil van NAP· 0,20 m.

Biologische

Er is geen overmabge hinder van waterplanten in vaarge- Wei

kwa1ite1t

b1eden.

Verbetermaatrel!el

lnstandhoudingsmaatrege/

Zte IHP Bodems

Toelichting:
• Peilbeheersing: Aan de functie-eis een betrouwbare waterstand wordt
's zomers niet altijd voldaan. De peilen zakken soms te ver uit. Zie verder de
toelichting bij de functie afvoer water, ijs en sediment In de snelvaarbaan in
het Nijkerkernauw varen boten hun schroef soms kapot. Dit probleem wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door de hoogteligging van de bodem.

Functie: zwemwat er

lnvalshoek

Functle-e1s

Voldoet
we/Inlet

Peilbeheersing

Er wordt (ten behoeve van de zwemmogeliikheden bii Niet albjd
stranden) voldaan aan de streetpeilen, dat wil zeggen: een

Verbetermaatrege/

lnstandhoudinl!smaatregef

wmterstreefpeil van NAP - 0.40 m en een zomerstreefpeil
van NAP • 0,20 m.
Waterkwahte1t

De waterkwaliteit voldoet aan de zwemwaterkwaliteitsnor- Niet altljd en
men (biila2e 1).
met overal

Biologische

Er 1s geen overlast van waterplanten en blauwalgen tn Onbekend-

kwal1teit

zwemf!..eb1eden/badzones.

/niet
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11, 12, 13, 14

Toelichting:
• Pei/beheersmg: De streefpeilen worden met alt1Jd gehaald, de waterstanden
z11n 's zomers wel eens te laag. Zie verder de toehchting b1J de functie afvoer
water, tJS en sediment
• Waterkwa/1te1t: Op de meeste locaties wordt voldaan aan de zwemwaterkwaliteitsnorm wat betreft de bacteriologische kwaliteit. lncidenteel is dit bij
strand Goo1erhoofd en strand Stichtse Brug niet het geval. De parameter
doorz1cht voldoet op de meeste locaties niet aan de norm. Voor de pH is er
tn 2001 een verbetenng opgetreden; de pH daalde naar neutrale waarden
(rond pH 7). Opmerkenswaard1g 1s verder dat er tn 2001 een rneuw strandJe, badstrand Spakenburg, 1s aangelegd, waar de kwalite1t zowel qua bacteriologische waarden als de pH niet aan de normen voldeed
• 810/og1sche kwal1teit· Op de meeste locaties komen dnJflagen van blauwatgen aangetroffen.

Fundle: oeverrecreatle en sportvisserij
lnvalshoek

Fund1e-e1s

Voldoet

Verbeter-

lnstandhou-

well met

maatre2el

din2smaatreR.el

Pe1lbeheersmg

Er wordt (ten behoeve van oevervoomenmgen) voldaan Niet albjd
aan de streefpetlen, dat wil zeggen: een wmterstreefpeil van
NAP • 0.40 m en een zomerstreefpe1I van NAP • 0.20 m

B1olog1sche

Er 1s geen overmabge waterplantengroe1 op v1splaatsen

Zie IHP Bodems

Wei

kwahteit

Toetlchting:
• Peilbeheersing: Aan de functie-eis een betrouwbare waterstand wordt niet
alt11d voldaan. 's Zomers zakken de peilen soms te ver uit, 's winters zijn ze
nogal eens te hoog. Zie verder toelichting bij de functie afvoer water, ijs en
sediment.
• 810/ogische kwa/1te1t Alhoewel op visplaatsen de e1s van toepassing 1s, mogen er in het algemeen ten behoeve van de v1sstand meer (soorten) waterplanten tot ontw1kkehng komen.

Fundle: re«ionale watervoorzlenln«
/nvalshoek

Fund1e-e1s

Vo/doet

Verbeter-

ln5tandhou-

wellmet

maatre2el

din2smaatre2el

Er wordt (ten behoeve van de waterinlaat naar Utrecht en Niet altJjd

A5, A6, E2.

Flevoland) voldaan aan het zomerstreefpeil (NAP - 0,20 m).

L1

Pe1lbeheersing

Gedurende max1maal 3 weken mag er een streefpell gehanteerd worden dat h1er 0, 15 m van afwukt
Waterbergmg

811 het hu1d1ge streefpe1I en de hu1d1ge spu1capaate1t hebben Wei,
maar A6, L1
de Randmeren Zuld en het Markermeer gezamenh1k een mogehik n1et
waterber«end oooervlak van area 750 km2
op term11n

Toellchtlng:
• Peilbeheersing-. De streefpe1len worden niet albJd gehaald De waterstanden
z11n 's zomers wel eens te laag, waardoor inlaat naar Utrecht verhinderd
wordt. Z1e verder toelichting bij de functie afvoer water, ijs en sediment
• Waterbergmg Z1e toelichting bij de functie afvoer water, ijs en sediment.

Fundie: drlnkwater
lnvalshoek

I

Fund1e-e1s

Voldoet

I

well met
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Vtrbeter-

I

maatre2el

I

lnstandhou-

din2smaatrtge/

Peilbeheersing

Er wordt (ten behoeve van de watennlaat) voldaan aan de Wei
streefpellen, dat wil zeggen: een w1nterstreefpeil van NAP •

0,40 m en een zomerstreefpeil van NAP • 0,20 m. Gedurende maximaal 3 weken zijn afwijkingen van 0.15 m toege·
staan.
Waterkwahteit

•

Ten behoeve van toekomstige drinkwaterw1nning vol-

•

Wei

•

Onbekend

doet de waterkwaliteit aan de dnnkwaternormen

•
Biologische
kwahte1t

Er is max1maal 2 a 3 dagen stagnabe van innname door
calamiteuze verontreiniging

•

Algenbloei 1s zodanig beperkt dat er geen tox1citeit ontstaat. Onbekend
dat wtl ze1nren een m1crocyst1negehalte < 20 ul!"/I

Z1

Z1e Onderdeet
Ecolog1e (..)

Toelichting:
Biolog1sche kwaliteit: Sommige blauwalgensoorten zoals bijvoorbeeld Oscrllatoria spp. kunnen neurotoxines produceren. Met name gedurende perioden met
stabiel mooi zomerweer, kunnen dit soort algen door bloei tot overlastsrtuaties
leiden.

Functle: oooervlaktedelfstoffenwinnlni;i:: o.m. noi;i: In te vullen
/nvalshoek

Functle-e1s

Voldo et

Verbeter-

wel/niet

maatrege/

lnstandhoudfngsmaatrege/

Toelichting:
• p.m.

8.5 Verbetermaatregelen
In deze paragraaf wordt per onderscheiden invalshoek in tabelvorm een overzicht gegeven van de verbetermaatregelen die specifiek van toepassing zijn op
de Randmeren Zuid. Verbetermaatregelen die van toepassing zijn op (vrijwel)
het gehele IJsselmeergebied zijn opgenomen in paragraaf 9.1. Meer informatie
over de opgenomen maatregelen is te vinden in bijlage 2 in de vorm van product formats.
Water- en waterbodemkwaliteit
In het Emissiebeheersplan worden de aanpak en inspanningen met betrekkrng
tot de wateren waterbodemkwaliteit omschreven.
lngezet wordt op een aantal pijlers:
1. Doorgaan met effectieve en goed ingevulde (kern)taken
2. Extra aandacht en nieuwe acties in gang zetten
3. Minder doen aan zaken die minder relevant of (kosten)effectief zijn
4. Benutten van kansen die zich voordoen.
Onder punt 1 worden de activiteiten verstaan die nu reeds door RDIJ worden
uitgevoerd en door zullen blijven lopen. Het gaat hierbij om de vergunningverlening en handhaving, monitoring en sanering van vervuilde waterbodems.
Onder punt 3 konden geen wezenlijke activiteiten worden benoemd. Onder de
punten 2 en 4 kunnen een groot aantal projecten c.q maatregelen worden
geschaard. Een dee! hiervan bestond al, andere moeten nog in gang worden
gezet.
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Onderstaand worden de maatregelen weergegeven die vallen onder de punten
2 en 4 van het Em1ssiebeheersplan aangevuld met maatregelen die onder punt
1 geschaard zouden kunnen worden.

deelproduct c.q.

onderllggend Code

Voorbere1d1n en sanenn haven S akenbur

Verantwoordelijke

Looptljd

U2

T Schumacher

2006·2010

M1

E. R1 sd1 k

tot na 2007

Extra aandacht en nieuw
Re ionaal maatwerk
631040

Pro ect BEZEM

81

Kosten in euro's x 1.000
2003
2004

82

9 Realisatie- en instandhoudingsmaatregelen
IJsselmeergebied
..... . ... .. ................... .. . . .... . ................. . . . . . .. . .. . .... .. . .. .. .. .... . ....... .

In dit hoofdstuk wordt per onderscheiden invalshoek in tabelvorm een overzicht
gegeven van de realisatie- en instandhoudingsmaatregelen (respectievelijk paragraaf 9 .1 en 9 .2) Die van toepassing zijnop (vrijwel) het gehele IJsselmeergebied. Meer informatie over de opgenomen maatregelen is te vinden in bijlage 2
in de vorm van product formats. De maatregelen die watersysteemspecifiek zijn
beschreven in de hoofdstukken 4 t/m 8. Evenals m deze hoofdstukken warden
de maatregelen in dit hoofdstuk per invalshoek (water- en waterbodemkwaliteit, peilbeheersing en waterberging) behandeld.

9.1 Verbetermaatregelen
Water- en waterbodemkwaliteit
Emissies vanuit puntlozingen zoals industriele en communale bronnen zijn de
afgelopen jaren duidelijk afgenomen. Puntbronnen worden in principe gereguleerd via het Wvo-vergunningenspoor. Hierdoor is er een verbetering opgetreden van de waterkwaliteit en de kwaliteit van de recent gevormde waterbodem. Desalniettemin zijn het water en de waterbodem nog niet schoon genoeg.
Voor de verdere verbetering is een versterkte aanpak nodig van de emissies uit
diffuse bronnen. Uit inventarisatie blijkt dat er in het IJsselmeergebied een flink
aantal diffuse bronnen is. De belangrijkste zijn: recreatievaart, beroepsvaart,
atmosferische depositie, zandwinning en vervuilde bodems.
Om de aanpak van emissies binnen Rijkswaterstaat te stimuleren is het project
'Emissiekader NW4' gei'nitieerd door het Hoofdkantoor van de Waterstaat. In
het verlengde hiervan is door de PA-staf groen licht gegeven aan het project
'Aanpak Emissies NW4'. Dit heeft tot doel 'Het vaststellen van een uitvoeringstrategie voor de verdere terugdringing van emissies in het IJsselmeergebied'.
Het Emissiebeheersplan dat eind 2001 is vastgesteld door de AN-staf, is hier een
middel voor; het is een uitvoeringsstrategie voor het terugdringen van emissies
in het beheersgebied van RDIJ. In het Emissiebeheersplan worden de aanpak en
inspanningen met betrekkmg tot de water- en waterbodemkwaliteit omschreven. Omwille van overzichtelijkheid, kracht en kosteneffect1viteit heeft RDIJ de
scope van het plan beperkt: 'liever een paar dingen echt goed doen, dan aan
veel dingen een beetje aandacht schenken en niet echt iets bereiken'. lngezet
wordt op een aantal pijlers:
1. Doorgaan met effectieve en goed ingevulde (kem)taken
2. Extra aandacht en rneuwe acties in gang zetten
3. Minder doen aan zaken die minder relevant of minder (kosten)effectief zijn
4. Benutten van kansen die zich voordoen.
Onder punt 1 worden de activiteiten verstaan die nu reeds door RDIJ worden
uitgevoerd en door zullen blijven lopen. Het gaat hierbij om de vergunningverlening en handhaving, monitoring en sanering van vervuilde waterbodems.
Onder punt 3 konden geen wezenlijke activiteiten worden benoemd. Onder de
punten 2 en 4 kunnen een groot aantal projecten c.q maatregelen worden
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geschaard. Een deel hiervan bestond al, andere moeten nog
gezet.

in

gang worden

Bmnen het hoofdwatersysteem 1Jsselmeergeb1ed wordt een ondersche1d gemaakt in priorite1t. Deze 1s mgegeven door de mate waarm waterkwahteitsproblemen zich voordoen De aflopende volgorde van pnorite1t 1s als volgt: Randmeren Noord, Randmeren Zuid, IJsselmeer, Markermeer, Randmeren Oost.
Onderstaand worden de maatregelen weergegeven die vallen onder de punten
2 en 4 van het Emissiebeheersplan aangevuld met projecten maatregelen die
onder punt 1 geschaard zouden kunnen worden .

Deel pro-

Omschri1ving deelproduct
project

ductcode

c.q.

onderliggend Code

Verantwoordelijke

Looptljd

2003

DoorRaan met (kern)taken
8628001

Explo1tatle depot f1sseloog

01

D van 'l Zet

t/m 2007

8628005

Milieumon1tormR

02

D. van ' t Zet

8628010

Nuts- en taohta1r

03

D. van ' t Zet

Vm 2007
Vm 2007

E5

E. R11sd11k

doorlopend

A . de Vneze

doorlopend

A de Vneze

doorlopend

631001

U1tvoennR Wet Waterhu1shoudinR

•
631015

Wons

Aanoak Em1ss1es NW4

•

U1tvoenng en 1mplementabe van resultaten H1
aanoak em1ss1es NW4

•

Oeelname

aan

landehike

proiectgroepen H2

em1ssiekader NW4

•

Ecotox1colog1sch

onderzoek

Flevoland/• H5

A . de Vneze

Fnesland
631030

Modellen

K1

631035

PlanvorminR water

l1

631045

Kleine adviezen

N1

614

Kaderrichtli1n Water

W1

doorlopend
B. de Witte
P. Lrcht

tot na 2007

Planvormlng provincies, waterschappen en gemeentes
631001

631015

WHH· en beheersplannen

PAW

Waterakkoorden

H. van Vugt

•

Gemeenteh1ke nolenngsplannen

J. Jonkhoff

•
•

Watertoets
Platforms diffuse bronnen

Van den Hoek
H6

A. de Vneze

Specifieke undachtspunten

•

Scheeovaart

.•

Bevorderen 1nzamehng afvaJ en bilgewater

•

Beperken ultstoot ultlaatgassen

•
•

Vuilwatennzameling chartervaart

PAW

Effecten waterkwahte1t a g v zandwinning

P Gommers

Sbmuleren toepassen coatinu

Gesignaleerde kennlshiaten

•

Bestri1dinum1ddelen

•

Relabe ecolog1e·chem1e

H3

A . de Vneze
H . Willet

(lnter)utionaaJ

•

Bovenreg1onale problemen b11 verantwoordU1ke organen agenderen

door1ooend
door1opend

Extra aandacht en nleu w

•
•

Kosten in euro's x 1.000

PAW

Kansen griJpen
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2004

•

Deelname pilots, coalltievorming, preventie,
duurzaam bouwen

lnvalshoek peilbeheersing
Deelpro·

Omschrijving

ductcode

project

512001

deelproduct

c.q.

onderliggend Code

Verantwoordelijke

Looptijd

2003

Ve1he:heid buitendliks

A1

t/m 2003

512005

Seizoensgebonden peil

A2

tot na 2007

512010

Oobmallsabe peilbeheer

A3

tot na 2007

512020

Verkenning WHH met omgeving

A5

tot na 2007

512025

Droogtestud1e

A6

t/m 2003

WIN BOS

A7

t/m 2005

512030
513001

Uitbreid1ng spuimiddel

B1

513010

MER/omgev1ng

B3

631055

IJkmebngen Afsluitd11k

P1

H. van Vugt

t/m 2004

631001

Uitvoering Wet Waterhu1shouding
E1

H. van Vugt

doorlopend

E2

H. van Vugt

•
•

Kosten in euro's x 1.000

Peilbesluiten
Waterakkoorden

631030

Modellen

K1

631035

Planvorming water

L1

631045

Kleine adv1ezen

N1

614

Kaderrichtlijn Water

W1

2004

doorlooend
B. de Witte

doorlopend
doorlopend
totna 2007

P. Licht

Planvorming provincies, waterschappen en ge- EBP
meentes

•

WHH· en beheersplannen

PAW

lnvalshoek waterberging
Deelpro·

Omschrljving

ductcode

proiect

deelproduct c.q.

onderllggend Code

Verantwoordelijke

Looptljd

Kosten in euro's x 1.000
2003

512025

Drooe:testudie

A6

631035

Planvorming Water

L1

2004

t/m 2003
B. de Witte

doorlopend

Planvorm1ng provincies, waterschappen en ge· EBP
meentes

•

Watertoets

Van den Hoek

Afstemmlng waterbergend oppervlak en RO- AB1
ontw1kkehngen in proiecttroepverband

9.2 lnstandhoudingsmaatregelen
Water- en waterbodemkwaliteit
Deelpro-

Omschrijvlng deelproduct c.q.

ductcode

oroiect

631001

Verantwoordelijke

Looptijd

Applicabe BEVER en onderl1ggende verwer· E4
k1ngsprogrammatuur

A . de Vneze

doorlopend

A deVneze

doorlooend

Zwemwater

•

Opstellen rapport zwemwater

Kosten In euro's x 1.000
2003

Urtvoenng Wet Waterhu1shoud1ng

•
631020

onderllggend Code

in

het IJssel· 11
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2004

meerieb1ed

•

Rapportage aan de prov1noale besturen en

12

A de Vneze

doortopend

voorkomende 13

A . de Vneze

doortopend

het RIZA

•

Add1tioneel

onderzoek

in

gevallen

631025

•

Folder Zwemwater

14

A de Vneze

doortopend

.

Rapport Beheersverslag R1ikswateren IJssel- J1

A . de Vneze

doortopend

Beheersverslagen/balansen
meer2eb1ed

632099

Vergunningverlening m1heuwetgeving

01

J. Jonkhoff

doorlooend

63309

Handhaving m1heuwet2evin2

R1

C. van Eekelen

doortopend

638000

Calam1te1tenzorg en cns1sbeheersing

Z1

w

doorlooend

638001

•

Beheer en onderhoud calam1te1tenmodellen

638005

•
•

Boxsem

PAI

doortopend

Ohebestn1ding

BEY

doorlooend

CoOrd1nat1e

PAI

doorlopend

PAI

doorlooend

638020

•
•

SAMIJ-re2el1n2 (secretanaat)
SAMIJ· regellng (cal container)

PAI

doorlopend

6380xx

•

MulllfunctJoneel patrou1llevaartui2

PAI

doorlopend

6380xx

•
•

lnfocentrum binnenwateren

PAl/RIZA

doorlooend

Oefeningen en trainingen

PAI

doortopend

A de Vneze

doortopend

Verantwoordel ijke

Looptijd

638010
638020

6380xx

Penod1eke raaaorta2es waterkwaliteit

AA1

lnvalshoek peilbeheersing
Deelpro-

Omschrijvlng

dudcode

projed

631001

deelprodud

c.q. ondertiggend Code

2003

U1tvoering Wet Waterhu1shouding

•

Apphcatie BEVER en onderhggende verwer- E4
kingsprogrammatuur

631005

Pe1lbeheer

631025

Beheersverslagen/balansen

•

F1

Rapport Beheersverslag R11kswateren IJssel- J1

A de Vneze

doorlopend

E Pomoert

doortooend

A de Vrieze

doortopend

meer2eb1ed

•

Rekenmodel balans

J3

A de Vrieze

doortopend

Z1

W Boxsem

doortooend

638001

.

Beheer en onderhoud calam1te1tenmodellen

PAI

doortopend

638010

•

Coordinat1e

PAI

doortopend

638000

Calam1te1tenzori en cns1sbeheersing

Kosten in euro's x 1.000
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2004

10 Monitoring

In d1t hoofdstuk wordt per onderscheiden invalshoek m tabelvorm een overz1cht
gegeven van de monitonng (of in IHP-termmolog1e mspect1emaatregelen).
Meer mformatie over de opgenomen maatregelen is te vinden m b1jlage 2 m de
vorm van product formats.
Water- en waterbodemkwaliteit
Deelpro·

Omschrijving deelproduct c.q.

ductcode

project

631001

onderlluend Code

Projectle1der

Loopt11d

Kosten in euro's

2002

2003

U1tvoenng Wet Waterhu1shoudmR

•

Evaluabe afle1d1ng ultslagwater W1ennger- E3

A . deVneze

oktober 2002

meer

631025

Beheersverslagen/ balansen

631010

Meetnetten

•

635001

Meetreeksen waterkwante1t en -kwahte1t

•

Chem1sche waterkwahteitsmeetnet

•

ReRionaal G + T meetnet

Monatonng ROM -IJmeer

J2

A de Vneze

G2
GS

H vanVun
H van Vugt

doorlooend

S1

G Butiin

doorlopend

Kwahteits- en kwantite1tsgu:evens derden

doorlopend

doorlooend

Onder noemer van 'Chem1sch waterkwaliteit:snet' valt een aantal pakketten:
• Het landelijk waterkwalitectsmeetnet van het RIZA (MWTL). In dit kader
wordt een groot aantal stoffen op een beperkt aantal locaties gemeten. De
gegevens zijn gesch1kt voor het leveren van een statusbeschrijving, het tijdig onderkennen van bijstunng van het emissiebeleid en het rapporteren
over de voortgang van de u1tvoering van het em1ss1ebeleid .
•
Een regionaal waterkwalite1tsmeetnet, waarbij een beperkt aantal stoffen
op een groot aantal locat1es gemeten wordt. Het meetnet geeft vooral in·
formatie over de verdeling van stoffen.
•
Een gele1dendheid· en temperatuurmeetnet. Doel hiervan is voor het waterbeheer een beeld te knJgen van de aanwez1ghe1d van chloride in de
meersystemen om een effectvol spuibelecd te kunnen u1tvoeren 's Zomers
geett het een beeld van de warmtecapacitert van de meersystemen.
•
Een zwemwatermeetnet. Met dit meetnet wordt de zwemwaterkwal1tert op
zwemlocaties in het IJsselmeergebied bewaakt.
Onder de noemer kwahte1ts- (en kwantiteits)gegevens derden worden gegevens inzake de waterkwahte1t en informatie over de aan- en afvoeren naar het
IJsselmeergebied verstaan van derden (waterschappen) . Afspraken over deze
toelevenng zijn gemaakt m het kader van Waterakkoorden
Effluentmebngen m het kader van de Wvo-handhavmg worden tot de Handhavmg gerekend. De ciJfers van dit soort metingen worden gebru1kt om te beoordelen of de vergunningvoorschnften worden nageleefd.

lnvalshoek peilbeheerslng
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Deelpro-

Omschrijvlng

ductcode

proiect

631025

c.q.

onderliggend

Code

Projectleider

Looptijd

Kosten in euro's

2002

2003

Beheersverslai?en/balansen

•
631010

deelproduct

Meetreeksen waterkwanteit en -kwalite1t

J2

A de Vrieze

.

Debietmeetnet

G1

v/d Geer

doortooend

•

Regionaal oeilmeetnet

G4

v/d Geer

doorlooend

Meetnetten

Meteoroloi?ische ge,Revens

•

•

ge b1edsneerslat

D. van Hoom

doorlooend

geb1edsverdam ping

D. van Hoorn

doorlooend
doortopend

Kwalite1ts- en kwant1te1ts1?e2evens derden

Het debietmeetnet brengt de gespuide afvaeren in beeld ter andersteuning van
het uitgevaerde spuibeheer.
Via het regionaal peilmeetnet, dat geautomatiseerd is, wardt ten behoeve van
het peilbeheer iedere 10 minuten de waterstand gemeten. De gegevens die
warden geaggregeerd en apgeslagen in het mformatiesysteem DONAR, dienen
voor de beheersevaluat1e en de verantwaording (verslaglegging). Daarnaast zijn
de gegevens van belang voor het beaordelen van eventuele wijzigingen in de
waterhuishauding, beleidsvoorbereiding, e.d. De gegevens warden iedere 10
minuten en dienen voar het dagelijks peilbeheer.
Metearalogische gegevens worden ingewonnen bij het KNMI. De gegevens
worden gebruikt voor het dagelijks peilbeheer en bij het opstellen van (stoffen)balansen. De gegevens warden toegeleverd in het kader van het Calamite1tenmodel (631030).
Onder de noemer kwantiteits- (en kwaliteits)gegevens derden worden gegevens verstaan over de aan- en afvoer naar het IJsselmeergebied (en de kwaliteit
h1ervan). Afspraken over deze taelevering zijn gemaakt in het kader van Waterakkoorden.
lnvalshoek waterberging
Deel productcode
631010

Omschrijving
project

deelproduct

c.q.

onderliggend Code

Projectleider

Looptijd

2002

Lod1ngen

2003

I

Meetnetten

•

Kosten In euro's

G3

H. van Vulrt

1995-2002

I

De resultaten van het lodingprogramma (anderdeel van de objectcategarie
Bodems) worden gebruikt voor de bepaling van ligging van aevers, vaargeulen
en de waterbodem en hieruit in incidentele gevallen het bepalen van het waterbergend vermogen (ten behoeve van de bergingsterm in stoffenbalansen). Het
lodingprogramma kent een cyclus van 10 jaar.
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11 Kritieke gebeurtenissen
. .. ...... . ...... . .... . .... . .......................................... . ......... .. ............

Er kunnen een aantal 'soorten' kritieke gebeurtenissen onderscheiden worden:
• Klimaatverandering
• Buitendijks bouwen
• Calamiteiten
• Voorzienbare bijzondere omstandigheden
In principe zijn deze gebeurtenissen van toepassing op het gehele IJsselmeergebied. In de paragrafen 11 .1 t/m 11.4 wordt hier nader op ingegaan.

11.1 Klimaatverandering

Klimaatverandering kan leiden tot een stijging van het zeespiegelniveau, hetgeen weer gevolgen heeft voor de spuimogelijkheden via de Afsluitdijk. Afname
van de spuimogelijkheden heeft directe gevolgen voor het peil op het IJsselmeer, de Randmeren Noord en de overige watersystemen in het IJsselmeergebied. die niet in open verbinding staan met het IJsselmeer. Daarnaast neemt
door een toename van de regenval, de hoeveelhe1d water die via onder andere
de IJssel, het Zwarte Water, de Eem, de Veluwse beken en de overige afwaterende delen van Nederland sterk toe, hetgeen eveneens een peilstijgend effect
kan hebben. De afgelopen jaren. in 1995 en de periode 1998-2002, hebben
deze situaties (veel neerslag in combinatie met geen/beperkte spuimogelijkheden) zich al voorgedaan. Met name de functies hoogwaterbescherming/waterkering en afvoer van water, ijs en sediment komen hierdoor in het
gedrang.
De verbetermaatregelen die in paragraaf 9.1 beschreven worden voor de invalshoek peilbeheersing (seizoensgebonden peilbeheer, optimalisatie peilbeheer,
IJssel-Vechtdelta, uitbreiding spuimiddel, ijkmetingen Afsluitdijk en peilbesluiten) spelen in op deze kritieke gebeurtenis. Maatregelen die hieraan toegevoegd kunnen worden, hangen samen met het deelproduct 'Verkenning waterhutshouding met omgeving (bijlage 2). Een voorbeeld hiervan is de studie
'Verkenning toekomstige waterhuishouding IJssel- en Vechtdelta' waarin de
effecten van klimaatverandering in de IJssel-Vechtdelta en mogelijke oplossingen belicht worden. Opmerkenswaardig is verder dat momenteel een quickscan wordt uitgevoerd naar een 'groene rivier' om Kampen in het kader van de
zogenaamde watertoets.

11.2 Buitendijks bouwen

In de hoofdstukken 4 t/m 8 worden voor de functies hoogwaterbescherming/waterkering en afvoer van water, ijs en sediment eisen/randvoorwaarden gesteld aan het waterbergend oppervlak. Voor het IJsselmeer inclusief de Randmeren Noord is het bergend vermogen bij het streefpeil op circa 1.200 km 2
gesteld. Voor de Randmeren Oost en het Markermeer inclusief de Randmeren
Zuid is dit 63 km2 respectievelijk 750 km 2• In de praktijk blijkt echter dater door
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bu1tendijkse bouwactiviteiten of plannen h1ervoor, steeds kleme stukies worden
'afgeknabbeld' van het bergend oppervlak. Argument om deze activ1te1ten te
laten doorgaan 1s meestal dat het om minieme aantastingen van het oppervlak
gaat, of dat er elders compensatie is/wordt gecreeerd. Tegen d1t argument 1s
moeilijk een weerwoord te geven, omdat het genoemde bergend oppervlak met
hard onderbouwd kan worden en onduidelijk is hoe groot precies de marges
zijn. Bijsturen c.q. controleren vanuit het bergend oppervlak is dus geen opt1e.
Om te voorkomen dat er een oncontroleerbare s1tuatie ontstaat en om vanuit
Rij kswaterstaat naar derden op een eendu1dige manier te reageren, moeten het
streefbeeld en bijbehorende functie-eis aangepast warden. Het instrument
Ruimtelijke Ordening biedt hiervoor handvatten. Overigens moet bedacht warden dat, zoals aangegeven in de paragrafen over de systeernanalyse van de
hoofdstukken 4 t / m 8, aantasting van het bergend oppervlak niet de belangrijkste bedre1ging is die samenhangt met buitendijkse ontwikkelingen ; het zijn
vooral de eisen die aan het maxirnale waterpe1I worden gesteld die voor beperkingen kunnen gaan opleveren voor de andere functies in het IJsselmeergebied.
In het Structuurschema Groene Ru1rnte en de Vierde Nota Ru1mtelijke Ordening
Extra (VINEX) is buitendijkse verstedeliJkmg uitgesloten, tenz1j een zwaarwegend maatschappelijk belang aanwezig is en redelijke alternatieven met voorhanden zijn. In de 5• Nota Ruimtelijke Ordening is voor het 1Jsselmeergeb1ed
aangegeven dat vanuit veihgheidsoogpunt nod1g is dat de bergingscapaciteit
niet wordt aangetast. Grootschalige inpoldenngen in het IJsselmeergebied zijn
derhalve uitgesloten . Buitendijkse ontwikkelingen worden getoetst aan:
• de waterstandsverhoging in de huidige situatie en/of
• de feitelijke belemmering van de mogelijkheden tot vergroting van de bergingscapaciteit en/of
• de potentiele schade bij hoogwater.
lngrepen zijn alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:
• De situering en de uitvoering van de ingreep zijn zodanig dat ze geen belemmering vormen voor toekomstige waterstandsverhogingen;
• Op de langere termijn een, nader te specificeren , beschermingsniveau tegen
overstromingen wordt gegarandeerd.
Ook in de Vierde Nota Waterhuishouding wordt geconstateerd dat ruimtelijke
claims min of meer strijd1g zijn met een bele1d dat inzet op duurzaam gebruik
van de watersystemen en gezonde ecosystemen. Aangegeven wordt dat een
integrale visie opgesteld zou moeten warden op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het IJsselmeergebied en een herorientatie op de toe te kennen
functies. Deze, de integrate Visie IJsselmeergebied 2030, is inmiddels opgesteld.
Hierin is ten aanzien van buitendijkse ontwikkelingen gesteld dat typisch watergebonden gebruik - zoals watersport, oeverrecreatie, natte natuur, havenactiviteiten of multimodale overslag - in en aan de wateren ruimte moeten krijgen.
Gebruiksvormen en functies die voor het functioneren niet op het water als
zodanig zijn aangewezen (bijvoorbeeld wonen, niet-watergebonden bedrijven,
verblijfsrecreatie1 of horecagelegenheden) zijn in principe uit het water weggehouden. Alleen bij Almere en Lelystad is buitendijkse uitbreiding toegestaan in
het Markermeer, al zij het in beperkte mate. Verdere grootschalige ontwikketingen bij IJburg in het IJmeer warden uitgesloten.
De lntegrale Visie IJsselmeergebied 2030 1s begin 2002 vastgesteld . Het beleid
ten aanzien van buitendijkse bebouwing is overgenomen in de 5• Nota Ruirntelijke Ordening. De zinsneden over typisch watergebonden gebruik evenwel

1

Met u1tzondenng van het verbh1f op boten in 1achthavens
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n1et. Om ongewenste ruimtelijke ontw1kkehngen nu en in de toekomst te kun nen tackelen en als Rijkswaterstaat met een gezicht naar bu1ten te treden.
wordt voorgesteld binnen Rijkswaterstaat een pro1ectgroep samen te stellen , die
bezig gaat houden met de bu1tend11kse ontw1kkehngen Er d1ent onder andere
nadere invulling gegeven te worden aan beoordehngscntena Het beleid uit de
lntegrale Visie IJsselmeergebied 2030 zou h1erb1j het vertrekpunt moeten z1Jn. In
de projectgroep moeten versch1llende disciplines vertegenwoord1gd z11n. RS zou
h1erb1J een loketfunctte kunnen vervullen; de initiatieven komen bij RS bmnen of
worden intern naar RS doorgegeven.
De bovenstaande act1e is opgenomen als een verbetermaatregel. Deze wordt in
paragraaf 9.1 bij de invalshoek waterberging behandeld.

11.3 Calamiteiten
In pnncipe worden em1ss1es vanu1t puntbronnen gereguleerd via het Wvovergunningenspoor. Voor diffuse bronnen z11n de nod1ge act1es in gang gezet.
Hier wordt in 12 .1 nader op mgegaan. Controle van vergunde lozmgen gebeurt
door de onderafdeling Handhaving.
Kritieke gebeurtenissen voor de waterkwahteit zijn calamiteiten/onverwacht
grote lozmgen vanuit een of meerdere van de verschillende emissiebronnen.
Deze gebeurtenissen/activite1ten kunnen tot een verslechtenng van de wateren waterbodemkwalite1t le1den. Op basis van de Wet verontrem1gmg oppervlaktewateren is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
watersysteem (op grond van de Waterstaatswet 1900 en de Scheepvaartsverkeerswet daamaast voor de waterkwantiteit en de veilige en vlotte afwikkehng
van de scheepvaart).
Om de effecten van ongevallen en calam1te1ten op of biJ het water in het IJsselmeergebied te bestrijden hebben de betrokken provmcies en gemeenten, en
Ri1kswaterstaat hierover afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de SAMlJregeling, de Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijdmg IJsselmeergebied . De
samenwerkingsregeling bestaat uit dne delen:
•
Een basisovereenkomst of hoofdregelmg, waarin hoofdzaken en principiele
kwesties zijn vastgelegd over de ongevallenbestrijding.
•
Een uitvoeringsregeling waarin concrete werkafspraken en uitvoenngsmaatregelen worden beschreven.
•
Eventuele waakvlamovereenkomsten, die tot doel hebben bij ongevallen
mdien nodig een aanz1enlijke u1tbre1dmg van het hulpverlenmgspotentieel
te bereiken.
De uitvoermgsregeling is een leidraad voor het gecoordmeerd optreden van
betrokken partiJen bij het beperken en/of ongedaan maken van schadelijke
gevolgen van ongevallen Bovendien maakt de regelmg een spoedige identificabe van de plaats en aard van het incident alsmede de eventuele betrokkenhe1d
van gevaarlijke stoffen mogehjk.
In de prakt1jk vormen de brandweer samen met de reg1onale pohtie, het Korps
Landeh1ke Polibed1ensten (waterpohtie), de Kustwacht en Rijkswaterstaat de
daadwerkelijke hulpverleningsorganisaties. Het centrale meld- en co6rdmabepunt 1s de CentraJe Meldpost IJsselmeergebied in het bedieningsgebouw van de
Houtribsluizen. Na het bmnenkomen van de melding wordt deze doorgezonden
naar de d1chtst bijzijnde regionale alarmcentrale. Door deze alarmcentrale worden vervolgens de hulpverleningsinstanbes zoals pohbe, brandweer en GGD
mgehcht
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In aansluibng op de Samenwerkingsregelmg, die voorziet m een goede communicatiestructuur en wederzijdse bijstand bij ongevallen, 1s het Calamiteitenplan
Rijkswateren IJsselmeergebied opgesteld. Dit plan is een nadere u1twerking van
de bijdrage van Rijkswaterstaat aan de Samenwerkingsregeling en heeft vooral
tot doel in te spelen op ongevals1tuattes die niet worden gedekt door de bevoegdheden van andere (overheids)mstant1es.
Het calamiteitenplan gaat nader in op:
• de uitgangspunten die worden gehanteerd bij de bestrijding van ongevallen
en calamiteiten
• de organisatiestructuur die voor de bestrijdmg aanwezig is
• de medewerkers die bereikbaar, aanspreekbaar en inzetbaar zijn
• de informatiesystemen die beschikbaar en operationeel z1jn
• de middelen die beschikbaar z11n en de plaats waar deze zich bevinden.
Voor verschillende typen calamiteiten die kunnen optreden bestaan bestrijdingsplannen. Zo ook voor een geconstateerde of dreigende waterverontreiniging. Er worden hierbiJ een aantal scenano's onderscheiden:
• waterverontreiniging door olie
• waterverontreiniging door onverpakte chemicalien
• waterverontreiniging door verpakte chemicalien
• waterverontreiniging door biologische verschijnselen
Per scenario is een omschrijving gegeven van de te volgen strategie en de hierbij te volgen tactiek.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de genoemde Samenwerkingsregeling en het Calamiteitenplan. Voor RDIJ is W . Boxsem (PAI) coordinator
van de calamiteitenorganisat1e.
De activiteiten van RDIJ op het gebied van de calamiteiten worden gezien als
instandhoudmgsmaatregelen en zijn samengevat onder de noemer Calamiteitenzorg en crisisbeheersing (638)

11 .4 Voorzienbare bijzondere omstandigheden

Onder voorz1enbare bijzondere omstandigheden worden in dit geval extreme
weersomstandigheden verstaan, die aanleiding zijn tot maatregelen in het waterbeheer. Hierbij kan gedacht worden aan extreme hoogwatersituaties, extreem droge situaties of extreme vorst. In de praktijk hebben deze situaties zich
ook de laatste jaren voorgedaan. In tegenstelling tot de calamiteiten echter
(paragraaf 11.3), bestaan htervoor geen 'formele' draaiboeken die verankerd
zijn in (beheer)plannen van RDIJ. Desalniettemin worden door RDIJ hiervoor
min of meer 'standaardacties' ondernomen. Voorbeeld hiervan zijn de Waarschuwmgsdienst dijken IJsselmeergebied (bij extreme hoogwatersituaties) en
het Regionaal droogteoverleg IJsselmeergebied (bij extreem droge situaties).
De Waarschuwingsdienst dijken IJsselmeergebied valt onder het deelproduct
Coordinatie van de Calamiteitenzorg en crisisbeheersing (638010). De activiteiten die samenhangen met extreme droogte en extreme vorst vallen onder het
deelproduct Peilbeheer (631005).
Als verbetermaatregel wordt voorgesteld dergelijke procedures schriftelijk vast
te leggen, en te verankeren in de plannen van RDIJ. Dit voorstel is op genomen
als 'witte vlek' in hoofdstuk 15.
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12 Vergunningverlening en handhaving
milieuwetgeving

12.1 Vergunningverlening

Activiteiten
Door de onderafdehng Vergunningverlening is een beleidsplan opgesteld, het
Beleidsplan ANW-Vergunningverlening. In dit plan wordt inzichtelijk gemaakt
hoe de onderafdeling zich in de toekomst wil ontwikkelen en wat men daarbij
wil bereiken. Doelgroep zijn hoofdzakelijk het hoofd en de werknemers binnen
de afdeling PAW. Overige doelgroepen zijn de afdeling Strategie en juridische
zaken (RS), de afdelingen PAI en PAM en de dienstkringen BEIJ, BEA en BEL.
De onderafdeling Vergunningverlening wil met behulp van haar kerntaken
(vergunningverlening, advisering en beleidsontwikkeling) een maximale bijdrage leveren aan het behalen van en blijven voldoen aan de waterkwaliteitsdoelstellingen die zijn geformuleerd voor het beheersgebied. Als randvoorwaarde
geldt het wettelijk kader waarbinnen de afdeling maatwerk wil leveren.
Vergunningverlening omvat alle werkzaamheden omtrent het verlenen, wijzigen en/of intrekken van vergunningen in het kader van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (Wvo), de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wet op
de waterhuishouding (Wwh) . De belangrijkste activiteiten waarvoor RDIJ
vergunningen verleend ziJn:
het storten van baggerspecie;
saneren en baggeren van havens
lozingen en overstorten van communaal afvalwater
lozingen van koelwater door elektriciteitscentrales
industriele lozingen

Het opbaggeren van baggerspecie is niet Wvo-plichtig. Voorwaarde voor het
niet van toepassing zijn van de Wvo is dat het baggeren op een zodanige wijze
plaatsvindt dat verspreiding van de specie wordt voorkomen (Handboek Wvo,
pagina 69).
Advisering heeft betrekking op alle overige vraagstukken in het kader van de
bovengenoemde wetgeving. Werkzaamheden als het voeren van vooroverleg.
het beoordelen en begeleiden van onderzoek/plannen maken ook deel uit van
de beide bovengenoemde kerntaken.
Beleidsontwikkeling betreft het implementeren van landelijk beleid in het kader
van de Wvo, Wbb en W w h m het reg1onaal beleid voor RDIJ.

Speerpunten
Speerpunten bij het uitvoeren van de kerntaken zijn:
•
lntensivering van de aanpak van diffuse bronnen. Het Actieprogramma
Diffuse Brannen (1997) en het Emissiebeheersplan zijn belangrijke kaders
hiervoor.
•
Vormgeven aan de integrale benadering door participatie in complexere
projecten
•
Verbeteren van de samenwerking met de markt/maatschappij
•
Ontwikkelen van beleid en toepasbaar maken van onderdelen van beleid
aangaande het behalen van de waterkwalite1tsdoelen.
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Daarnaast staat de kwaliteitszorg hoog in het vaandel. Doel is het verkn1gen en
behouden van het vertrouwen in de kwaliteit van de uitvoenng van het werk en
de geleverde producten bij alle betrokken medewerkers door een transparante,
bedrijfsmatige aanpak, waarbiJ vertrouwelijkheid geborgd wordt. Speerpunten
hierbij zijn:
• Verbeteren van de bedrijfsvoering door een zakelijke opstelling, het verder
uitbouwen van een bedrijfsmatige werkwijze en het reahseren van een
hoge mate van transparantie waarbij vertrouwelijkheid geborgd wordt.
•
Opzetten en implementeren van een integraal kwaliteitszorgsysteem om de
kwaliteit van de producten, maatgevende bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering te borgen.
Vergunningaanvragen in het kader van de Wvo
Het doel van de Wet verontre1rnging oppervlaktewateren (Wvo) is het voorkomen en bestrijden van de verontreiniging van oppervlaktewateren. Hiertoe
staan een aantal instrumenten ter beschikking. Sinds de inwerkingtreding van
de Wet milieubeheer (Wm) kan de Wvo niet meer als zelfstandige wet gelezen
worden. Belangrijke bepalingen van de Wm zijn ook van toepassing op de
Wvo. Alleen moet de terminologie die gehanteerd wordt bij de Wm, omgezet
warden in Wvo-termen: voor 'inrichting' bijvoorbeeld moet 'lazing' worden
gelezen en voor 'milieu' 'kwalite1t van het oppervlaktewater' of 'kwaliteit van
het watersysteem'.
Toepassing van de Wm-systematiek heeft tot gevolg dat het bevoegd gezag bij
de beoordeling van een aanvraag niet alfeen de bestaande toestand van het
ontvangende oppervlaktewater, maar ook de gevolgen hiervoor in beschouwing moet nemen. Daarnaast moet rekenmg gehouden worden met de algemeen geldende kwaliteitsdoelstellingen. De Wvo voorz1et m aanvulling op de
Wm in de mogelijkheid om ter bescherming van bijzondere levensgemeenschappen of soorten voor daarbij aan te wijzen typen watersystemen specifieke
waterkwaliteitsdoelstellingen in een AMvB vast te stellen.
Bij een vergunningaanvraag dienen in ieder geval de volgende gegevens te
worden verstrekt:
•
een globale omschrijving van de lozing (reden van de lozing, mate van
continuiteit van de lozing, locatie van de lozing. periode gedurende welke
geloosd wordt, e.d.)
•
een karakterisering van de aard, samenstelling en eigenschappen, hoeveelheid en herkomst van de te lozen stoffen
•
een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of warden
getroffen om lazing te voorkomen/beperken. Bij stortvergunningen wordt
deze informatie echter niet bij de aanvraag verstrekt. Ten tijde van de aanvraag is vaak nog niet duidelijk welk materiaal wordt mgezet. Dit is een
knelpunt bij het behandelen van de aanvragen.
Bedrijven dienen daamaast een omschrijving te geven van de aard en omvang
van de belasting van het oppervlaktewater, waaronder een overzicht van de
belangrijke nadelige gevolgen op het watermilieu. Op het moment bevatten de
Wvo-aanvragen deze informatie niet. Dit wordt door de onderafdeling vergunningverlening als een verbeterpunt beschouwd.
Op het derde punt 'maatregelen/voorziernngen om de lozmg te beperken/voorkomen' is het voorzorgprincipe van toepassing (het hoofduitgangspunt
van het emissiebeleid). Dit betekent dat afhankelijk van de aard en schadelijkheid van de stoffen en los van de effecten van emissies, toepassing van de best
uitvoerbare en beste bestaande technieken als inspanningsbeginsel dient te
worden gehanteerd. Dit geldt zowel voor zwarte-lijststoffen als overige stoffen.
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OnafhankeliJk van de te bere1ken miheukwal1te1tsdoelstelhngen moet dus een
mspannmg warden geleverd, om verontrem1gmg van het oppervlaktewater te
voorkomen. Voor zwarte-liJststoffen bestaat de aanpak uit toepassmg van de
beste bestaande techrneken, voor de ovenge stoffen een mspanrnng volgens de
best uitvoerbare techrneken. Omdat er zowel bmnen de zwarte-liJststoffen als
de overige stoffen verschlllen bestaan m de m1heuschadelijkhe1d, is er geen
duidehJke scheidmg te maken m toe te passen techn1eken. In fe1te is er sprake
van een breed scala aan technieken , waarbij de miheuschadelijkheid van te
lozen stoffen richtinggevend is voor de inspanrnngsverphchting
Meer informatie over de bij Wvo-aanvragen te verstrekken gegevens ziJn te
vinden in 'Besluit van 24 augustus 1999, houdende w1Jz1gmg van het Uitvoenngsbesluit verontre1rngmg nJkswateren met betrekking tot de bij een vergunningaanvraag te verstrekken gegevens (Staatsblad 1999, nr. 97)
Vergunningaanvragen in het kader van de Wet bodembescherming
De Wet bodembescherming (Wbb) dient het specifieke doel de bodem te beschermen . Hiermee wordt zowel het voorkomen, het beperken als het ongedaan maken van verontreinigmgen bedoeld . Als bevoegd gezag moet de Minister van Verkeer en Waterstaat toez1en op de uitvoering van de wet voor alle
Rijkswateren. In de praktijk is deze verantwoordeliJkheid gedelegeerd naar de
Direct1e 1Jsselmeergeb1ed.
Binnen de wet wordt ondersche1d gemaakt m de volgende activ1teiten:
• Onderhoudsbaggerwerk: Er 1s sprake van onderhoudsbaggerwerk als het
deel van de waterbodem wordt verw11derd dat zteh boven de nautische
dtepte bevindt.
• Saneren: Het beperken en zoveel mogehjk verwijderen van verontreinigingen en de d1recte gevolgen daarvan. Maatregelen ten aanz1en van de verontrem1ging en van de verspretdtng daarvan behoren tot de sanenng.
• Deelsaneren en overig handelen: Het verrichten van een handeling ten gevolg waarvan slechts een gering gedeelte van de verontreinigde bodem
wordt verplaatst. Onder overige handehngen warden die handelingen verstaan waarbtj in eerste mstantie geen sanermgsdoel wordt nagestreefd.
• Vaststellen van de status: Zander dat het voornemen bestaat om handehngen in de (water)bodem te vernchten kan het bevoegd gezag een besluit
nemen over de emst en urgentie van een geval van verontreiniging.
Bij activiteiten die vallen onder een van de bovengenoemde categorieen. is
vooroverteg nodig met de onderafdeling Vergunnmgvertentng. In het vooroverleg wordt het verdere verloop van de Wbb-procedure vastgesteld. De resultaten van waterbodemonderzoek vormen h1erb1J belangri1ke basismformatie; ze
kunnen helpen bij het vaststellen van de status of kunnen aanleiding zijn voor
de vervolgactiv1teiten Per procedure 1s de informatie die verlangd wordt verschillend. Bij saneringsactiviteiten b1Jvoorbeeld, zal tnformatie overlegd moeten
worden over de wijze van saneren (sanenngstechnieken) en het verwachte
rendement Daamaast kan op de volgende zaken warden gelet:
• Is er een verzoek tot ontheffing meldmgsplicht (calamite1t)
• Is er een verzoek tot ontheffing saneringsplan (onderhoudsbaggerwerk)
• Is er een verzoek tot gefaseerd saneren
• Is er sprake van een geval van verontreiniging
• Is er spraken van een geval van emst1ge verontremigtng
• Geldt voor de voorgenomen activ1te1t een meldmgsplteht.
Omdat een volledige u1twerkmg van de informatie die vertangd wordt per procedure vrij omvangrijk 1s, wordt h1er in d1t IHP Water met verder op ingegaan.

95

Meer mformatie 1s te vinden in 'Procedure informatietoets Wbb voor baggeracbv1te1ten' van RWS direct1e Noord-Holland

12.2 Handhaving
Activiteiten
Een van de twee natte kerntaken van R1jkswaterstaat is de zorg voor 'voldoende
en schoon water'. De zorg voor de waterbodem valt hier tevens onder In de 4e
Nota Waterhu1shoudmg wordt waterkwahteit bij het thema emissies zelfs aan
de orde gesteld als item om te komen tot herstel en duurzame ontwikkehng van
watersystemen . Door de onderafdehng Handhavmg wordt een nadere uitwerking van de zorg voor 'schoon water' gegeven m de vorm van bestuurlijke en
strafrechtelijke handhaving. Het instrument voor deze kerntaak is de handhavmg van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), andere daar al dan
niet uit voortvloeiende wetgeving zoals Wet bodembeschermmg (Wbb) , Bouwstoffenbesluit (BSB) en ovenge gerelateerde ' natte' wetgeving.
Ten behoeve hiervan wordt m prmc1pe jaarlijks een Jaarplan Handhavmg opgesteld. Dit plan is bedoeld om uniformite1t, transparantie, efficientie en effectiv1teit van de handhavmgstaak te bewerkstellligen. H1erbij wordt u1tgegaan van
bestaand beleid zoals verwoord in de Vierde Nota Waterhu1shoudmg. prioritenng vanuit de Landelijke Coordmatie Commiss1e Milieu (LCCM), het Em1ss1ekader/Emissiebeheersplan RDIJ en de regionale samenwerkmg die 1s vastgelegd m
bestuurliJke convenanten. In het Jaarplan wordt een overzicht gegeven van de
taken die voor uitvoering van de Handhavmg van de milieuwetgeving nod1g
z•Jn. H1erbij wordt een onderscheid gemaakt tussen reguliere of basistaken,
taken die behoren tot de u1tvoeringswerkzaamheden en taken die als project
worden uitgevoerd Samengevat kunnen de kerntaken van de onderafdeling
Handhavmg als volgt worden weergegeven:
Basisactivitejten
•
Bedrijfsbezoeken en bemonstenng Wet verontremiging oppervlaktewateren
en uitvoeringsbeslu1t Verontre1niging Rijkswateren conform Controlebeleid
Heffingen.
•
Controlebezoeken handhaving Wet verontremigmg oppervlaktewaterenvergunningpl1chtige bedrijven.
•
Toetsing en controleact1v1teiten Wet bodembeschermmg (Wbb)
•
Toetsing en controleact1v1te1ten Bouwstoffenbesluit (Bsb)
•
Milieusurve1llance vnJe velddelicten
•
Toetsing en controleact1v1te1ten Lozmgenbeslu1t Wvo Vaste objecten
ProJecten
•
Toetsmg en controleactiviteiten Lozmgenbesluit Wvo HuishoudeliJk afvalwater
•
Toetsing en controleact1v1te1ten Lozmgenbeslu1t Wvo Open teelt en veehoudenJ
•
Jachthavens/antifouhng/PAK-houdende coatings
•
Milieutoezicht bmnenvaart
•
Aanpak emiss1es NW4
•
Dtjkversterlcmg Flevoland (Bouwstoffenbesluit)
•
Aanpak probleembednjven
Uitvoeringsactivite1ten
•
Miheuvluchten
Advisering, toetsing concept-vergunningen, meldmgen, oprichtingscontro•
les en bele1dsvoorbere1d1ng
•
Beheer Wvo-mfosyste(e)m(en) voor de gehele directie IJsselmeergebied
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•
•
•
•
•
•

Administratie handhaving
Deelname in het Wvo-Contactteam (taak van het Hoofd van de onderafdeling Handhaving).
Partictpatie in het Calamiteiten Beleidsteam voor wat betreft handhaving en
de advisering over gevaarlijke stoffen
Deelname in het Kernteam Bouwstoffenbesluit en in het landelijke Deskundigennetwerk Bouwstoffenbesluit (taken als voorzitter en lid/deskundige)
Coordinatie van alle buitengewone opsporingsambtenaren binnen de directie IJsselmeergebied
Overige vergaderingen en overleg/management/opleidingen

In de praktijk is er momenteel onvoldoende (mens)capaciteit beschikbaar om al
de bovengenoemde taken volledig uit te voeren. Daarom is er voor gekozen te
prioriteren. Vooralsnog heeft dit ertoe geleid dat de activiteiten 'Toetsing en
controleactiviteiten lozingenbesluit Wvo Huishoudelijk afvalwater en 'Toetsing
en controleactiviteiten Lozingenbesluit Wvo Open teelt en veehouderij' minder
aandacht krijgen. Activiteiten die voortvloe1en uit het Emissiebeheersplan daarentegen, hebben een hoge prioriteit gekregen .
Richtinggevend kader
De methodiek en richtlijnen zoals omschreven in het rapport 'Handhaving Wvo.
Een kwestie van kunnen, willen en doen' van de Commissie lntegraal Waterbeheer zijn richtinggevend voor de wijze waarop de onderafdeling Handhaving
tewerk gaat. Alhoewel het rapport geschreven is voor de Wvo, wordt de inhoud ervan ook op andere milieuwetgeving toegepast voor zover het gaat om
handhavingsactiviteiten.
Wisselwerking handhavlng en vergunningverlening
Alhoewel ze in organisatorische zin gescheiden zijn, is er eveneens een wisselwerkmg tussen handhaving en vergunningverlening. Verleende vergunningen
moeten immers gecontroleerd kunnen worden, of anders gezegd niet handhaafbare vergunningen missen hun doel. De handhavingsactiviteiten en prioriteiten zijn deels direct afgeleid van de activiteiten van vergunningverlening.
Omgekeerd kunnen resultaten en bevindingen van de handhavingsactiviteiten
bepalend zijn voor de vergunningverlening en de inhoud van de lozingsvoorschriften. Het opleveren van een vergunning zou dan ook een gezamenlijke
activiteit moeten zijn van vergunningverlener en handhaver. De eigen verantwoordelijkheid van beide disciplines blijft echter onverkort van toepassing.
Voor de hand haver betekent dit dat hij/zij verantwoordelijk is voor:
•
Het op termijn in samenwerkmg met vergunningverlening opstellen van
een toezichtsplan
•
Het toezien op de naleving van de geldende voorschriften
•
Het leveren van een bijdrage aan het proces van vergunningverlenmg door
aanvragen en meldingen te toetsen op juistheid en de mhoud van vergunningen te beoordelen op handhaafbaarheid en naleefbaarheid
•
Het uitvoeren van controles door middel van eigen monstername en handhavingsprojecten (op pagina 85-86 is hier een overzicht van gegeven).
•
Het bewaken van een tijdige afhandeltng van administratieve verplichtingen
•
Het afhandelen van calamite1ten en klachten
•
Het opsporen van vergunningplichtige lozmgen
•
Het afhandelen van overtredmgen.
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12.3 Controle op handhaving en vergunningverlening
De maatschappij eist dat de overhe1d haar verantwoordelijkhe1d neemt en de
handhaving van regels die zij vaststelt beter toetst. Bovend1en moet de overhe1d
transparant en controleerbaar zorgen voor de reahsering van haar bele1d Begin
2001 is daarom een begm gemaakt met de vorming van de lnspectie Verkeer
en Waterstaat (IVW). De Div1sie Water houdt z1ch daarbij bezig met de natte
kant van de R11kswaterstaatorgamsat1e, zowel met de algemene toetsing op de
vergunnmgverlenmg en handhavmg van alle natte wetten als de nchtinggevende coordinatie h1ervan.
In onderstaand schema z11n de verantwoordelijkheden schematisch weergegeven.

M llleuwetten

Verrunnln2Verfenm,g
Handhavin,g

N1et·m1heuwetten

Verrunn1nKVerfenin1?

E1gen d1enst

Veriunn1nRVerfenin1?:

Handhavini
Handhav1ni

Verantwoordelijkheld

Taakultvoenng

Aansturing

RWS
IVW

RWS
RWS

IVW/DG·W

RWS
RWS
IVW
IVW

RWS
RWS
RWS
RWS
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IVW
RWS/ DG-W
RWS
IVW
IVW

13 Eval uatie

In deze versie van het IHP Water wordt de evaluatle n1et mgevuld. De opzet
van het huidige IHP Water w11kt sterk af van het voorgaande Daamaast is het
tiJdsbestek dat sindsdien verlopen 1s te ru1m geweest. Het 1s de bedoehng dat
het IHP-plan in de toekomst wel weer zaJ worden geevalueerd H1erbij dienen
per maatregel in 1eder geval de volgende aspecten aan de orde te komen:
•
De Uttkomsten/resultaten van de maatregel
•
De bijdrage van de maatregel aan de realisatie van het streefbeeld
•
De werkelijke kosten in relatie tot de begrote kosten, en in geval van overschrijdingen de redenen hiervan
•
Eventuele volgacties.
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14 Prioriteitentoekenning

14.1 Analyse
Zoals aangegeven in de inle1dmg d1ent het IHP de onderbouwing te leveren van
het maatregelenpakket dat nodig is om de functies die toegekend zijn aan het
IJsselmeergebied, te kunnen waarborgen. Omdat de kosten van de maatregelen
eveneens inzichtelijk worden gemaakt, onderbouwt het IHP ook de aanvraag
van budgetten nchtmg het Hoofdkantoor. In fe1te kan het IHP beschouwd worden als de bruto-vraag. Het Hoofdkantoor verzamelt de voorstellen voor maatregelen van de Regionale Directies en verdeelt het beschikbare budget ender de
Directies op grond van een pnonteitenlijst; dit kan gez1en worden als het nettoresultaat.
In de praktijk is het toegekende budget altijd lager dan de vraag op basis van
het IHP-plan. D1t betekent dat met het gehele wensenpakket u1t het IHP u1tgevoerd kan worden, en er dus een afweging moet plaatsvinden welke maatregelen wel en welke (vooralsnog) met uitgevoerd worden
Het toegekende geld wordt verdeeld over 3 zogenaamde boxen". In box 1
vallen de zogenaamde gelabelde maatregelen. Dit zijn maatregelen waaraan de
polittek (op dat moment) een groot belang toekent. Momenteel bijvoorbeeld is
de terugdnnging van diffuse bronnen een 'hot item' (een deel van de activite1ten die voortvloeien Ult het EBP vallen hieronder). lot box 2 behoort het vaste
onderhoud, tot box 3 het vanabele onderhoud. Omdat de omvang van de
boxen 1 en 2 met volled1g toere1kend is, komt m de prakttJk een deel van de
maatregelen in box 3 terecht. Het is voor het geld dat beschikbaar is in box 3
dat een belangenafwegmg moet worden gemaakt. Deze afweging zal moeten
gebeuren aan de hand van cntena. Voor de hand ltggende criteria ziin:
• het belang van de funct1e(s) ten behoeve waarvan de maatregelen wordt
genomen
• het verwachte rendement van de maatregel (effect op/bijdrage aan het
streefbeeld).

Belang functies
Bmnen BOPPER (het mformatiesysteem bmnen RWS dat maatregelen aan een
begroting koppelt) 1s voor de onderlinge afwegmg van functies reeds een priorite1tenmodel aanwezig, het zogenaamde referentiemodel Daarnaast wordt
rekening gehouden met vaste kosten en maatregelen die reeds in u1tvoenng
ZtJn . Ats basisregel geldt dat vast onderhoud voor aanleg gaat. Reeds in uitvoering zijnde maatregelen, z1in belangrijker dan maatregelen die nog gestart moeten worden. Beweegreden hiervoor 1s het voorkomen van kapitaalvemietigmg.Voor het IJsselmeergebied is op basis hiervan de volgende prionte1tentoekenmng opgesteld:
1 V aste kosten
2. Maatregelen m uitvoenng
3 Hoogwaterbescherming/ waterkering
4 Afvoer van water, IJ S en sediment
5. Scheepvaart - hoofdvaarweg

' Het geld Is overigens toegeweun aan bepaalde artikelen van de RiJksbegrobng
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6. Ecolog1e en waterkwahte1t
7 . Scheepvaart - ovenge vaarwegen
8. Recreatie
9. Overige funct1es
Deze pnoriteitenvolgorde 1s geen onveranderbaar gegeven . Afhankelijk van
actuele bele1dswensen en de beschikbaarheid van middelen wordt het actuele
pnoriteitenmodel bepaald. Het hu1d1ge reg1onale pnoriteitenmodel bestaat sinds

1997.
Rendement maatregel
Om het rendement Chet verwachte effect) van een maatregel te kunnen beoordelen , dient inz1cht te bestaan in het functioneren van de obiecten (in dit geval
watersystemen en/of watersysteemdelen). In dit IHP-plan 1s h1ertoe voor de
ob1ectcategorie 'water' per watersysteemdeel een systeemanalyse opgesteld.
H1erbij zijn steeds een drietal invalshoeken onderscheiden, te weten. peilbeheersmg, waterbergmg en waterkwal1te1t De eerste twee mvalshoeken hebben
betrekkmg op de waterkwant1te1t, de laatste op waterkwahte1t. Per invalshoek 1s
een beschrijving gegeven van de factoren die erop van invloed ziJn. Voor zover
mogelijk ziJn deze factoren onderling vergeleken op hun bijdrage (veelal in
kwalitat1eve zin).
Een groot aantal van de realisatie- of instandhoud1ngsmaatregelen is h1er direct
van afgeleid.
Een voorbeeld van het bovenstaande is de mvalshoek waterkvvaltteit m het watersysteem Randmeren Zu1d Deze meren kampen met eutrofiermgsproblemen Uit de
systeemanalyse bl1jkt dat de Eem veru1t de belangfljkste aanvoerpost van nutrienten 1s. Als belangflJkste oorzaken van de nutnentenfl/kdom van de Eem worden de
landbouw, lozingen van RWZl's en ongenoleerd buitengeb1ed genoemd. Daarnaast
spelen bronnen als water uit de Randmeren Oost, /Jmeerwater, kvvel en polderwater dat via gemalen wordt u1tgeslagen een rol
Op basis van het bovcnst:iande lijken maatregelen geflcht op het terugdringen van
de eutrofiermg in de Randmeren Zu1d m eeme instantie dus vooral gericht te moeten z11n op het terugdrmgen van de belastmg van de Eem door aanpak van de
bronnen in het stroomgebted. De aanpak van andere bronnen, zoals polderwater,
kan zeker effed hebben Maar het rendement hiervan zal naar verwachting geringer z11n dan aanpak van de belasting van de Eem.

lndien er dus om budgettaire redenen een belangenafwegmg gemaakt moet warden, scoort aanpak van de Eem m dat geval hoger dan aanpak van een van de
andere bronnen. In percental!es ts de score echter niet u1t te drukken.

Naast realisatie- en instandhoudingsmaatregelen ziJn in hoofdstuk 11 de kntische gebeurtenissen en de hiermee samenhangende anticiperende maatregelen
voor de objectcategone water benoemd. Niet antic1peren kan grote gevolgen
hebben voor het functioneren van het watersysteem m het IJsselmeergebred.
De kntieke gebeurtenissen zijn samengevat onder de noemers khmaatverandering, buitend1jks bouwen en calam1te1ten Klrmaatverandenng en bu1tendijks
bouwen hebben vooraJ invloed op de invalshoek peilbeheersing, calam1te1ten
op de waterkwalite1t. Aangezien peilbeheersing en waterkwaliteit randvoorwaardescheppend ztJn voor de meeste functies in het IJsselmeergebied, kan met
anticiperen op kntieke gebeurtenissen (grote) consequenties hebben voor de
meeste functies Het aangeven van het rendement van dergelijke maatregelen
bliJft echter moeilijk, een en ander wordt mede bepaald door de omvang en
frequentie van voorkomen van knt1eke gebeurtenissen.
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14.2 Plan van aanpak
Het IHP Water is een plan dat van en door de mensen van RDIJ wordt opgesteld en gevoed/gevuld. Hierdoor kan er tot op zekere hoogte gestuurd worden
in de afweging van het belang van maatregelen. In paragraaf 14.1 zijn twee
criteria genoemd: het belang van functies en het rendement van maatregelen .
De invloed die uitgeoefend kan worden op het belang van de functies is beperkt; met name het beleid is hiervoor richtinggevend. De invloed daarentegen
op het tweede criterium, het rendement van maatregelen, is groot.
In tegenstelling tot wat nu het geval is, vere1st dit dat bij de aanvraag van proJecten (via een 'prospect'), aanvullend informatie dient te worden verschaft
over het belang van het project. Spec1fiek gaat het hierbij om de volgende aspecten:
• Het watersysteemdeel of delen waarop de maatregelen/het project betrekking heeft.
• De functies ten behoeve waarvan de maatregel primair wordt genomen, en
de funct1es waarop het (in)direct van invloed is
• De verwachte bijdrage van de maatregel aan het streefbeeld/functie-eisen
van de primaire functie(s). Deze biJdrage d1ent kort toegelicht te worden aan
hand van de systeemanalyse, in termen van 'waarom juist deze maatregel'
• Een omschrijving van wat er gebeurt met het streefbeeld/de functie-eisen
als de maatregel niet wordt uitgevoerd (het IHP-plan biedt hier de onderbouwing voor), alsook de maatschappelijke consequenties en indien dit mogelijk is de eventuele kosten (grootte-orde).
• De eventuele bijdrage van de maatregel op niet-primaire functies.
Deze informatie zou opgenomen moeten worden op de product formats die al~
bijlage 2 bij het IHP Water zijn gevoegd, en nader informatie bevatten over de
diverse opgenomen maatregelen. In de tekst van het IHP-plan zelf, zou in de
tabellen waarin per invalshoek een overzicht wordt gegeven van realisatie- en
instandhoudingsmaatregelen per functie, een kolom toegevoegd moeten warden, waarin het verwachte rendement van de maat regel is opgenomen.
Over de wijze waarop het rendement wordt uitgedrukt zou een nadere discuss1e moeten worden gevoerd. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld de relatieve bijd rage die de maatregelen levert aan terugdringen van de ongewenst e situatie
(d.w.z het niet voldoen aan het streefbeeld/de functie-eisen). Voor minder
concrete maatregelen, zoals planvoorbereidende studies is deze aanpak echter
niet geschikt. Probleem met een groot aantal van dit soort rnaatregelen is dat
eventuele effecten pas op lange terrnijn zichtbaar zijn. Hierbij speelt tevens rnee
dat sommige effecten moeilijk 'zichtbaar' zijn te maken.

Onderstaand is een fu::tid voorbeeld van dergelijke tabel gegeven.

Tabel xx: Verbetermaatregelen invalshoek waterkwalitelt Randmeren Zuid

Deelpro-

Omschrljvlng deelproduct

ductcode

c.Q. onderUuend protect

631040

Project BEZEM

Code

Verantwoordelljke

Verwa.cht

Looptijd

ren dement

01

E Ri1sd1Jk

50% reductie aanvoer tot
nutri!nten via de Eem
2007
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Kosten In euro's x 1.000

2003
na 333

2004
1298
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15 Witte vlekken

In het onderhavige IHP Water is een aantal aspecten om een of meerdere redenen nog niet of onvoldoende ingevuld. Het is de bedoeling dat hier in het volgende IHP Water aandacht wordt besteed. Volledighe1dshalve is onderstaand
een overzicht opgenomen .
•

Aan het IJsselmeer is geen waterbergende functie toegekend. Deze functie
wordt overigens ook niet onderscheiden in het Beheersplan voor de Rijkswateren 2001-2004. Desalniettemin vervult het IJsselmeer een belangrijke wa·
terbergende functie. Hoe moet hiermee om worden gegaan?
• In alle watersysteemdelen is voor de functies afvoer van water, •JS en sediment en de regionale watervoorziening en vanuit de invalshoek waterber·
ging een eis gesteld aan de grootte van het waterbergend oppervlak (in
km 2) . Bij de toelichting is reeds aangegeven dat het bergend vermogen niet
alleen bepaald wordt door het oppervlak; ook factoren als de dikte van de
waterschijf en de afvoercapaciteit spelen een rol. Het oppervlaktecriterium 1s
dus geen ideale functie-eis. Getracht moet warden tot een betere definitie
van de functie-eis wat betreft het bergend vermogen te komen.
• Handelingsprocedures voor het waterbeheer bij kortdurende extreme weersomstandigheden zijn niet geformaliseerd . Desondanks warden er door RDIJ
bij dergelijke omstandigheden een aantal 'standaardacties' uitgevoerd. Deze
zouden moeten warden vastgelegd.
• Zoals uit de tabellen in de hoofdstukken 4 t/m 10 blijkt ontbreekt er bij een
groot aantal projecten/maatregelen informatie over de persoon die verantwoordelijk is, en/of de looptijd. Ook zijn de kosten nog niet ingevuld. Deze
informatie dient vanaf najaar 2003 ingevuld te worden op de product for·
mats. Ditzelfde geldt voor de informatie die nodig is om tot een prioriteitenafweging te komen. Voor nieuwe projecten dienen deze gegevens in ieder
geval door de projectverantwoordelijke aangeleverd te worden. Daarnaast
zou dit met terugwerkende kracht ook voor nog lopende bestaande projecten dienen te gebeuren . N.B. In het voorliggende IHP Water heeft het Afdelingshoofd PAW, H. Abelman, aangeven ten behoeve van welke functies
maatregelen/projecten primair warden uitgevoerd.
• Van een aantal projecten/maatregelen zijn (nog) geen product formats, Het
gaat hierbij om:
» project quick-scan Groene riv1er Kampen (project wordt uitgevoerd).
:;... project/maatregel Penodiek rapportage waterkwaliteit (voortvloe1end uit
de motie Augusteijn)
);>- monitoring project Kwaliteits· en kwantiteitsgegevens derden
:;.. project Onderzoeksgeval haven Muiden
)> Onderzoek en sanering oostkant Ramsdiep
~ Sanering bodems en zijwateren Hoom
:;> Sanering Vossemeer
}> Afstemming waterbergend oppervlak en RO-ontwikkelingen in projectgroepverband.
)> Een groot aantal maatregelen uit het EBP
• Bij de functie dnnkwater wordt ten aanzien van de waterkwaliteit nu als
functie-eis gesteld dat er max1maal 2 a 3 dagen stagnabe van inname door
calamiteuze verontreintging mag ziJn. Nagegaan dient te warden wat de
consequenties (zowel qua materiaal/ materieel als financieel) voor RDIJ zijn
als hieraan vastgehouden wordt.
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1 lnleiding

1.1 Kader en doel
Het lnstandhoudingsplan (IHP) Water Usselmeergebied onderdeel Ecologie
(voortaan Onderdeel Ecologie genoernd) is een op zichzelf staande rapportage
die deel uitrnaakt van het IHP Water. Het IHP Water vorrnt de basis voor het
werk dat vanuit de planvorrning voor water en het beheer van de waterhuishouding wordt gedaan of dient te worden gedaan en de onderbouwing hiervan. Het IHP Water is op haar beurt overigens ook geen op zichzelf staand
plan, rnaar weer onderdeel van de BeheerPlanNat-systernatiek (kortweg BPN) .
Het Onderdeel Ecologie heeft een rneerledig doel dat intern gericht is. Achtereenvolgens gaat het hierbij om:
• De 'vertaling' van (inter)nationaal beleid in ecologische streefbeelden voor
het Usselmeergebied, toetsbare functie-eisen en hieruit voortvloeiende
rnaatregelen. Dit geheel onderbouwt de activiteiten van Rijkswaterstaat directie IJsselrneergebied (RDIJ) op het gebied van ecologie. De rnedewerkers
vinden er de onderbouwing van hun activiteiten in doordat elke maatregel,
elk project en elke structurele taak terug te voeren is op het (inter)nationale
natuurbeleid. Het Onderdeel Ecologie laat zien aan welk streefbeeld een
project een bijdrage levert, in hoeverre dat al gerealiseerd is en wat er nog
moet gebeuren.
• Een onderbouwing voor de aanvraag van budgetten richting Hoofdkantoor.
• Een basis voor het Afdelingsplan van de afdeling Planvorming Natte lnfrastructuur (PAI).
In het Onderdeel Ecologie worden alle projecten beschreven waar in 2002 aan
gewerkt is door het taakveld Herstel & lnrichting van de afdeling Natte lnfrastructuur (PAI).

1.2 Status Onderdeel Ecologie
Het Onderdeel Ecologie heeft geen forrnele status, zoals bijvoorbeeld een Vierde Nota Waterhuishouding (Ministerie van Verkeer & Waterstaat et al., 1998)
of een Beheersplan voor de Rijkswateren (Ministerie van Verkeer & Waterstaat,
2001), maar is een document voor de interne communicatie en afstemming
binnen RDIJ. Externen kunnen h1er geen rechten aan ontlenen.

1.3 Planperiode
De planperiode strekt zich uit tot het jaar 2010. Het streefbeeld daarentegen
behoeft pas in 2035 gehaald te worden (Mm1sterie van Verkeer en Waterstaat,
2002). De in dit plan opgenomen maatregelen zijn eveneens beperkt tot de
periode 2002-2010.
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De te nemen maatregelen in de periode na 2010 z11n in d1t stadium nog met
zinvol te omschrijven; een en ander is afhankelijk van de ontwikkelingen die
zich voordoen . Pas in een later stadium kunnen deze verder u1tgewerkt worden.

1.4 Behandelde periode

In het IHP water onderdeel ecologie zijn de projecten of maatregelen beschreven waar in 2002 aan gewerkt is, door het taakveld herstel & inrichbng van de
afdeling planvorming en aanleg natte infrastructuur. Tot juni 2003 1s gewerkt
aan het IHP water onderdeel ecologie wat betekent dat tot die datum actuele
informatie is opgenomen (maar niet met betrekking tot het werkpakket I de
projecten van het taakveld). Zo z1jn bijvoorbeeld de vier gebieden die in februan
2003 in procedure kwamen voor aanmelding als Habitatrichthingebieden nog
opgenomen .

1.5 Leeswijzer

Het Onderdeel Ecologie heeft de volgende indeling:
~
Hoofdstuk 2 geeft een nadere toelichtmg op de IHP systematiek. In fe1te gaat het om een nadere detaillering van deze leeswijzer. Met name
paragraaf 2.3 is van belang, waarin de opbouw van het lnstandhoudingsplan uitgebreid beschreven is.
;i;i. Hoofdstuk 3 beschriJft deze systematiek voor het IJsselmeergebied als
geheel.
,. De hoofdstukken 4, 5 en 6 geven per deelgebied (IJsselmeer, Markermeer en de randmeren) specifieke aanvullingen.
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2 Systematiek Onderdeel Ecologie
................... . ..................... . ... . .. .. . . . .. .................. . ... . . . .............
2.1 Beheersgebied
Het Onderdeel Ecologie besteedt aandacht aan de grate zoete wateren van het
natte beheersgeb1ed van Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied. Het gaat
h1erbij om het IJsselmeer, het Markermeer (inclusief het IJrneer en de Gouwzee)
en de randmeren van Flevoland en de IJssel-Vechtdelta. De aandacht is echter
niet strikt beperkt tot het water, ook de relaties met de oevers en dijken (Afsluitdijk en Houtribdijk) zijn aangegeven. De totale natte oppervlakte van het
IJsselmeergebied bedraagt circa 2.000 km2 • Meer specifieke informatie over de
diverse watersystemen aangaande aspecten als oppervlakte, oeverlengte, gemiddelde diepte en verblijftijd van de versch1llende watersystemen en systeemdelen is opgenomen in de hoofdstukken 4 t/m 8 van het IHP Water.
Op basis van het waterhuishoudkundig karakter van de onderscheiden wateren
is het beheersgebied verdeeld in watersystemen (tabel 2.1). Een watersysteem is
gedefinieerd als een samenhangend geografisch afgebakend (deel van een)
oppervlaktewater, inclusief het hiermee gerelateerde grondwater, bodem, oevers en techmsche infrastructuur. Deze watersystemen zijn verder opgesplitst in
watersysteemdelen (ook de BOPPER-systematiek gebruikt deze indelmg). Binnen de watersysteemdelen kunnen weer objecten ondersche1den worden met
een of meerdere functies.
Voor ecologie is het benoemen van objecten op een lager schaalmveau dan
watersysteemdelen over het algemeen echter niet zinvol. Ecologie beschrijft in
eerste instantie het niveau van het IJsselmeergebied (hoofdwatersysteem). Vervolgens zijn de verschillende watersystemen (IJsselmeer, Markermeer en randmeren) beschreven. Waar nodig sp1tst deze beschrijving zich verder toe op
watersysteemdeelniveau .

Tabel 2.1·

lndeling 1Jsselmeergeb1ed in watersystemen en watersysteemdelen

Hoofdwatersysteem

Watersysteem

Watersysteemdeel

IJsselmeergebied

IJsselmeer

IJsselmeer

Markermeer

Markermeer

Randmeren Noord

Ketelmeer
Zwarte Meer
Vossemeer

Randmeren Oost

Orontermeer
Veluwemeer
Wolderwijd-Nuldernauw

Randmeren Zuid

Eemmeer-NiJkerkemauw
Gooimeer
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2.2 Relaties met andere functies en instandhoudingsplannen

In het Beheersplan voor de Rijkswateren (Ministerie van Verkeer & Waterstaat,
2001) zijn aan het 1Jsselmeergeb1ed in totaal 14 functies toegekend: waterkenng, afvoer van water, t)S en sediment, hoofdvaarweg, overige vaarweg. waterkwaliteit en ecologie, lokale recreatievaart, zwemwater, oeverrecreabe, sportv1sserij, regionale watervoorziening, koelwater, beroepsv1ssen1 en oppervlaktedelfstoffenwinning.
Het Onderdeel Ecologie is toegespitst op de 'functie' ecologie (behorende bij de
functre waterkwalite1t en ecolog1e), alhoewel er een sterke relatre is met de
waterkwaliteit en waterkwantrtert Aan de ovenge functres wordt indien nodrg
wel gerefereerd, maar er wordt verder niet op ingegaan lndren er vanuit ecologisch oogpunt eisen worden gesteld aan de waterkwaliteit en/of de waterkwantiteit worden deze wel genoemd in het Onderdeel Ecologie, maar verder
urtgewerkt in het IHP Water. Met ovenge IHP's zoals Bodem en Oevers worden
geen specifieke relatres beschreven.

2.3 Opbouw lnstandhoudingsplan Ecologie

Het zogenaamde tienstappenplan (Ministerie van Verkeer & Waterstaat, 2002),
dat onderdeel uitmaakt van de BPN-systematiek heeft als leidraad ged1end voor
het Onderdeel Ecologie. Omdat de t1enstappensystematiek vooral geschikt is
voor de meer technische IHP's als Bodems, Oevers en Kunstwerken wordt er
h1er en daar bewust van afgeweken. De meeste stappen komen evenwel aan
bod, soms in een andere volgorde of onder een andere benammg. Onderstaand
rs de opbouw van het Onderdeel Ecologie nader toegelrcht.
•

De hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 hebben een grotendeels rdentieke opbouw.
Hoofdstuk 3 geeft een beschriiving van het IJsselmeergebied als geheel. In
de hoofdstukken 4, 5 en 6 worden de afzonderh1ke watersystemen IJsselmeer, Markermeer en randmeren beschreven. Paragraafsgew1js komen hierbij de volgende onderwerpen aan de orde.
1. De hutdige s1tuatie (de tekst over het IJsselmeergebied in zijn geheel is
eveneens opgenomen in het belerdsdeel van het BPN).
2. Het ecologisch streefbeeld. Hierbij is gekozen voor de natuurdoeltypensystematiek • uit het Handboek Natuurdoeltypen (Bal et al., 2001 ). Aangegeven is welke natuurdoeltypen en daarvan afgelerde samenstellende
doeltypen van toepassing z11n op het IJsselmeergebied De natuurdoeltypen zijn afgelerd van de gemeten ecotopen (Jansen & Van Splunder,
2000; Van der Molen, 2001) Urtemdelijk is het de bedoeling dat voor de
samenstellende doeltypen de aantallen hectares en de percentages van
voorkomen m het IJsselmeergebied zijn vastgesteld. Deze uitwerkmg is in
dit Onderdeel Ecologre echter nog niet haalbaar Er blijken nog te veel
witte vlekken te zijn die moeten worden mgevuld (zre 3.4.3). In de
hoofdstukken 4, 5 en 6 (IJsselmeer, Markermeer en randmeren) z11n
waar nod1g watersysteemspec1f1eke aanvullingen gegeven op het streef-

• De natuurdoeltypensystematiek heeft als voordeel ten opz1chte van het door Rijkswaterstaat
ontw1kkelde ecotopenstelsel (Wolfert, 1996) dat soortenli1sten zijn opgenomen Daarnaast
werkt het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Vissenj ook met deze systemabek wat
afstemming vergemakkehjkt.
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beeld voor het gehele IJsselmeergebied.
3. De fundie-eisen. De functie-eisen zijn afgele1d van de abiotische parameters die beschreven zijn bij de natuurdoeltypen, van de soorten die
specifieke eisen stellen of vanuit andere ecologische kennisbronnen. De
abiotische parameters van de natuurdoeltypen zijn indicatief en hebben
geen formele status. Een groot deel van de functie-eisen is in het Onderdeel Ecolog1e nog onvoldoende gekwantificeerd. Dit zaJ in de toekomst
nader ingevuld moeten worden.
Evenals bij het streefbeeld worden de funct.ie-eisen voor het gehele IJsselmeergebied bij de beschrijving in de hoofdstukken 4, 5 en 6 aangevuld met de watersysteemspecifieke eisen.
4. De systeemanalyse. De systeemanalyse bestaat uit de volgende onderdelen: een analyse van de sturende factoren, de confrontatie (toetsing) van
de huidige situatie met het streefbeeld en met de functie-eisen en leemten in kennis (witte vlekken) en nieuwe ontwikkelingen.
Vanuit funct1e oogpunt gezien wordt gestreefd naar het optimaJ1seren
van de ecologische toestand. Om zinvol bij te kunnen sturen is inzicht
vereist in de factoren die van mvloed zijn op het functioneren ofwel de
'knoppen' waaraan de beheerder kan draaien om bepaalde doelen te realiseren. Omdat de sturende factoren op het gehele IJsselmeergebied
van toepassing zijn, worden ze beschreven in hoofdstuk 3. Opname in
de hoofdstukken 4 t/m 6 zou tot herhaling leiden.
Bij de confrontatie van de huidige situatie met het streefbeeld/de functie-eisen wordt een koppeling gelegd tussen het streefbeeld/de functieeisen en de maatregelen die zijn opgenomen in BOPPER. lndien niet aan
het streefbeeld of een functie-eis wordt voldaan, zijn verbetermaatregelen voorzien, indien dit wel het gevaJ is instandhoudingsmaatregelen. De
maatregelen hebben veelal een duidelijke relatie met de sturende factoren (het systeem voldoet niet, er moet aan 'een knop' worden gedraaid
en dat vertaalt zich in een bepaalde maatregel). Opgemerkt wordt dat
met de huidige situatie de vertaling van de ecotopenkartering van de periode 1996-1997 bedoeld wordt. Recentere gegevens (ecotopenkarteringen) ontbreken (Jansen & Van Splunder, 2000).
Witte vlekken zijn aspecten die onderzocht moeten worden om de functie-eisen in te kunnen vullen. Nieuwe ontwikkelingen kunnen aanleiding
zijn voor het ontstaan van witte vlekken. Ook de witte vlekken lijst 1s hier
toegevoegd.
5. De maatregelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in verbeter- en instandhoudingsmaatregelen. Ook hier geldt weer dat wanneer een maatregel specifiek is voor een watersysteem deze bij het betreffend watersysteem terug te vinden is. Het Onderdeel Ecolog1e wijkt in twee opzichten af van de overige IHP's:
~ De huidige situatie wordt zowel aan het streefbeeld als aan de functie-eisen getoetst
~ Bmnen de verbetermaatregelen wordt een onderscheid gemaakt in
aanlegmaatregelen en verbetermaatregelen ecologie. De aanlegmaatregelen hebben betrekking op de zogenaamde aanlegprojecten, de
verbetermaatregelen ecologie op andere maatregelen die nodig zijn
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om de huidige situatie te laten voldoen aan het streefbeeld en/ of de
functie-eisen .
Monitoring wordt niet als een aparte categorie maatregelen onderscheiden, maar gezren als een mstandhoudingsmaatregel. Het gaat hrerbij om
dne typen monitoring:
);> reguliere monitoring (dat wit zeggen de parameters die regulier, bijvoorbeeld in het kader van het Regionaal Meetnet, gemeten worden).
~ monitoring om de ontwrkkelingen van aanlegprojecten te volgen (brjvoorbeeld Monitoring Oevers) , hierdoor kan zrchtbaar worden gemaakt of de doelen van de aanlegprojecten zijn gehaald.
~ specifieke monitoringprojecten (bijvoorbeeld ROM-IJmeer, BOVAR).
In het hoofdstuk over het IJsselmeergebied is tot slot aan het eind van de
paragraaf een voorstel gedaan voor de prioritering van maatregelen uit
het Onderdeel Ecolog1e. Prioritering is noodzakelijk omdat er in de praktijk onvoldoende geld beschikbaar is om alle gewenste maatregelen uit te
voeren .
•

De bijlagen ziJn als volgt opgebouwd:
)> In bijlage 1 is op kaart 1 'natuur IJsselmeergebied' de ligging aangegeven
van natuurontwikkelingsprojecten, Vogel- en Habitatrichtlijn · gebieden
en Beschermde- en Staatsnatuurmonumenten bmnen het IJsselmeergebied. De kaarten 2 t/m 11 geven per watersysteem aan welke natuurdoeltypen in de huidige situatie (in 1996 IJsselmeer en Markermeer en in
1997 Randmeren) worden aangetroffen.
);> In bijlage 2 ziin per watersysteem de kwalificerende soorten en habitattypen in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn • opgenomen.
);> In bijlage 3 is de volledige beschrijving van de natuurdoeltypen 2.13 en
2.14 opgenomen.
)> In bijlage 4 tenslotte, worden de planningen gegeven voor de in uitvoering zijnde en spoedig in uitvoering gaande aanlegmaatregelen. Er is
aangegeven hoeveel ha natuurdoeltypen gerealiseerd wordt en hoeveel
ha natuurdoeltypen verloren gaat. Ook is hier (in bijlage 4L) zichtbaar
gemaakt voor welke natuurontwikkelingsprojecten er plannen zijn voor
de periode 2002-2010 (Stuurgroep Natuurontwikkeling IJsselmeergebied, 2002).

• In het IJsselmeergebied z1jn vier gebieden m procedure voor aanmeld1ng als Hab1tatrichtlijngeb1ed
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3 IJsselmeergebied

3.1 Huidige situatie

Het Usselmeergebied is een van de zee afgesloten, benedenstrooms van nvieren
gelegen complex van zoete laaglandmeren. De Afslu1tdijk zorgt voor een abrupte overgang van meer naar zee. Een geleidelijke zoet/zout gradient ontbreekt
waardoor soorten van brakke milieu's grotendeels zijn verdwenen uit het gebied. Het waterpeil is tegennatuurlijk met vastgestelde streefpeilen waarbij het
winterpeil lager is dan het zomerpeil.
De belangrijkste natuurwaarden van het Usselmeergebied zijn gekoppeld aan de
watervogels (zowel bodemdier-, vis- als waterplantenetende soorten) die afkomstig zijn uit de West-Europese vogeltrekroute. Het voedselrijke, relatief
ondiepe systeem met een rijk bodem- en waterleven (waterplanten, bodemfauna en vissen) vormt de basis voor deze waarden. Van de 350.000 tot 400.000
watervogels die 's winters in het Usselmeer en Markermeer verblijven behoort
driekwart tot soorten die in meer of mindere mate van Driehoeksmosselen afhankelijk zijn (Noordhuis & Houwing (in concept)). In nagenoeg alle watersysteemdelen komen watervogels voor die kwalificerend zijn in het kader van de
Europese Vogelrichtlijn (zie bijlage 1, kaart 1, voor de Vogelrichtlijngeb1eden en
bijlage 2 voor de kwalificerende soorten). Sinds februari 2003 zijn enkele gebieden in het kader van de Europese Habitatrichtlijn in procedure voor aanmelding
bij de Europese Commissie (bijlage 1, kaart 1 en bijlage 2b). Daarnaast zijn veel
diersoorten beschermd in het kader van de Flora- en faunawet. In het kader
van de Natuurbeschermingswet zijn in het gebied beschermde- en staatsnatuurmonumenten aangewezen (bijlage 1, kaart 1). De randmeren maken deel
uit van de Ecologische Hoofdstructuur (bijlage 1, kaart 1). De oevers van het
gebied vormen een rustplaats voor in het water foeragerende vogels. Zones
met moerasvegetatie (waterriet, biezen en houtige opslag) worden afgewisseld
met harde overgangen tussen land en water langs de dijken van het nieuwe
land. Dijken hebben vooral een waterkerende functie. Ecologisch beheer van de
dijken is nog niet algemeen van toepassing. Een uitzondering is het ecologisch
maaibeheer op de Afsluitdijk. Van de hu1d1ge natuurwaarden van dijken is weinig bekend. Waar de dijken ontbreken kan oevervegetatie zich ontwikkelen
door uitwisseling tussen binnen- en buitendijks gebied ten gevolge van
natuurlijke dynam1ek welke ontstaat door op- en afwaaiing, grote afvoeren in
het winterseizoen en extra droge penoden in het zomerseizoen.
Vanuit ecologisch perspectief zijn de ontwikkelingsmogelijkheden echter lang
nog niet optimaal. Zo zijn er slechts weinig plaatsen waar de oevers een geleidelijke overgang vormen van droge via drassige naar natte gebieden. Oeverplantenvegetat1es (waterriet) z1jn slechts op enkele plaatsen geschikt als broedgebied voor rietvogels. Daarnaast zijn weinig moerassen geschikt als paai- en
kraamhabitat voor vissen en amfibieen en als voedselgebied voor verschillende
ganzensoorten. Ook is er een tekort aan onbegroeide oeverzones die kunnen
dienen als rustplaats voor steltlopers en als broedplaats voor de zogenaamde
kale-grondbroeders. Water- en oeverplantenvegetaties zijn ondervertegenwoordigd, waardoor er een gebrek is aan geschikte biotopen voor watervlooien, macrofauna, vissen, waterplantenetende en rietbroedende vogels.
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Verder is het water, ondanks de langzame verbetering van de kwaliteit de afgelopen jaren, op veel plaatsen te voedselrijk, en komen drijflagen van blauwalgen
nog regelmatig voor.

3.2 Streefbeeld IJsselmeergebled 2035
Algemeen
Het IJsselmeergebied is een van de zee afgesloten, benedenstrooms van rivieren
gelegen complex van zoete laaglandmeren. Bij de overgang van het IJsselmeer
naar de Waddenzee is een brakwaterzone aanwez1g. In 2035 1s de mternationale en nationale betekenis van het geb1ed voor de natuur versterkt.
De waterkwaliteit en het zwevend stof zijn van goede kwaliteit. Ook de waterbodemkwaliteit is niet beperkend voor de ontwikkelmg van het ecosysteem. In
de ondiepere delen van het IJsselmeer en Markermeer en in het hele randmerengebied is het water helder en komen uitgestrekte velden met waterplanten voor. Ook zijn er paaigebieden voor vissen. In de diepere delen van het
IJsselmeer kan het water minder helder zijn. Dn1flagen van blauwalgen zijn door
de relatief lage fosfaatgehalten, een zeldzaamhe1d. Voor trekv1ssen als Zeeforel,
Fint, Houting en Bot vormt de Afsluitdijk geen belemmering. In de brakke overgangszone random de Afsluitdijk worden zeehonden waargenomen.
De belangrijkste natuurwaarden van het IJsselmeergebied zijn gekoppeld aan de
vogels die foerageren, ruien en rusten in het grootschalige open water dan wel
rusten, foerageren en broeden aan de randen van het gebied. De meren vormen een kerngebied in de West-Europese vogeltrekroute voor watervogels. Het
matig voedselrijke, relat1ef ondiepe systeem met een rijk bodem- en waterleven
(waterplanten, vissen en bodemfauna) vormt de basis voor deze waarden.
Waar mogelijk vormen de oevers een geleidelijke, zachte, overgang van droge
via drassige naar natte gebieden. Brede zones met moerasvegetatie (waterriet,
b1ezen en houtige opslag) worden afgewisseld met harde overgangen tussen
land en water langs de dijken van het nieuwe land. Behalve door de natuurfijke
dynamiek kan een seizoensgebonden peilbeheer zorgen voor extra dynamiek bij
de zachte oevers. Op deze plaatsen kan de oevervegetatie zich ontwikkelen.
Natuuringerichte oevers komen met gericht beheer tot ontwikkeling. Wanneer
het beheer in handen is van derden (zoals Staatsbosbeheer of een provinciale
landschapsbeheerder) worden afspraken gemaakt over een natuurgericht
beheer en kan warden nagegaan of uitbreiding van het areaal zachte oevers
mogelljk is.
De oevers vormen een rustplaats voor de in de nabijheid foeragerende vogels.
Er zijn onbegroeide stukken in het gebied als rustplaats voor steltlopers en
broedplaats voor de zogenaamde kale-grondbroeders. Goed ontwikkelde oevers begroe1d met oevervegetatie en waternet bieden broedgelegenheid voor
riet- en moerasbroedvogels en vormen tevens een verbindingszone tussen binnen- en buitendijkse gebieden, waarlangs uitwisseling plaatsvindt van vogels,
vleermuizen, maar ook vissoorten. Dijken hebben hun natuurwaarden in de
vorm van mossen, korstmossen, vleermuizen en worden ecologisch verantwoord beheerd.
Nat uurdoeltypen
In het 1Jsselmeergeb1ed zijn de doelsoorten van de natuurdoeltypen 'Oeverfandschap van afgesloten zeearmen' (2.13) en 'Zoete afgesloten zeearm' (2.14) in
voldoende mate aanwezig (Bal et al., 2001 ). Het gebied heeft kenmerken van
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een natuurlijke gradient van land via moeras naar open water. De natuurdoeltypen zi1n integraal overgenomen in bijlage 3 . De natuurdoeltypen 2.13 en 2 .14
zijn bere1kt wanneer 25 % van de doelsoorten aanwezig is (Bal et al.. 2001 ).
Het streefbeeld voor 2035 (planhonzon) is in tabel 3.1 uitgedrukt m samenstellende doeltypen (in % of aantal ha van het hele 1Jsselmeergeb1ed). Deze doeltypen zijn afgeleid van de natuurdoeltypen 2 .13 en 2.14. Tevens is aangegeven
uit welke samenstellende ecotopen de doeltypen zijn opgebouwd. Bedoelde
kwantificering van doeltypen en ecotopen is thans nog niet mogelijk gebleken,
ondanks de aanzet daartoe in het Handboek Natuurdoeltypen (Bal et al., 2001).
Daartoe moet eerst nog onderzoek worden uitgevoerd, zoals beschreven in de
witte vlekkenlijst (zie 3.4.3) .
In bijlage 1 (kaart 2 t/m 11) is per watersysteem een overzicht gegeven van het
voorkomen van de verschillende natuurdoeltypen in 1996 (Ijsselmeer en Markermeer) en 1997 (randmeren), waarbij de randmeren zijn onderverdeeld in
noordelijke, oostelijke en zuidelijke randmeren. De basisgegevens voor deze
kaarten zijn afkomst1g van de resultaten van de ecotopenkartering van 1996
(IJsselmeer en Markermeer) en 1997 (randmeren) (Jansen & Van $plunder,
2000). De meerecotopen zijn vervolgens vertaald in samenstellende doeltypen
(natuurdoeltypen) en deze zijn in de kaarten zichtbaar gemaakt (Van der Meulen. 1997; Van der Molen, 2001). De karteergrens van de buitendijkse gebieden
loopt over het algemeen tot aan de kruin van de dijk. Waar waterkerende dijken ontbreken, zoals langs de zuidoever van het Veluwemeer, zijn zogenaamde
'harde' grenzen (voornamelijk wegen) aangehouden als begrenzmg van het
buitendijkse gebied (Jansen & Van Splunder, 2000).
BiJ het overzicht van de samenstellende doeltypen in het 1Jsselmeergeb1ed zijn
drie typen weggelaten: het ecotoop 'hoog gelegen verharding' horend bij het
cultuurtype 'stenige plaatsen' , het ecotoop 'haven' horend bij het doeltype
'gebufferd meer' en het ecotoop 'hoog gelegen bebouwing' waarbij geen natuurdoeltype van toepassing is. Dit is gebeurd omdat deze ecotopen I doeltypen geen relevante bijdrage leveren aan de natuurwaarden van het IJsselmeergebied.
Tabel 3.1: Streefbeeld voor het 1Jsselmeergeb1ed 2035 uitgedrukt als aandeel van de samen stellende doeltypen, die na kwantificenng het getalsmatig deel van het streefbeeld vormen (in ha en in percentage van het hele IJsselmeergebied)
Samenstellende doeltypen

Samenstellende ecotopen

Aandeel in 2035
Aantal ha

3.13

Brak stilstaand water

3.14

Gebufferde poet en wiel

3.18

Gebufferd meer met subtypen
• zeer diep water (> 5 m)

• zeer diep open water zonder/ met water-

• d1ep water (3-5 m)

• d1ep open water zonder/ met waterplanten

• matig d1ep water (1-3 m )

• mattg d1ep open water zonder/ met water·

• ond1ep water (<1 m)

• ondiep open water zonder/ met waterplan-

planten met/zonder Dnehoeksmosselen
met/zonder Dnehoeksmosselen
planten met/zonder Driehoeksmosselen
ten met/zonder Driehoeksmosselen
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% Usselmeergebied

Laag gelegen b1ezen
Laag gelegen moerasruigte•
Laag gelegen netmoeras•
Laag gelegen cultuurriet
Hoog gelegen (cultuur)riet

3.24

Moeras

3.25

Natte stroo1selruigte

3.26

Natte du1nvalle1

Laag gelegen kale bodem

3.32

Nat matig voedselriJk grasland

Laag gelegen hoo1land
Laag gelegen productiegrasland
Laag gelegen s1ructuurrijk grasland

3.39

Bloemrijk grasland van het rivier- en
zeekle1gebied

Hoog gelegen hooiland
Hoog gelegen productiegrasland
Hoog gelegen structuurrijk grasland

3.48

Strand en stuivend du1n

Hoog gelegen kale bodem

3.53

Zoom, mantel en droog struweel van het Hoog gelegen b1ezen
Hoog gelegen ruigte
rivieren en zeekle1gebied
Hoog gelegen struweel

3.55

Wilgenstruweel

Laag gelegen struweel

3.66

Bos van voedseln1ke, vochbge gronden

Laag gelegen natuurliJk bos
Hoog gelegen produc:tJebos
Hoog gelegen natuurll1k bos

De samenstellende ecotopen 'Laag gelegen moerasruogte' en 'Laag gelegen netmoeras' zouden ook tot het samenstellende doeltype 'Natte
stroolselrU1gte' gerekend kunnen worden Vooralsnog Is er voor gekozen deze tot het doeltype 'Moeras' le rekenen.

3.3 Functie-eisen Usselmeergebied
Omdat een aantal functie-eisen per watersysteem sterk varieert, warden niet
alle functie-e1sen hier besproken. De functie-eisen die specifiek van toepassing
zijn op een watersysteem, ziJn bij het betreffende watersysteem besproken. In
tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de functie-eisen voor het IJsselmeergebied. Opgemerkt wordt dat bij verschillende functie-eisen de term 'voldoende'
is gehanteerd, omdat op het moment van het schrijven van het Onderdeel Ecologie een nadere kwantificering niet mogelijk bleek. Deze functie-eisen zijn
opgenomen in de witte vlekkenlijst (3 .4.3) om aan te geven dat zij nader onderzoek behoeven.

Tabel 3.2: Functie-eisen 1Jsselmeergeb1ed
Parameter

Subparameter

Functle-eis

..
Peilbeheer

•
•

Streefwaarden 4• Nota Waterhuishoudtng

Flora en fauna

•

lnstandhouden beschermde soorten wt de Flora- en
faunawet, kwahficerende soorten u1t de Europese Vogelen Habltatrichtlijn' en Rode-Lijstsoorten

Waterkwaliteif

Serzoensgebonden peil

Overeenkomsbg het IHP Water
•• Tot 2010 vasthouden aan huid1g streefpetl; daarna streveo naar seizoensgebonden pe1lbe·
heer (wanneer de u1tkomsten van het project SPIJ (seizoensgebooden pe1lbeheer Usselmeergebied) als ooderdeel van het project TWIJG (Toekomstige waterhuishouding IJsselmeerge·
bied) dit toelateo.
• De Europese Habitatrichlijngebiedeo zijn door LNV in procedure voor aanmelding gebracht
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Oevervegetat1e

•
•

Oever

•

Watervegetabe

•
•

.

Watervogels

Vogels

•

•
Kale-grondbroedvogels

•

•
Riel· en moerasbroedvogels

•
•
•
•

•
•
•

Vissen

•
•
•
•
•
•
•
•

Dnehoeksmosselen

Fytoplankton

•

.•
•

ZoOplankton

•
•

Voldoende externe bedekking
Voldoende oevervegetabe tangs de oever als trekroute
voor fauna en loodrecht op de oever als u1twissehng tussen water en b1nnend1jks geb1ed
Gele1deh1ke overgang van droge naar natte b1otopen
zonder verstonng door intens1eve activ1te1ten voor area
10% van het areaal
Geen barn~res voor langstrekkende d1ersoorten
Voldoende rust
Voldoende gelegenhe1d voor ruiende watervogels
Voldoende voedsel
Voldoende vogels
Voldoende oppervlak kale grond
Voldoende rust
Voldoende voedsel
Voldoende vogels
Voldoende areaal oevervegetatte
Voldoende rust
Voldoende voedsel
Voldoende vogels
Passeerbaarhe1d van de Afslu1td11k (1.v.m. bereikbaarhe1d
paaiplaatsen)
Beschikbaarhe1d paa1plaatsen
Voldoende voedsel
Voldoende b1omassa
Voldoende soortend1vers1te1t
Voldoende hard substraat
Voldoende (algen als) voedsel
Voldoende b1omassa
Voldoende voedsel
Geen dominanbe van blauwalgen
Voldoende b1omassa
Voldoende d1vers1tert van soortsgroepen
Voldoende voedsel
Voldoende blomassa
Voldoende d1vers1te1t van soortsgroepen

3.4 Systeemanalyse
In de systeemanalyse wordt vanuit het streefbeeld en de functie-eisen een relatie gelegd met de maatregelen in BOPPER Ten behoeve h1ervan wordt in subparagraaf 3.4.1 een beschnJving gegeven van de sturende factoren (de 'knoppen' waaraan de beheerder kan draa.ien), ook wordt de relatie se1zoensgebonden peilbeheer versus natuurdoeltypen hier toegehcht. Vervolgens 1s 1n 3.4.2 de
confrontatie beschreven van de huidige situat1e met het streefbeeld respectievehjk met de functie-e1sen. In subparagraaf 3.4 3 wordt ingegaan op leemten in
kennis (w1tte vlekken) en rneuwe ontwikkehngen. De witte vlekkenliJst voor het
onderdeel ecolog1e 1s ook in 3.4.3 opgenomen; met daarin beschreven een
invulhng van het traject en een tijdschema om de w1tte vlek in te vullen.
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3.4.1

Sturende factoren

Om het streefbeeld te kunnen bereiken 1s het noodzakelijk het systeem bij te
sturen in de nchting van de functie·eisen Om zmvol biJ te kunnen sturen, is
mz1cht vere1st m de factoren die van mvloed ZIJn op het funct1oneren van het
ecosysteem m het IJsselmeergebied, oftewel 'de knoppen waaraan gedraa1d
moet worden' Dit zijn de sturende factoren .
De richting en mate waarin de ecologie zich ontw1kkelt is afhankelijk van (een
aantal van) deze sturende factoren. 81obsche omstand1gheden ziJn geen sturen·
de factoren , maar een afspiegelmg van het omringende milieu.
Sturende factoren die voor de ecolog1e van het IJsselmeergebied van belang
zijn:
1 . morfologie
2. waterkwantiteit
3. waterkwaliteit (doorzicht, zwevend stof, chloride, nutrienten, (micro)ver·
ontreimgingen)
4. invloed van andere funct1es (b1jvoorbeeld recreat1e, visserij)
5. act1ef biologisch beheer (visstandbeheer)
Onderstaand is een nader toelichting gegeven op deze factoren.
Mortologie
De d1epte is samen met de hoeveelheid algen en zwevend stof bepalend voor
de hoeveelheid licht die de bodem kan bereiken. Voor de ontwikkeling van
watervegetatie is het van belang dat er voldoende licht beschikbaar is. Ook
voor moerasvegetaties 1s de d1epte belangriJk. langs de oevers en bij zandplaten
is naast voldoende doorz1cht een niet te grote diepte (tot circa 0,50 m b1JVoor·
beeld) met een gele1delijk talud, een voorwaarde voor de ontwikkeling van
helofyten.
Ook het bodemtype (zand, veen, kle1) 1s van mvloed op het voorkomen van
watervegetatie of Driehoeksmosselen . Door mnchbng (met aanlegprojecten),

kunnen wijzigingen m de morfolog1e worden aangebracht Voorbeelden hiervan zijn:
• verondiepingen met als doel de ontw1kkehng van watervegetatie
• de aanleg van eilanden die een habitat bieden voor bepaalde flora- en fau·
nasoorten.
Alhoewel met innchtingsmaatregelen de omstandigheden voor soorten verbe·
terd worden, hoeven niet alle soorten h1ervan te profiteren Bij aanleg verdwij·
nen er ook ecotopen, en daarmee dus leefgeb1eden voor soorten. Zo neemt het
habitat voor Driehoeksmosselen en waterplanten af als er zandplaten of eilandjes worden aangelegd.
Waterkwantiteit
Het peilbeheer en de dynamiek ziJn van mvloed op de waterkwantiteit. Het
huid1g peilbeheer werkt met vastgestelde streefpe1len H1erbij is sprake van een
zomerstreefpeil (NAP·0,20 m) dat hoger 1s dan het wmterstreefpeil (NAP-0,40
m). Voor Nuldernauw. Wolderw11d, Veluwemeer en Drontermeer is het winter·
streefpeil -0,30m en het zomerstreefpeil -0,05m. Vanu1t de ecologie wordt
gestreefd naar een seizoensgebonden pe1lbeheer. Hierb1J wordt het peil 's wm·
ters laag gehouden en mag het in het vroege vool)aar pas oplopen. 's Zomers
zakt het peil vervolgens weer uit
Onder dynamiek wordt het effect van wmdop- of -afwaairng of golfslag ver·
staan, waardoor (lokaal) vanabes optreden ten opz1cht van de streefpeilen; tot
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zelfs droogval of zeer hoge waterstanden. Golfslag kan daarnaast tot erosie- en
sedimentatieprocessen leiden.
De waterkwantiteit wordt gereguleerd door middel van peilbeheer (resultante
van het spuibeheer), maar ook door het creeren van luwe omstandigheden
waardoor het eroderend effect van golfslag verminderd wordt.
Seizoensgebonden peilbeheer - natuurdoeltypen
Het streefbeeld ecologie voor het peilbeheer 1s 'het vasthouden aan hu1d1g streefpeil
tot 2010 en daarna streven naar seizoensgebonden peilbeheer'. In het Onderdeel
Ecolog1e is het streefbeeld voor het IJsselmeergebied vertaald in de van de natuurdoeltypen afgeleide samenstellende doeltypen. De samenstellende doeltypen zijn op
hun beurt weer af te leiden van de meerecotopen (Van der Meulen, 1997).
Het peilbeheer tn de vorm van een se1zoensgebonden pe1I, kan van invloed zijn op
de samenstellende doeltypen die al dan n1et met behulp van aanvullende aanlegmaatregelen (aanlegprojecten) in het IJsselmeergebied gerealiseerd kunnen worden.
Hogere peilen kunnen ertoe leiden dat het aandeel 'natte ecotopen' toeneemt ten
opzichte van het aandeel 'droge ecotopen'. Voor lagere peilen geldt het omgekeerde. Ook de toegestane fluctuabe, ten gevolge van bijvoorbeeld op- of afwaaimg,
kan hierop van invloed zijn. Peilbeheer draagt hierdoor bij aan het scheppen van
een abiotische randvoorwaarde in termen van waterdiepte, mate van drooglegging,
duur en/of mate van inundatie. De waarde van de natuur die op de doeltypen tot
ontwikkeling kan komen, wordt behalve door peilbeheer en dynamiek door de
sturende factoren bepaald. Naast morfotogie, waterkwaliteit is dit de invloed van
ovenge functies zoals recreabe en visserij en actief biologisch beheer.
Het IJsselmeer en Markermeer hebben veelal 'harde' oevers in de vorm van d1jken.
Daarom 1s het mogelijk dat de winst voor de natuur bij seizoensgebonden peilbeheer niet zo groot zal zijn. Het is ook mogelijk dat het seizoensgebonden peil een
negatieve invloed heeft op broedplaatsen van kalegrondbroeders zoals VisdlefJeS en
Zwarte Sterns. Het is wenselijk in te schatten wat de positieve effecten van een
seizoensgebonden peil op bijvoorbeeld oevervegetatie en paaigebieden voor Snoek
kunnen zijn. De effeeten van een seizoensgebonden peil zullen groter zijn, naarmate
in de plaats van harde overgangen (dijken) meer (zachte) natuurlijke overgangen
van land naar water aanwe21g zijn. De mogelijkheden voor aansluiting van binnendijkse gebieden bij het 1Jsselmeergeb1ed, lijken in dit opzicht kansrijk.
Om te kunnen beoordelen in hoeverre het ecologisch streefbeeld gerealiseerd kan
worden, dient inzicht te bestaan in het mogelijk toekomstlge seizoensgebonden
peil. Dit is nog nlet nader gedefinieerd. Zo 1s het bijvoorbeeld belangrijk dat een
uitspraak gedaan kan warden gedaan over de gewenste pe1lfluctuabes.
Op het moment dat bekend wordt wat de grenzen zijn van het seizoensgebonden
peil, kan met behulp van de ecotopenvoorspellingsmodule IJsselmeergebied
ECOMIJ nagegaan worden welke doeltypen of ecotopen met peilbeheer gerealiseerd kunnen warden. Dit kan worden afgezet tegen het streefbeeld, waardoor
inzicht ontstaat in de noodzakehjk geachte aanvullende inrichtingsmaatregelen. Een
zorgvuldige analyse en afweging van de mogelijkheden voor de verschillende watersystemen (in het project SPIJ (seizoensgebonden peilbeheer 1Jsselmeergeb1ed) als
onderdeel van het project TWIJG) kan inz1cht bieden in de vraag of seizoensgebonden pe1lbeheer kansen biedt voor de natuur in het 1Jsselmeergeb1ed.
Waterkwaliteit
Wanneer het water voedsel- of nutrientenrijk 1s, krijgen de minder gewenste
groen- en mogelijk ook blauwalgen voldoende gelegenheid zich te ontwikkelen
(in aantal toe te nemen). Dit heeft tot gevolg dat het water een groenige kleur
krijgt en het doorzicht afneemt. H1erdoor krijgt de watervegetatie minder licht,
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waardoor de ontwikkeling achteruit gaat of zelfs stopt. Er komen kale plaatsen
waar de bodemwoelende vissoorten als Brasem het slib kunnen doen opwervelen, waardoor het doorzicht nog verder verslechtert. Zwevend stof kan hard
substraat afdekken, waardoor Driehoeksmosselen minder gelegenheid hebben
zich te vestigen. Voorlop1ge conclus1es van onderzoek naar de slibdynamiek in
het Markermeer (Noordhuis & Houwing (in concept)) bevestigen dat de grote
hoeveelheden slib de oorzaak zijn van de achteru1tgang van de Dnehoeksmossel m dit watersysteemdeel. De opwervehng kan er verder toe le1den dat m1croverontreinigingen die gebonden zijn aan zwevende delen of aanwez1g zijn in
het poriewater, besch1kbaar komen voor organismen. BiJ opname kunnen deze
een giftige werking hebben of accumuleren in de voedselketen .
Het chloridegehalte is eveneens van invloed op de aanwez1gheid van de flora
en vegetatie. Bij te hoge gehalten zijn er slechts mogelijkheden voor zoutminnende en/of -tolerante soorten.
lnvloed van overige functies
Andere functies in het IJsselmeergebied kunnen van invloed zijn op de ontwikkelingskansen voor flora en fauna. Voorbeelden h1ervan zijn de v1sserij en recreatie. Door de beroepsvisseriJ wordt de van nature aanwezige v1sstand bei'nvloed . Ook de sportvisserij kan een dergelijk effect hebben, bijvoorbeeld bij
grootschalige uitzetting van bodemwoelende vissoorten als karper. Verschillende vormen van recreat1e kunnen tot verstoring leiden van watervogels, broedende vogels, en zoogdieren. De invloed van deze functies is te reguleren door
bijvoorbeeld het voeren van visstandsbeheer, of het zoneren van recreatle en
natuur m tiJd en I of ruimte.
Actief biologisch beheer
Actief biologisch beheer is een activiteit waarbij door ingnipen in het ecosysteem een bepaalde verandering wordt nagestreefd. Zo is in het Wolderwijd en
Nuldernauw een groot dee! van de aanwezige bodemwoelende witvis (Brasem)
weggevangen en is roofvis (Snoek) uitgezet. De Snoek kan de nog resterende
(kleine) witvis opeten. De omgevingsomstand1gheden zijn echter wel bepalend
voor het succes van de mgreep. Zo heeft Snoek helder water nodig om te jagen. Daarnaast moet er voldoende watervegetatJe zijn als schuilplaats voor
jongere Snoek, omdat deze anders bijvoorbeeld door grotere soortgenoten
worden opgegeten (Hosper et al., 1992).
In de praktijk kan bltjken dat niet voldoende zicht bestaat op de sturende factoren. In dergelijke gevallen is het belangrijk dat dit m het Onderdeel Ecolog1e
gesignaleerd en vertaald is naar een maatregel.

3.4.2 Confrontatie huldige situatie met streefbeeld en functie-eisen

In de voorgaande paragrafen is het streefbeeld voor het 1Jsselmeergeb1ed gepresenteerd en vervolgens vertaald naar functie-eisen. De functie-eisen zijn de
randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om te komen tot de beoogde
natuurdoeltypen. Om deze randvoorwaarden te realiseren zal de beheerder
moeten draaien aan de in de vorige subparagraaf beschreven 'knoppen van het
systeem', de zogenaamde sturende factoren.
Toe/ichting verbeter- en mstandhoudingsmaatregelen
In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze de beheerder invloed kan
hebben op de sturende factoren van het ecosysteem van het IJsselmeergebied.
De sturende factoren zijn hiertoe 'vertaald' in maatregelen. Door middel van
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het uitvoeren van een maatregel is het mogelijk invloed te hebben op een sturende factor. Er worden twee typen maatregelen onderscheiden: verbeter- en
mstandhoudmgsmaatregelen. Waar de huidige situatie niet voldoet aan het
streefbeeld/functie-eisen worden verbetermaatregelen genomen, waar dit wel
het geval is mstandhoudmgsmaatregelen. Binnen de verbetermaatregelen
wordt onderscheid gemaakt in aanlegmaatregelen en verbetermaatrege/en
ecologie. De aanlegmaatregelen of de natuurontwikkelingsprojecten vloeien
zowel voort uit de confrontatie van de huid1ge situatie met het streefbeeld als
met de functie-eisen. Bij de confrontatie met het streefbeeld zijn zij bedoeld om
samenstellende doeltypen (natuurdoeltypen) die niet of in onvoldoende mate
aanwezig zijn, te realiseren. De verbetermaatregelen ecologie komen voort uit
de confrontatie van de huidige situatie met de functie-eisen ; het gaat hier om
projecten die ten doel hebben een tekort in kennis weg te werken om het beheer naar behoren te kunnen uitvoeren. Uit de confrontatie van het streefbeeld
met de huidige sduatie volgen geen instandhoudingsmaatregelen, bij de confrontatie met de functie-eisen is dit wel het geval. Monitoring wordt in het
onderdeel ecolog1e beschreven als een instandhoudingsmaatregel.
Confrontatie huidige situatie met het streefbeeld
In tabel 3.3 wordt de huid1ge situatie" geconfronteerd met het streefbeeld.
Wanneer voor een samenstellend doeltype niet voldaan wordt aan het streefbeeld is aangegeven in welke aanlegmaatregelen is voorz1en. Tevens is aangegeven in welke mate (met hoeveel ha) dit type verbetermaatregelen bijdraagt
aan de realisatie van het streefbeeld. Het kan hierbij zowel om de realisatie van
nieuwe samenstellende doeltypen als om de optimalisatie van bestaande doeltypen gaan. Bijlage 4 gaat hier nader op in. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan het areaal samenstellende doeltypen dat verloren gaat door uitvoering van een aanlegmaatregel.

Tabel 3.3. Confrontatie huidige situatie met het streefbeeld IJsselmeergebied
Samenstellende doeltypen

Huidige
sltuatie

Streefbeeld Voldoet
(ha)
wel/niet

Ver'betermutregel
Aanleg

Ha

Char

3 .13 Brak stilstaand water

0

niet

3.14 Gebutferde poel en wrel

0

nret

198 836

onbekend

3.18

Gebufferd meer met subtypen
zeer d1ep water (> 5 m)
diep water (3-5 m)
mabg d1ep water (1-3 m)
ondiep water (<1 m)

De Kreupel (ond1ep)

40

Natte As (ondrep)

100

IJsselmondlng
zeer diep water
diep water
matig diep water
ondiep water

3 .24 Moeras

1.319

nret

15
100
325
60

Groene kruispunt
Nuldemauw (ondiep)

5

De Kreupel

10

Delta Schuitenbeek

58

Natte As

130

• De hurdrge s1tuatie is de sltuabe 1n de periode 1996-1997
• B1j de invulhng van de hu1dige s1tuabe in tabel 3 3 ziJn aJleen de natuurdoeltypen meegenomen die onderdeel z11n van het streefbeeld voor 2035
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1Jsselmond1ng

300

R1etveld Elburg

18

Beekmond1ngen Velu·
wemeer

0

3.25 Natte strooiselruigte

Groene kru1spunt
Nuldernauw

19

Waterlandse kust

50

Dlemerv11thoek

60

Groot onderhoud
Vossemeer

1

met

Diemervi1fhoek

10

De Kreupel (3.26 en
3.48)

20

De Kreupel (3.26 en
3.48)

20

Groot onderhoud
Vossemeer

4

3 26 Gebufferde poel en w1el

61

met

3 32 Nat matig voedselriJk grasland

1.472

met

3.39 Bloemrijk grasland van het
nv1er- en zeekle1geb1ed

1.412

nret

3.48 Strand en stu1vend duin

306

niet

niet

R1etveld Elburg

2

Groene kruispunt

1

3.53 Zoom, mantel en droog stru·
weel van het riv1eren en zee·
kle1geb1ed

345

3 55 Wilgenstruweel

70

niet

Diemervljthoek

10

3 66 Bos van voedselri1ke, vochttge
gronden

675

n1et

D1emervijfhoek

20

Nuldernauw

Uit de tabel blijkt dat alle beschreven doeltypen, behalve 3.18 gebufferd meer
met subtypen zeer d1ep, d1ep, matig diep en ondiep water (onbekend), op d1t
moment in onvoldoende mate voorkomen in het IJsselmeergebied. In het huidige beleid is er met name veel aandacht voor het sterk ondervertegenwoordigde
samenstellende doeltype 'moeras' (3.24) (ledema et al., 1996).

Toe/ichting aanlegmaatregelen
De aanlegmaatregelen be'invloeden het systeem op een directe manier; ze creeren namelijk de randvoorwaarden voor het ontstaan van de samenstellende
doeltypen. Delta Schuitenbeek is een voorbeeld van een aanlegmaatregel die
naast aanleg van een natuurdoeltype (streefbeeld) ook tot veranderingen in de
waterkwaliteit (functie-eis) leidt. Naast de aanleg van een rietmoeras, wordt
namelijk de monding van de Schuitenbeek naar de Nijkerkersluis verlegd, waardoor de waterkwaliteit in het Nuldernauw en in het Wolderwijd wordt verbe·
terd. Verdere maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit in het gehele
IJsselmeergebied zijn opgenomen in het IHP Water en worden hier met beschreven.
Voorts worden in het Projectenplan Natuurontwikkeling IJsselmeergebied (ICES
Natte Natuur) (Stuurgroep Natuurontwikkeling IJsselmeergebied, 2002) in de
toekomst een groot aantal natuurontwikkelingsprojecten voorzien in het IJsselmeergebied . In bijlage 4L is deze maatregel beschreven.
Daarnaast zijn er aanlegmaatregelen die gericht zijn op verbetering van de verspreidingsmogelijkheden van de fauna. Zo wordt er gewerkt aan het opheffen
van barrieres voor trekvissen die hun paaiplaatsen ongehinderd moeten kunnen
bereiken (Zeeforel, Zalm, Fint, Elft, Spiering, Zeeprik, Bot, Driedoomige Stekel-
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baars, Aal en Houtmg) Voor trekv1ssen die vanu1t de IJssel via het IJsselmeer
naar de Waddenzee zwemmen vormt de Afslu1td1Jk een belemmenng. Om deze
hmdemis te verklemen, 1s er al een spuireg1me m werking waarbij reken1ng
wordt gehouden met de trekv1ssen die de Afslu1td11k moeten passeren (z1e IHP
Water).
Confrontatie huidige sltuatle met functie-eisen
In tabel 3.4 wordt de hu1d1ge s1tuabe gecontronteerd met de functie-eisen.
Waar niet voldaan wordt aan de functie-eisen 1s waar mogeli1k aangegeven in
welke verbetermaatregelen (aanlegmaatregelen en/of verbetermaatregelen
ecolog1e) 1s voomen, waar dit al wel het geval is in welke instandhoudingsmaatregelen

label 3.4· ConfrontatJe hu1d1ge s1tuabe met de functie-e1sen van het IJsselmeergebied
Parameter

Functie-els

Voldoet
wel/nlet Aanleg

Waterlcwahte1f

• Streefwaarden 4• Nota Waterhu1shoud1ng

•

• Se1zoensgebonden pe1I

•

Flora en fauna

• lnstandhouden beschermde soorten UJt de Flora· en faunawet.
kwahficerende soorten wt de Europese Vogel- en Habitatrlchtl11n' en
Rode·LiJstsoorten

•

Watervegetabe

• Voldoende areaal externe bedek·
king m de meren van het IJssel·
meergebled

•

Oevervegetabe

• Voldoende oevervegetabe langs de
oever als trekroute voor fauna en
loodrecht op de oever als u1tw1ssehng tussen water en binnendijks
gebled

•

Pe1lbeheer

..

Verbetermaatregel

Delta Schwtenbeek

Ecol ogle

lnstandhoudingsmaatregel

Shbdynam1ek Mar·
kenneer

BOVAR ecologie,
ROM IJmeer

De Kreupel, Delta
Schu1tenbeek, Natte
As, IJsselmonding,
Beekmondingen Ve·
luwemeer, R1etveld
Elburg. Aalgoot
Roggebotslu1s,
Groene Kru1spunt
Nuldernauw, Waterlandse kust, Diemerv11fhoek, Groot onderhoud Vossemeer

BEWUS, Manito·
nng open water,
Monitoring oevers. ROM·
IJmeer, BOVAR
ecologie

BEWUS, Monito·
ring open water,
ROM-IJmeer,
BOVAR ecolog1e
Delta Schu1tenbeek,
Natte As, Beekmand1ngen Veluwemeer,
Groene kru1spunt
Nuldemauw

LARCH/EKOS

BEWIJS, Manito·
nng oevers

Overeenkomstig het IHP Water
" Tot 2010 vasthouden aan huidig streefpe1I, daama streven naar seaoensgebonden pedbeheer (wanneer de urtkomsten van het proiect SPIJ (seaoensgebonden pe1lbeheer 1Jsselmeergeb1ed) als onderdeel van het project TWIJG (Toekomstige waterhuishoud1ng IJsselmeerge·
b1ed) d1t toelaten
' De Europese Hab1tatnchtJi1ngebieden z11n door LNV in procedure voor aanmeldmg gebracht.
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Oever

Watervogels

Kale·grondbroed·
vogels

• Gele1delljke overgang van droge
naar natte biotopen zonder versto·
nng door intens1eve activite1ten
voor area 10% van het areaal
• Geen barn~res voor langstrekkende
diersoorten

•

• Voldoende rust
• Voldoende getegenhe1d voor
ruiende watervogels
• Voldoende voedsel
• Voldoende vogels

•
•

• Voldoende oppervlak kale grond
• Voldoende rust
• Voldoende voedsel
• Voldoende vogels

•

Riet· en moeras·
broedvogels

•
•
•
•

Voldoende areaal oevervegetatle
Voldoende rust
Voldoende voedsel
Voldoende vogels

Vissen

•
•
•
•
•

Passeerbaarhe1d van de Afsluitdijk
Besch1kbaarheid paaiplaatsen
Voldoende voedsel
Votdoende b1omassa
Voldoende diversiteit aan soorten

Dnehoeksmosse·
fen

• Voldoende hard substraat
• Voldoende (algen als) voedset
• Voldoende biomassa

Fytoplankton

•
•
•
•

Zooplankton

Voldoende voedsel
Voldoende biomassa
Geen dominantie van blauwalgen
Voldoende d1versitelt van soorts·
groepen

• Voldoende voedsel
• Voldoende b1omassa
• Voldoende diversite1t van soorts·
groepen

•

•

•
•

•

Delta Schuitenbeek.
Natte As, Beekmondmgen Veluwemeer,
Groene kruispunt
Nuldernauw,

LARCH/EKOS

BEWIJS, Momto·
ring oevers

De Kreupel. Natte
As, IJsselmonding.
Beekmondmgen
Veluwemeer, Groot
onderhoud Vosse·
meer

Verstonngsmodel
waterrecreabe·vogels,
WAVOMIJ

BEWIJS, Momto·
nng open water,
ROM·lJmeer,
BOVAR ecolog1e

De Kreupet, IJssel·
mondlng

Verstonngsmodel
waterrecreatie· vogels

BEWIJS, ROM
IJmeer

De Kreupel, Delta
Schuitenbeek. Natte
As, IJsselmondmg,
Beekmondingen Ve·
luwemeer, Rietveld
Elburg, Groene
kruispunt Nulder·
nauw, Waterlandse
kust. Diemervijfhoek, Groot onder·
houd Vossemeer

Verstoringsmodel
waterrecreatle-vogels

BEWIJS, ROM
IJmeer

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

IJsselmonding, Beek· V1sm1grat1e landehjk +
mondingen Veluwe· Ijsselmeer
meer, Natte As, AaJ.
goot Roggebotslu1s
Shbdynam1ek Mar·
kermeer

BEWIJS, Monito·
ring open water,
ROM IJmeer,
BOVAR ecologie
BEWUS, ROM·
IJmeer, BOVAR
ecologie
BEWUS, ROM·
IJmeer. BOVAR
ecologie

BEWIJS, ROMIJmeer, BOYAR
ecologie

Toefichting verbetermaatregefen ecofogie
Peilbeheer-serzoensgeboodeo peil: Naast een goede waterkwaliteit is water·
peil eeo stureode factor. Voor bet natuurdoeltype 2.14 'Zoete afgesloteo
zeearmen' is een vrij grote waterpeilfluctuatie karakteristiek, waarbij het peil
in de zomer lager is dao in de winter. Op dit moment is er sprake van een
tegennatuurlijk peil in het IJsselmeergebied wat ongunstig is voor de natuur.
Het onverandereod wateroiveau zorgt ervoor dat de golfslag de oevers een
eenzijdig profiel (steilrand) geeft. Het gevolg is dat eeo geleidelijke over·
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•

•

gang van water naar land, noodzakelijk voor de ontwikkeling van oeverplanten, zich beperkt tot een minimum. Alhoewel de gewenste jaarlijkse en
se1zoensgebonden dynamiek momenteel ontbreekt, ziJn de invloeden van
het seizoen toch zichtbaar in het daadwerkelijk gehaalde waterpeil. Grote
afvoeren in het winterseizoen, inclusief de gevolgen van op- en afwaaiing,
en extra droge perioden in het zomerseizoen zorgen ervoor dat de streefpeilen niet gehaald worden . Het IJsselmeer en Markermeer hebben veelal 'harde' oevers in de vorm van dijken . Daarom zal de winst voor de natuur bij
seizoensgebonden peilbeheer waarschijnlijk niet zo groot zijn . Daamaast is
het wenselijk in te schatten wat de positieve effecten voor bijvoorbeeld oevervegetat1e en paaigebieden voor Snoek kunnen z1jn. De effecten van een
seizoensgebonden peil zullen groter zijn, naarmate in de plaats van harde
overgangen (dijken) meer (zachte) natuurlijke overgangen van land naar
water aanwezig zijn. De mogelijkheden voor aanslu1tmg van binnendijkse
gebieden bij het IJsselmeergebied, lijken in dit opzicht kansrijk. Een zorgvuldige analyse en afweging van alle mogelijkheden (in het project SPIJ (seizoensgebonden peilbeheer IJsselmeergebied) als onderdeel van het project
TWIJG) zal uitemdelijk mz1cht moeten bieden in het feit of een seizoensgebonden peilbeheer kansen biedt voor de natuur in het IJsselmeergebied.
~els-rust/gescbjkt bjotoop: Bij de streefbeeldbescbrijving is aangegeven
dat de grootste waarden in bet IJsselmeergebied gekoppeld zijn aan de vogels die foerageren, ruien en rusten in bet grootschalige open water dan wel
rusten, foerageren en broeden aan de randen van het gebied.
Kennis op dit geb1ed is daarom erg belangrijk. Er is een aantal onderzoeken
die tot doel hebben de kennis rondom vogels te vergroten. Zo is er onderzoek gedaan naar de ecologie van de Aalscholver, en wordt er gewerkt aan
een model dat de effecten van recreatie op vogels voorspelt (Platteeuw et
al., 2002b) . Het project WAVOMIJ (Watervogelvoorspellingsmodel)
(Noordbuis, 2001) behelst bet opstellen van rekenregels met bebulp waarvan de relatie tussen voedselbescbikbaarheid en herbivore en bentbivore
watervogels voorspeld kan worden.
Daarnaast dragen bijna alle genoemde aanlegprojecten in meer of minder
mate bij aan de verbetering van de omstandigheden van voor het gebied
kenmerkende vogelsoorten (zie streefbeeld).
Dit geldt nog bet meest voor bet project ' De Kreupel'. dat tot doel heeft
voedselbronnen voor vogels beter bereikbaar en daarmee beter benutbaar
te maken en broedgelegenheid te bieden voor kale grondbroeders en kolonievogels. Hiermee versterkt bet project heel direct de funct1e van bet IJsselmeergebied als foerageer- en broedgebied voor Europees en landelijk bedreigde of kwetsbare soorten . Door aanleg van 'De Kreupel' gaat ook natuur verloren. Door verlies aan drieboeksmosselen verdwijnt voedsel voor
ongeveer 100 bentbivore duikeenden (mond. med. R. Doef).
Yissen-passeer:baarbeid: Er wordt gewerkt aan een model waarmee spuiadviezen kunnen worden gegenereerd die afgestemd zijn op de visintrek.

Toelichting instandhoudingsmaatregelen
Projecten die worden aangelegd moeten in stand worden gehouden. De dienstkring verzorgt dit door bet voeren van (technisch) beheer. Het natuurbeheer
wordt overgedragen aan beheersorganisat1es als Staatsbosbeheer of provinciale
landschapbeheerders zoals It Fryske Gea. De proiectleider draagt zorg voor bet
opstellen van een lnstandhoudingsplan voor het betreffende object, waarin het
technisch beheer voor de d1enstkring is opgenomen.
Monitoring wordt niet als een aparte categorie maatregelen onderscheiden,
maar gezien als een instandhoudingsmaatregel. Het gaat h1erbij om drie typen
monitoring:
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,. reguliere monitonng (dat wil zeggen de parameters die regulier, bijvoorbeeld m het kader van het Regionaal Meetnet, gemeten warden). Het mwinnen van deze data maakt het mogelrjk het beheer van het geb1ed te voeren (door het verlenen van vergunnmgen , het U1tvoeren van toetsmgen).
,. monitonng om de ontw1kkelingen van aanlegprojecten te volgen (b11voorbeeld Monitoring Oevers) waardoor zkhtbaar kan worden gemaakt of de
doelen van de aanlegprojecten warden gehaald .
~ spec1fieke monitonngprojecten (bi1voorbeeld ROM-IJmeer, BOVAR) In
gebieden waar veel ontwikkelingen gaande z11n (bv. acbef b1ologisch beheer, vermindenng van de uitstoot van fosfaat) kan het noodzakeliJk zijn
een aantal jaren meer mtensief te monitoren.
Voor de overdracht van het natuurbeheer vindt afstemmmg plaats met het
cluster ecologie.

3.4.3 Nieuwe ontwikkelingen en wltte vlekken
In subparagraaf 3.4.2 1s geschetst hoe RDIJ als beheerder de functie-e1sen probeert te beinvloeden . Het doel hiervan 1s het systeem te sturen m de nchtmg
van het streefbeeld. De moe1h1khe1d 1s echter dat veel functie-eisen nog geen
concrete toetsbare invulling hebben gekregen. De kennis h1ervoor ontbreekt
vooralsnog. Belangrijk is wel dat deze kennis op termijn wordt verkregen, zodat
het streefbeeld steeds verder kan warden ingevuld.
Kennis kan onder andere warden verkregen door naar referentiebeelden te
kijken en te leren hoe een dergelijk referentiesysteem functioneert. Een referentiesysteem voor het 1Jsselmeergeb1ed 1s Lake Peipsi m Estland (op de grens van
Estland en Rusland) (Van Eerden & lammens, 2001 ); een met het 1Jsselmeergeb1ed vergeh1kbaar maar vri1wel ongestoord systeem, waarvan geleerd kan worden hoe bijvoorbeeld ab1ot1sche en biotische factoren onderling en met elkaar
samenhangen. Deze mformatte kan direct warden gebruikt voor het vormen
van een realrstisch streefbeeld voor het IJsselmeergebied en geeft ook informatie over hoe een dergeliJk streefbeeld bereikt kan warden.
Het opstellen van een streefbeeld d1ent gez1en te warden als een contmu proces Het streefbeeld zoals dat nu 1s opgesteld is geen eindstation, maar kan al
naar gelang opgedane kennis en inz1chten worden b11gesteld (Herijkmg Ecologische koers). De informatie uit het Pe1psi pro1ect (Samenwerkingsprogramma
Pe1psi meer) en de vertaling hiervan naar de s1tuat1e hier (Componenten voor
streefbeelden) 1s daarvoor essentteel Voor de Europese Kadernchtlijn moet een
Goed Ecologisch Potentieel warden beschreven. Daarnaast is er de Natuurbeschermmgswet die voorschnJft dat een beheersv1s1e wordt geschreven voor de
wateren en beheersmaatregelen . Het pro1ect v1s1e 1s opgericht om afstemming
te waarborgen tussen de vier pro1ecten IHP Onderdeel ecologie, Pe1psi, EUKademchtJ11n Water en de Natuurbeschermingswet. En ervoor zorg te dragen dat
de mformabe die vanu1t meerdere projecten wordt gevraagd niet dubbel wordt
u1tgezocht.
Kennis omtrent de real1sat1e van het streefbeeld en w11z1gmgen in het streefbeeld zaJ u1temdehjk ook leiden tot aanpassmgen in het beheer van het gebied.
In het proiect Visie op beheer wordt de opgedane kenn1s doorvertaaJd naar het
beheer.
De Europese regelgevmg (Vogel- en Habitatnchtlijn, Kadernchtlijn water) heeft
gevolgen voor monitoring, alsmede het beheer Hier zaJ nader over moeten
warden nagedacht. Voor de toetsmg aan de Vogelnchtlijn is het verstonngsmodel waterrecreatie-vogels voorhanden (Platteeuw et al., 2002b). Dit is een in-
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strument waarmee verstoring van watervogels door recreatievaart inzichtelijk
kan warden gemaakt Het watervogelvoorspellingsmodel WAVOMIJ , wat de
relaties tussen herbivore en benthivore watervogels en hun voedsel simuleert
(Noordhuis, 2001 ), is b1j vragen in het kader van de Vogelrichtlijn in de randmeren een bruikbaar instrument.
De negatieve invloed op vissen van de bij blauwalgen vrijkomende microcysteines wordt onderzocht met als doel deze relatie nauwkeunger in beeld te krijgen.
Witte vlekkenlij st
In tabel 3.5 is de witte vlekken lijst voor ecologie opgenomen. Het gaat hier om
aspecten uit de huidige versie van het onderdeel Ecologie die nadere uitwerking
behoeven.
Tabel 3.5: Witte vlekken hJst voor het 1Jsselmeergeb1ed
Witte vlek

Omschrljving

Plaats

lnvulllng traject

Tijdschema

D1jken en
natuurbeheer

Nagaan welke ruimte de waterkerende tunctie van dijken
overhoudt voor natuurvriendelijk beheer.

Paragraaf
3.1

Droge ecologie waaronder d11ken
opnemen als proiect in ecosysteemkennis IJsselmeergebied (657) of bij

Plan van Aanpak is

lnvullen streefbeeld

Tabel 3.1, Bepalen percentages en aantal ha van
4.1, 5.1,
de gewenste samenstellende doelty6.1
pen 1n het jaar 2035 door de w1tte
vlekken in te vullen, expert iudgment
en informa1ie 1n te wmnen ult het

lnvullen streetbeeld

ecolog1e BE en daarbij de2e vraagstelling uitwerken door o.a. gesprekken
met dienstkringen, werkgroep BOK,
literatuur. expert judgement

gereed eind 2003;
uitwerken project in
2004

2010

referentiesysteem voor het IJsselmeergebied, Pe1psi
Peilbeheer

Seaoensgebonden peilbeheer.
Tot 2010 vasthouden aan het

Tabet 3.2,
4.2, 5.2,

hu1d1g streefpeil; daarna streven
naar seizoensgebonden pe1lbeheer.

6.2

B1nnen het project Sel2oensgebonden
pe1lbeheer 1Jsselmeergeb1ed (SPIJ) als
onderdeel van de TWIJG-studie (Toekomstige waterhuishouding IJsselmeergebied) (o.a. met behulp van
ECOMIJ) en aangevuld met resultaten
uit het referentiesysteem voor het
IJsselmeergebred, het Pe1psi meer
nagaan of se1zoensgebonden peilbeheer voor de natuur in (een deel van)
het IJsselmeergebied voordelen b1edt
ten opz1chte van een peilbeheer met
vastgestelde streefpe1len.
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Penode 2002-2010:
uitvoermg van het
proiect SPIJ als onderdeel van de TWIJGstudie (Toekomstlge
waterhuishoud1ng
IJsselmeergebied). In
2010 beslu1ten seizoensgebonden peilbeheer wet of niet te gaan
1nvoeren.

Tabel 3 2, Stap a· Een proiectenplan maken, stap
4 2, 5 .2,
b: door RIZA-IH berekemngen laten
62
uitvoeren met behulp van het Ecotopen Voorspelhngsmodel CEcom1j) en
de resultaten bespreken met experts:
expert-Judgement aangevufd met
resultaten u1t het referenbesysteem
voor het 1Jsselmeergeb1ed, Pe1ps1;
afstemmen met Marcel van den Berg
CRIZA) die een soortgeh1ke actie u1tvoert voor de EUKW.

Stap a· Pro1ectenplan
maken 1n 2003, srap b ·
pro1ect urtvoeren in
2004

Oevervegetabe Voldoende oevervegetatie langs Tabet 3 .2,
de oever als trekroute voor
4 2, 5 .2.
fauna en loodrecht op de oever 62
als uitw1sseling tussen water en
b1nnendiJkS geb1ed

Stap a: Een projectenplan maken; stap
b door RIZA-IH berekemngen laten
uitvoeren met behufp van het Ecotopen Voorspellingsmodel (Ecom11) en
de resultaten bespreken met experts:
expert-Judgement. aangevuld met
resuftaten urt het referentiesysteem
voor het 1Jsselmeergeb1ed, Pe1ps1

Stap a: Pro1ectenplan
maken m 2003, stap b:
pro1ect u1tvoeren in
2004

Areaal watervegetabe,
open water,
oevervegetabe

Stap a: Een proJectenplan maken; stap
b: door RIZA-IH berekeningen laten
u1tvoeren met behulp van het Ecotopen Voorspelhngsmodel (Ecom1j) en
de resultaten bespreken met experts:
expert-Judgement; aangevuld met
resultaten uit het referenbesysteem
voor het IJsselmeergeb1ed, Pe1ps1

Stap a: Proiectenplan
maken m 2003; stap b:
pro1ect urtvoeren m
2004

Voldoende ongestoorde
rustmogeh1kheden
Voldoende gelegenhe1d voor
ru1ende watervogels
Voldoende voedsel
Voldoende vogels

Tabel 3 .2, Stap a· Een projectenplan maken; stap
4 2, 5.2.
b: door RIZA-IH berekemngen laten
6 .2
u1tvoeren met behulp van het EcotoPf'" Voorspellmgsmodel (Ecom11> en
de resultaten bespreken met experts
expert-judgement; aangevuld met
resultaten uit het referenbesysteem
voor het IJsselmeergebied, Pe1ps1

Stap a Projectenplan
maken in 2003; stap b:
pro1ect u1tvoeren 1n
2004

Voldoende oppervlak kale
grond
Voldoende rust
Voldoende voedsel
Voldoende vogels

Tabel 3.2, Stap a. Een prOJectenplan maken: stap
4 2, 5 .2 ,
b: door RIZA-IH berekenmgen laten
6.2
u1tvoeren met behulp van het Ecotopen Voorspelhngsmodel CEcomiJ) en
de resultaten bespreken met experts:
expert-1udgement; aangevuld met
resultaten uit het referentiesysteem
voor het IJsselmeergebied, Pe1psi

Stap a: Projectenplan
maken in 2003, stap b.
proiect wtvoeren m
2004

Voldoende areaal oevervege- Tabel 3 2, Stap a· Een pro1ectenplan maken; stap
tatle
4 2, 52,
b. door RIZA-IH berekemngen laten
Voldoende rust
6.2
u1tvoeren met behulp van het EcotoVoldoende voedsel
pen Voorspelhngsmodel CEcomrj) en
Voldoende vogels
de resultaten bespreken met experts·
exoert-1ud2ement aan2evuld met

Stap a.· Pro1ectenplan
maken In 2003; stap b·
proiect uitvoeren 1n
2004

Watervegetatie'

Watervogels

Voldoende exteme bedekktng
Cm u v de randmeren behalve
het Ketelmeer)

1·

•
•
•
•

Kale-grond
broedvogels

•
•

•
•

R1et- en moerasbroedvogels

•
•
•
•

Voor Ketelmeer nog nader m Tabel 6 .2
te vullen

• De w1tte vlekken die bovendien voor de EUKaderrichtl1Jn Water moeten worden u1tgezocht
(waterplanten, VISsen, dnehoeksmosselen, fytoplankton, 'morfolog1e· (d1epteverdehng)) knJgen 1n 2003 voorrang
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resultaten uit het referentJesysteem
voor het 1Jsselmeergeb1ed, Pe1ps1
Otter

•

Voldoende voedsel (vis)

•

Votdoende rust
Votdoende otters

•

Tabel 6.2

Stap a: Een projectenplan maken; stap
b· door RIZA-IH berekernngen laten
uitvoeren met behutp van het Ecotopen Voorspelhngsmodel (Ecomij) en

Stap a: Proiectenplan
maken in 2003, stap b.
project uitvoeren in
2004

de resultaten bespreken met experts.
expert-Judgement
V1ssen

•
•

•
•
•

Dnehoeksmosselen

•

•
•

Fytoplankton

.

Stap a: Projectenplan
maken in 2003; stap b:

Voldoende hard substraat
Voldoende (algen als) voedsel
Voldoende biomassa

Stap a: Projectenplan
maken in 2003; rtap b:

Tabel 3.2, Stap a: Een projectenplan maken; stap
4.2. 5.2,
b: door RIZA-IH berekernngen laten
6.2
ultvoeren met behutp van het Ecotopen Voorspelhngsmodel CEcomij) en
de resultaten bespreken met experts:

project uitvoeren in 200

pro1ect uitvoeren in
2004

expert-judgement; aangevuld met
resultaten uit het referentiesysteem
voor het lJsselmeergebied, Peipsi; en
afgestemd met de EU kaderrichth1n
Water.

•

•
•
•
Zooplankton

Passeerbaarhe1d van de
Tabet 3.2, Stap a: Een proiectenplan maken; stap
Afslu1tdijk (1.v.m bere1kbaar- 4.2, 5.2,
b: door RIZA-IH berekernngen laten
heid paa1plaatsen)
6.2
uitvoeren met behulp van het EcotoBesch1kbaarhe1d paa1plaatsen
pen Voorspelhngsmodel (Ecomij) en
Voldoende voedsel
de resultaten bespreken met experts:
Voldoende biomassa
expert-judgement, aangevuld met
Voldoende divers1te1t van
resultaten uit het referentiesysteem
soorten
voor het lJsselmeergebied, Pe1psi; en
afgestemd met EU kadernchtli1n Water

•
•
•

Voldoende voedsel
Voldoende b1omassa

Tabet 3.2,
4.2, 5.2,

Literatuuronderzoek en informeren bl)
experts aangevuld met resuttaten uit

Geen dominantie van
btauwalgen
Voldoende diversiteit van
soortsgroepen

6.2

het referentiesysteem voor het lJssetmeergebied. Peipsi; afstemmen met
Marcel van den Berg (RIZA) die een

Voldoende voedset
Voldoende biomassa
Voldoende diversite1t van
soortsgroepen

Tabel 3.2, literatuuronderzoek en informeren blj
4.2. 5.2 •
experts; aangevuld met resultaten uit
6.2
het referentiesysteem voor het lJsselmeergebied, Peipsi; en afgestemd met

Projectenplan maken in
2003; proiect u1tvoeren
in 2004

soortgelijke actie ultvoert voor de
EUKW.
Projectenplan maken in
2003; project ultvoeren
in 2004

de EU kademchtliJn Water.
Verltes van

Door inrichtingsmaatregelen

Monitoren van de oevers, inclus1ef de Stap a· Pro1ectenplan
aangelegde natuurontw1kkelingspromaken in 2003; stap b:
jecten, van het 1Jsselmeergeb1ed om te proiect uitvoeren in
kunnen toetsen of de natuurwaarden 2004
in stand worden gehouden.

natuurwaarden (door b11voorbeetd natuurontwikkelingsproiecten of (de uitbreiding van) havens)) verandert de hoeveelheid natuur in
het IJsselmeergebied en kan de
hoeveelheid natuur afnemen
Prioritenng van Pnontenng van maatregelen
maatregelen

Paragraaf
3.5.3

Stap a: Een pro1ectenplan maken; stap
b: uitwerken van de stappen zoals

Stap a. Pro1ectenplan
maken in 2003; stap b:

beschreven in het proiectenplan

oro1ect u1tvoeren in

• De w1tte vlekken die bovendien voor de EUKademchtlijn Water moeten worden uitgezocht
(waterptanten, vissen, dnehoeksmosselen, fytoplankton, 'morfolog1e'(d1epteverdeling)} kn1gen
in 2003 voorrang
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2004
De d1eptever·
dehng van het
samenstellend
doeltype Ge·
bufferd meer

Nagaan of de d1epteverdehng I
Tabel 3 .3, Stap a Een projectenplan maken. stap
morfolog1e van de watersyste·
4.3. 5.3
b door RIZA·IH berekeningen laten
men in het 1Jsselmeergeb1ed
en 6.3
u1tvoeren met behulp van het Ecoto·
(u1tgedrukt in het samenstellend
pen Voorspelhngsmodel CEcom1j) en
de resultaten bespreken met experts:
doeltype Gebufferd meer)
gesch1kt 1s om het streefbeeld te
expert-Judgement; aangevuld met
resultaten u1t het referenbesysteem
halen
voor het 1Jsselmeergeb1ed, Pe1psi; en
afgestemd met de EU kademchtl11n
Water.

Beschn1vmg
Getalsmabge onderbouwmg
hu1d1ge s1tualie
van de hu1d1ge s1tuabe

Paragraaf
3.1, 4.1,
5.1, 61

Stap a· Een pro1ectenplan maken; slap
b met behulp van hteratuur nagaan

wat de hu1d1ge s1tuabe 1s

St<Jp a Proiectenplan
maken in 2003, stap b ·
project u1tvoeren in
2004

Stap a: Projectenplan
maken in 2003; stap b:
project u1tvoeren in

2004
· De w1tte vlekken die voor de EUKademchtlijn Water moeten worden u1tgezocht (waterplan·
ten, v1ssen, dnehoeksmosselen, fytoplankton, 'morfologie' (d1epteverdehng)) kn1gen in 2003
voorrang

3.5 Maatregelen
In deze paragraaf wordt een nadere toelichtmg gegeven op de maatregelen die
ZtJn opgenomen tn tabel 3.3 en 3 4 In navolging van subparagraaf 3.4.2 wordt
hierblJ een onderscheid gemaakt m verbeter- en mstandhoudmgsmaatregelen.
De verbetermaatregelen z1in weer onderverdeeld in aanlegmaatregelen (vooral
gencht op aanpassing van de morfologie) en verbetermaatregelen ecolog1e
(betrekkmg hebbend op de ovenge sturende factoren).

3.5.1 Verbetermaatregelen

Aanleg maatregelen
In tabel 3.6 wordt een overzicht gegeven van de benod1gde aanlegmaatregelen, rn tabel 3.7 van de verbetermaatregelen ecologie. Per maatregel wordt
mz1cht gegeven m:
• het deelproiectnummer of de proiectcode
• de omschrijving van het project
• de verantwoordeliike voor het project
• de doorloopbJd
• de prioriteit
• de kosten m keuro's.
Meer informatie omtrent deze maatregelen 1s opgenomen in b1ilage 4.

Tabel 3 6: Aanlegmaatregelen IJsselmeergebied
Project·
code

Projectomschrijving

540099

Delta Schu1tenbeek

Kru1thot, B

februan
2004

7 252

538005

De Kreupel

Franken. C.

Tot2005

17 745

538539

IJsselmondmg (indus1ef Roggebotsveld)

Kru1thof. B

IJsselmonding tot dee

13 525
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Doorloop·
tljd

Prlorlteit

Kosten in
keuro's

2003; start
Roggebotveld sep
2003
538001

Natte As

Kru1thof, B.

december

10.987

2006
541021

Ontwikkelen beekmondangen Veluwe-

Franken, C.

me er
541022

onbekend,

4.490

voor2010

Ontwikkelen rietveld Elburg

Van D1jk, J W .

onbekend.

105

voor2010
541024

Aanleggen groene krurspunt Nulder-

Van Dljk, J.W

nauw
541025

onbekend .

925

voor2010

Aanleggen aalgoot Roggebotslu1s

Van Dijk. J.W.

onbekend,

30

voor2010
Waterlandse kust

Verheule. R.

4.538

516025

Diemervijfhoek

Kru1thof, B

2.360

659001

Groot onderhoud Vossemeer

Van Oijk. J.W

516025

2002

50

Tabel 3 .7; Verbetermaatregelen ecologie IJsselmeergebied
Projectcode

Projectomschrijving

657111

Natuurbeelden

657121
657122

Verantwoorde-

Doorloop-

lijke

tijd

Prloritelt

Kosten In
keuro's

Laane, W.E.M

2009

73

Samenwerkmgsprogramma Pe1psl-meer

ButJ1n. G.D

2005

445

Componenten voor streefbeelden

Laane, W .E.M

2004

103

657131

Henjkmg ecolog1sche koers

Doef R W .

2008

86

657132

Visie op beheer

Willet,J.

2005

75

657321

Slibdynamiek Markermeer

Lauwaars, S.G.

2010

1.258

657322

Cyanotoxines

Laane. W .E.M .

2003

68

657323

V1sm1gratle landehjk + IJsselmeer

W1tlet,H.

2009

245

657324

Ecologie Aalscholvers

Willet, H.

2003

13

657325

70

Plaagsoorten

Doef, R.W

2006

657327

Ecosysteemanalyse Zwarte Meer

Lauwaars, S.G.

2004

416

657331

Verstormgsmodel waterrecreatie-vogels

Lauwaars, S.G.

2009

276

657332

WAVOMIJ

Laane, W .E.M .

2004

95

657333

LARCH/EKOS

Laane, W .E.M .

2009

280
915

657411

Ecolog1sche beoordehng van informatle

Butijn. G.D.

contmu

657412

Landelijk overteg IRC-Ecolog1e

Buti1n, G.D.

contmu

22

657421

Publicaties en presentaties

Doef, R W

con ti nu

645

3.5.2 lnstandhoudingsmaatregelen.
In paragraaf 3 .5.1 1s een aantal verbetermaatregelen besproken. Deze maatregelen sturen het systeem naar verwachbng in de richting van het streefbeeld.
Dit verwachtingsbeeld is gebaseerd op de thans aanwezige kennis en ervaring.
lnstandhoudmgsmaatregelen zijn erop gericht aanlegprojecten of -maatregelen
te volgen, in stand te houden en te laten ontwikkelen in de richting van de
vooraf vastgestelde doelstellingen. Momenteel worden in het kader van ecolog1e alleen instandhoudingsmaatregelen op het gebied van monitoring voorzien.
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Monitoring
Monitoring wordt gebruikt om te kunnen beoordelen of watersystemen, -systeemdelen en/of ob1ecten 21ch in de gewenste toestand ontwikkelen of in de
gewenste toestand blijven . ROIJ 1s verplicht in het kader van de Europese Vogelrichtlijn de toestand van het ecosysteem minimaal te handhaven . lmmers het
hele Usselmeergebied is aangewezen als Speciale Beschermingszone in het kader van de Europese Vogelrichtlijn .
Monitoring hu1dige s1tuat1e
Momenteel warden door het RIZA in het kader van MWTL eenmaal per 8 jaar
de ecotopen in het IJsselmeergebied gekarteerd. Deze frequent1e is gering om
een actueel beeld van de toestand in het IJsselmeergebied te krijgen . Voorgesteld wordt de ecotopen eenmaal per 4 jaar te karteren. Ten opzichte van de
huidige rnspanning door RIZA betekent d1t dat eens in de 8 jaar door RDIJ een
ecotopenkartenng moet warden uitgevoerd.
Verfies aan natuurdoeltypen
Door innchtingsmaatregelen (door b11voorbeeld natuurontwikkehngsprojecten
of (aanleg of uitbreiding van) havens)) verandert de hoeveelhe1d natuur in het
Usselmeergebied. Met behulp van monitoren wordt inzichtelijk gemaakt welke
'natuur wordt aangelegd' en welke natuur verloren gaat.. In bijlage 4 is bij de
projecten in een kolom aangegeven welke natuurdoeltypen door aanleg van
het project verloren gaan.
Optimalisatie van natuurdoeltypen
In enkele gevallen liggen de aan te leggen natuurontwikkelingsprojecten (of
natuurdoeltypen) er al maar gaat het om een optimalisatie van de natuurdoeltypen (bijvoorbeeld rietveld Elburg). In deze gevallen is het in bijlage 4 bij de
betreffende projecten aangegeven.

In tabel 3.8 is een overzicht gegeven van de voorziene monitoringinspanning.
Per ma.atregel wordt inz1cht gegeven in: het deelprojectnummer of de projectcode, de omschrijving van het project, de pro1ectverantwoordelijke, de doorlooptijd, de prioriteit en de kosten in keuro's.

Tabel 3.8:
Project·

Monitoring IJsselmeergebied

Projectomschrijving

code

Verantwoor-

Doorloop·

delijke

tijd

Prloritelt

Kosten In
keuro's

657201

BEWIJS

Doef, R.W .

contlnu

920

657311

Monitoring open water

Willet, H

contJnu

5.421

657312

Monitoring oevers (MONNATYS/NUL)

Lauwaars, S.G.

contmu

1.348

656005

BOVAR ecologie

Lauwaars, S.G.

Vm 2002

1.420

635

ROM ljmeer

Willet. H

contlnu

1.421

3.5.3 Prioritering van maatregelen

Voorgesteld wordt bij de maatregelen de volgende wijze van prioritering toe te
passen:
1. wettelijke verplichtingen
2. kennis ten behoeve van het beheer
3. invullen van het streefbeeld
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De pnontering heeft zowel betrekking op de verbeter- als de mstandhoudingsmaatregelen Wettelijke verplichtmgen hebben de hoogste prionteit. Daarna
hebben we als beheersd1rectie kenn1s nod1g voor het u1tvoeren van beheer en
deze kennis verkrijgen we door proiecten u1t te voeren. Het streefbeeld ecolog1e
kan nog niet geheel worden mgevuld. Er worden proiecten urtgevoerd metals
doel de 'w1tte vlekken' in te vullen
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4 IJsselmeer

4.1 Huidige situatie

Het IJsselmeer is een groot, relatief diep en voedselrijk zoet laaglandmeer, benedenstrooms van de IJssel. Het IJsselmeer heeft een groot oppervlak open
water en een hierbij horende vis- en vogelstand (viseters). Het noordelijk deel
van het IJsselmeer onderscheidt zich van het zuidelijk deel. Zo zijn de algenpopulaties, en daarmee het chlorofyl-gehalte, in het noordelijk deel van het IJsselmeer hoger dan in het zuidelijk deel. In sommige jaren treden drijflagen op
van blauwalgen (Microcyst1s). Driehoeksmosselen komen met name voor in het
zuidelijk deel en wel met name langs de kusten. De dichtheid in het noordelijk
deel is aanmerkelijk lager.
Driehoeksmosselen vormen een belangrijke voedingsbron voor diverse duikeenden, die in grote getale voorkomen in het IJsselmeer. De beste visgronden
(Spiering) hggen centraal in het meer. Deze voedselbron wordt vanwege de
afstand tot het land echter onvoldoende benut door visetende vogels. Naast
voedselgebied 1s het IJsselmeer tevens een belangrijk ruigebied voor watervogels.
Waterplantenvegetaties komen in het Usselmeer maar weinig voor. In de ondiepe moerasachtige oeverzones van het watersysteem, zoals langs de Fnese
kust worden waterplantenvegetatie, inclusief kranswieren onderscheiden. Deze
geleidelijke overgang tussen water en land is uiterst belangrijk voor het watersysteem vanwege de functie als paai- en opgroeigebied voor vis, broedgebied
voor vogels, lccfgebied voor amfibieen en insecten en als verbindingszone tussen binnen- en buitendijkse gebieden voor uitwisseling van vogels, vleermuizen
en vissoorten. Het noordwestelijk deel van de Friese IJsselmeerkust is in procedure voor aanmeldmg als Habitatrichtlijngebied voor zowel soorten als voor
habitattypen (zie bijlage 2b).
Door de directe verbindingen met de Waddenzee (via de sluizen in de Afsluitdijk) en rivieren komt in het IJsselmeer ook trekv1s voor. De v1sstand wordt
vooral bepaald door Spiering, Brasem, Blankvoom, Baars, Pos en in mindere
mate Snoekbaars. Er wordt intensief gevist op Aal, Baars, en Snoekbaars. Langs
de dijken bevinden zich paaiplaatsen voor Spiering. Op de Afsluitdijk wordt
ecologisch maaibeheer toegepast indien de waterkerende functie dit toelaat
(mond. med. H. Bloem).
Het in het streefbeeld genoemde natuurdoeltype 'Oeverlandschap van afgesloten zeearmen' (zie paragraaf 3.2) is momenteel te vmden langs de Friese IJsselmeerkust.

4.2 Streefbeeld Usselmeer 2035
Algemeen
Langs de oevers worden brede zones met moerasvegetatie (waterriet, biezen en
houtige opslag) afgewisseld met harde overgangen tussen land en water tangs
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de dijken van het nieuwe land. Tussen de oeverzones, de binnendiJks gelegen
natuurgebieden zoals de Friese veenweidegeb1eden en de zandplaten voor de
Fnese IJsselmeerkust en voor de Noord-Hollandse kust bestaan belangrijke ecolog1sche verbindingszones.
In aanvulling op het streefbeeld voor het gehele IJsselmeergebied, heeft het
streefbeeld Usselmeer 2035 de volgende kenmerken:
• De kwantiteit en kwaliteit van de moerasvegetatie langs de oevers, bestaande uit waterriet, b1ezen en houtige opslag, is voldoende en vormt een foerageer-, broed- en rustplaats voor Fuut, eenden , Grauwe Gans, ral- en reigeracht1gen, roofvogels en rietzangvogels (circa 10% van het areaal).
• In de houtige opslag langs de oevers, op diverse locat1es Conder andere langs
het Friese kustgebied) is voldoende dekking en rust als leefgebied voor de
Otter die daar voorkomt.
• Het water 1s in de ondiepere gebieden plaatselijk helder. in de diepere delen
mag het minder helder zijn .
• In de ondiepe delen komen uitgestrekte velden met waterplanten voor (510% externe bedekking van het areaal).
• In het noorden van het IJsselmeer is een brakke overgangszone tussen het
zoete IJsselmeer en de zoute Waddenzee.
Natuurdoeltypen
In tabel 4 .1 is het streefbeeld voor het IJsselmeer (gewenste situatie in
2035) uitgedrukt in het aantal ha samenstellende doeltypen en in percentage van het IJsselmeer. De bed oelde kwantificering van doeltypen en ecotopen is in deze versie nog niet mogelijk. Daartoe moet eerst nog onderzoek
warden uitgevoerd, zeals beschreven in de witte vlekkenlijst (zie 3.5).
Tabet 4 .1: Streefbeeld voor het IJsselmeer 2035 ultgedrukt als aandeel van de samenstellende doeltypen, die na kwantlflcenng het getalsmatig deel van het streefbeeld vormen (In ha en in percentage van het IJsselmeer)
Samenstellende cloeltypen

3.13 Brak stllstaand water
3.14 Gebufferde poel en wlel
3.18 Gebufferd meer met subtypen
zeer diep water(> 5 m)
d1ep water (3-5 m)
matig diep water (1-3 m)
ondiep water (<1 m)
3 .24 Moeras
3 .25 Natte strooiselruigte
3.26 Natte dulnvallei
3 .32 Nat matlg voedselnJk grasland
3.39 Bloemn1k grasland van het rivier- en zeekleigebled
3.48 Strand en stuivend dum
3 .53 Zoom, mantel en droog struweel van het nvieren en
zeekleigebied
3.55 Wilgenstruweel
3.66 Bos van voedselrijke. vochtJge gronden
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Aandeel In 2035
Aantal ha
% IJsselmeer

4.3 Functie-eisen Usselmeer

In tabel 4.2 staan de functie-eisen voor het IJsselmeer. Evenals b1J de funct1ee1sen voor het gehele Usselmeergeb1ed bhJkt het nog met mogelijk alle e1sen in
voldoende mate te kwantificeren. Waar d1t het geval 1s, wordt de term 'voldoende' gebruikt.
Tabel 4.2
Parameter

Funcbe·e1Sen Usselmeer

Subparameter

Functie.eis

.•

Waterkwahte1t'

Peilbeheer

•
•
•

..

Flora en fauna

Oevervegetabe

•
•

Oever

•

Watervegetabe

Vogels

.
.•

Watervogels

•

•
Kale-grondbroedvogels

•

•
•
•
R1et- en moerasbroedvogels

•
•
•

•

•
•

Otter

•

•
•

•

Streefwaarden 4• Nota Waterhu1shoudmg
1,0 m doorzacht
Mallg tot laag voedselrijk
Se1zoensgebonden peil
lnstandhouden beschermde soorten uit de Flora- en
faunawet. kwalif1cerende soorten u1t de Europese Vogelen Haitalnchth1n' en Rode-Ujstsoorten
Voldoende externe bedekkmg
Voldoende oevervegetatle langs de oever als trekroute
voor fauna en loodrecht op de oever als u1tw1ssehng tussen water en bmnend11ks geb1ed
Gele1deh1ke overgang van droge naar natte biotopen
zonder verstonng door intensieve acbviteiten voor area
10% van het areaal
Geen bam~res voor langstrekkende d1ersoorten
Voldoende ongestoorde rustmogeh1kheden
Voldoende gelegenhe1d voor ru1ende watervogels
Voldoende voedsel
Voldoende vogels
Voldoende oppervlak kale grond
Voldoende rust
Voldoende voedsel
Voldoende vogels
Voldoende areaal oevervegetabe
Voldoende rust
Voldoende voedsel
Voldoende vogels
Helhng oevertalud 1:3
Breedte· dekkmgbiedende vegetatie verbmdingszone 210m
Breedte· leefgebied vanaf 10 m
Voldoende voedsel (vis)
Voldoende rust
Voldoende otters

• Overeenkomsbg het IHP Water.
·' Tot 2010 vasthouden aan hu1d1g streefpell; daama streven naar se1zoensgebonden pe1lbeheer (wanneer de u1tkomsten van het project SPIJ (seizoensgebonden pe1lbeheer IJsselmeergebted) als onderdeel van het project TWIJG (Toekomstige waterhu1shoudmg 1Jsselmeergeb1ed) d1t toelaten.
~ De Europese Hab1tatnchh1ngeb1eden z1)n door LNV 1n procedure voor aanmeldlng gebracht.
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•
•

Vassen

•
•

•
•
•
•

Dnehoeksmosselen

.•

Fytoplankton

•
•
•
•

ZoOplankton

•

Passeerbaarhe1d van de Afslu1tdl1k
Besch1kbaarhe1d paalplaatsen
Voldoende voedsel
Voldoende biomassa
Voldoende divers1teit van soorten
Votdoende hard substraat
Voldoende (algen als) voedsel
Votdoende b1omassa
Voldoende voedsel
Geen dominant1e van blauwalgen
Voldoende b1omassa
Voldoende d1vers1te1t van soortsgroepen
Voldoende voedsel
Voldoende b1omassa
Voldoende d1vers1teit van soortsgroepen

4.4 Systeemanalyse
4 .4.1 Confrontatie huidige sltuatie met streefbeeld

In tabel 4.3 wordt de huidige situatie van het IJsselmeer geconfronteerd met
het streefbeeld voor 2035. Waar niet voldaan wordt aan het streefbeeld is aangegeven in welke aanlegmaatregelen is voorzien. Tevens is aangegeven in welke mate (met hoeveel ha) dit type verbetermaatregelen bijdraagt aan de realisatie van het streefbeeld. Het kan h1erbij zowel om de realisatie van nieuwe samenstellende doeltypen als om de optimalisatie van bestaande doeltypen gaan.
Bijlage 4 gaat hier nader op in. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan het
areaal samenstellende doeltypen dat verloren gaat door uitvoering van een
aanlegmaatregel.
Tabel 4.3: Confrontatie huidige situatie met het streefbeeld IJsselmeer
Samenstellende doettypen

Huidige
sltuatle

Streefbeetd Votdoet
(ha)
wel/nlet

Verbeterma.atregel
Aanleg

ha

Char

3 .13 Brak stilstaand water

0

N1et

3.14 Gebufferde poel en wiel

0

niet

3.18 Gebufferd meer met subtypen
zeer diep water (> 5 m)
d1ep water (3·5 m)
matig diep water (1 ·3 m)
ond1ep water (<1 m)

113 414

onbekend

De Kreupel (ond1ep)

40

3.24 Moeras

568

niet

De Kreupel

10

3.25 Natte stroo1selru1gte

0

niet

3.26 Natte dumvalle1

43

met

De Kreupel (3.26 en
3.48)

20

3 .32 Nat matig voedselnik grasland

1.045

N1et

3 .39 Bloemrijk grasland van
rivier· en zeekle1gebied

het 14

niet

• Bij de invulhng van de huidlge situatie In tabel 4.3 zijn alleen de natuurdoeltypen meegenomen die onderdeel zijn van het streefbeeld voor 2035.
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3 48 Strand en stu1vend duin

43

met

De Kreupel (3.26 en

20

3 48)
3.53 Zoom, mantel en droog stru- 33

nlet

weel van het nv1eren en zeek1e1gebied
57

met

3.66 Bos van voedselrijke, vochtige 55

niet

3.55 Wilgenstruweel

gronden

Toehchting aanlegmaatregelen
In het Projectenplan Natuurontwikkeling IJsselmeergebied (Stuurgroep Natuurontwikkeling IJsselmeergebied, 2002) wordt in de toekomst een groot aantal
natuurontwikkelingsprojecten voorzien in het IJsselmeer. Op dit moment ver·
keert alleen het natuurontwikkelingsproject De Kreupel in de planvormingsfase.

4.4.2 Confrontatie huidige situatie met functie-eisen

In tabel 4.4 wordt de huidige situatie geconfronteerd met de functie-eisen.
Waar niet voldaan wordt aan de functie-e1sen is waar mogelijk aangegeven in
welke verbetermaatregelen (aanlegmaatregelen en/of verbetermaatregelen
ecologie) is voorzien, waar dit al wel het geval is in welke instandhoudingsmaatregelen.
Tabel 4.4: Confrontabe hu1dige situabe met de functie-eisen van het IJsselmeer
Parameter

Fundie-eis

Voldoet
wel/niet

Waterkwaliteif

• Streefwaarden 4• Not.a Waterhu1s·

Verbetermaatregel
Aanleg

Ecol ogle

lnstandhoudingsmaatregel

•

houding

• 1,0 m doorzicht
Pe1lbeheer

..

Flora en fauna

• Mattg tot laag voedselrijk
• Seizoensgebonden peil
• lnstandhouden beschermde soor-

•
•

De Kreupel

ten uit de Flora- en faunawet,
kwalificerende soorten ult de Eu·

Monitoring oe-

ropese Vogel- en Habitatrichtl1jn'

vers

en Rode-Lijstsoorten
Watervegetabe

BEWIJS, Monitoring open water,

• Voldoende exteme bedekking

.

BEWIJS, Monrtoring open water,

Oevervegetabe

• Voldoende oevervegetabe langs

•

de oever als trekroute voor fauna

BEWIJS, Mon1toring oevers

en loodrecht op de oever als u1tw1ssehng tussen water en binnendljks gebied

Overeenkomsbg het IHP Water
0

Tot 2010 vasthouden aan huid1g streefpeil, daama streven naar seizoensgebonden pe1lbe·
heer (wanneer de ultlcomsten van het proiect SPIJ (seizoensgebonden peilbeheer Usselmeergebied) a.ls onderdeel van het proiect TWIJG (Toekomsbge waterhu1shouding 1Jsselmeergeb1ed) d1t toelaten.
•

t De Europese HabitatnchliJllgebteden z1Jn door LNV tn procedure voor aanmelding gebracht.
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Oever

Walervogels

Kale-grondbroed·
vogels

• Gele1deh1ke overgang van droge
naar natte b1otopen zonder verstoring door intens1eve act1v1te1ter.
voor circa 10% van het areaal
• Geen barn~res voor langstrekkende d1ersoorten

•

•
•
•
•

•

Voldoende oppervlak kale grond
Voldoende rust
Voldoende voedsel
Voldoende vogels

• Voldoende areaal oevervegetabe
• Voldoende rust
• Voldoende voedsel
• Voldoende vogels

V1ssen

•
•
•
•
•

Passeerbaarhe1d van de Afslu1td11k
Beschikbaarhe1d paa1plaatsen
Voldoende voedsel
Voldoende b1omassa
Voldoende dlvers1te1t van soorten

Dnehoeksmosselen

• Voldoende hard substraat
• Voldoende (algen als) voedsel
• Voldoende b1omassa

Fytoplankton

•
•
•
•

Voldoende voedsel
Geen dominanbe van blauwalgen
Voldoende b1omassa
Voldoende d1vers1te1t van soortsgroepen

• Voldoende voedsel
• Voldoende b1omassa
• Voldoende d1verslte1t van soortsgroepen

LARCH/EKOS

SEWIJS, Monito·
ring oevers

De Kreupel

Verstonngsmodel
waterrecrealie-vogels

BEWIJS, Mon1to·
nng open water

De Kreupel

Verstonngsmodel
waterrecreabe-vogels

BEWIJS

Verstonngsmodel
waterrecreabe-vogels

BEWIJS

V1sm1grabe landeh1k +
IJsselmeer

BEWIJS, Monito·
nng open water

•

• Voldoende ongestoorde rustmogeh1kheden
• Voldoende gelegenhe1d voor
ruiende watervogels
• Voldoende voedsel
• Voldoende vogels

Riel- en moeras·
broedvogels

ZoOplankton

.

•
•
•
•
•

•
•

•
•

.•
•
•

•
•
•

BEWIJS

•
•
•

BEWIJS

•
•
•

•

BEWIJS

•
•

4.4.3 Nieuwe ontwikkellngen en witte vlekken

Dewitte vlekkenlijst is opgenomen in subparagraaf 3.4.3 tabel 3.5
4.5 Maatregelen

In deze paragraaf wordt een nadere toelichting gegeven op de rnaatregelen die
Z1Jn opgenomen 1n tabel 4.3 en 4.4. Evenals in hoofdstuk 3 wordt een onderscheid gemaakt in verbeter- en instandhoudingsmaatregelen. BiJ de verbetermaatregelen wordt weer een onderscheid gemaakt in aanlegmaatregelen en
verbetermaatregelen ecolog1e
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4.5.1 Verbetermaattegelen
In tabel 4.5 wordt een overzicht gegeven van de benodigde aanlegmaatregelen , in tabel 4.6 van de verbetermaatregelen ecologie. Per maatregel wordt
inz1cht gegeven in:
• het deelprojectnummer of de projectcode
• de omschriJving van het project
• de verantwoordelijke voor het project
• de doorlooptijd
• de prioriteit
• de kosten in keuro's.
Meer informabe omtrent deze maatregelen is opgenomen in bijlage 4.

Tabel 4.5:

Aanlegmaatregelen IJsselmeer

Projectcode

Projectomschrljving

538005

De Kreupel

Verantwoorde-

Doorloop-

lijke

tljd

Prioritelt

Kosten In
keuro 's

Franken, C.

tot 2005

17.745

Tabel 4.6: Verbetermaatregelen ecologie Usselmeer
Projectcode

Projectomschrljvlng

657111

Natuurbeelden

657121

Samenwerkingsprogramma Petpsi·meer

657122

Componenten voor streefbeelden

Laane, W .E.M.

2004

103

657131

Henjking ecolog1sche koers

DoefR.W

2008

86

657132

Visie op beheer

Willet, J.

2005

75

657322

Cyanotoxines

Laane, W.E.M

2003

68

657323

Vismigratie landelijk + Usselmeer

Willet. H.

2009

245

657324

Ecologie Aalscholvers

Willet. H.

2003

13

657325

Plaagsoorten

Doef, R.W.

2006

70

657331

Verstoringsmodel waterrecreatle-vogels

Lauwaars, S.G

2009

276

657332

WAVOMIJ

Laane, W .E M .

2004

95

657333

LARCH/EKOS

Laane, W .E.M.

2009

280

657411

Ecologische beoordeling van informabe

Butljn. G.D

conbnu

915

657412

Landelijk overteg IRC·Ecologie

Butijn, G.D

continu

22

657421

Pubhcaties en presentabes

Doef. R.W.

continu

645

Prioriteit

Kosten in

Verantwoorde-

Doorloop-

lijke

tijd

keuro's

Laane. W .E M .

2009

73

Butijn. G.D.

2005

445

4.5.2 lnstandhoudingsmaatregelen.
Zoals genoemd in paragraaf 3.5.2 warden momenteel in het IJsselmeergebied
in het kader van ecologie alleen instandhoudingsmaatregelen op het gebied van
momtonng voorzien. In tabel 4.7 wordt een overzicht gegeven van de voorziene monitoringinspanning. Per maatregel wordt mzicht gegeven in: het deelprojectnummer of de projectcode, de omschrijving van het project, de projectverantwoordelijke, de doorlooptijd, de prioriteit en de kosten in keuro's.
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Tabel 4 .7: Mon1tonng IJsselmeer
Proiect-

Projectomschrijving

code

Verantwoor-

Doorloop-

delljke

tljd

Prloriteit

Kosten In
keuro's

657201

BEWIJS

Doef, R.W.

continu

920

657311

Monitoring open water

Willet. H

conbnu

5 421

657312

Monitoring oevers (MONNATYS/NIJL)

Lauwaars. S G

continu

1.348
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5 Markermeer

5.1 Huidige situatie
Markermeer
Het Markermeer is een groot, troebel en voedselrijk, zoet laaglandmeer met een
gem1ddelde d1epte van 3,5 meter en een max1male d1epte van 6 meter De
bodem is matig slibnjk Het slib wordt door golfwerking al bij mat1ge wmd in
suspens1e gebracht, waardoor het water sterk vertroebeld. Het meer heeft een
relatief groot, onbegroe1d wateroppervlak. Verdere grootschal1ge mpoldenng ts
voorlopig van de baan, aangezien de reservenng van de Markerwaard in de
V11fde Nota Ru1mteli1ke Ordenmg is opgeheven (VROM, 2001). In het kader
van dijkversterkmg ZtJn lokaal fangs de Houtribdijk dammetjes aangelegd, waarbij natuurontwikkeltng plaatsvindt (Lauwaars & Platteeuw, 1999; De Vries,
2001 ). Het Markermeer is aangewezen als spec1ale beschermmgszone m het
kader van de Europese VogelrichtliJn vanwege het belang van het meer voor
versch1llende soorten watervogels (zie b11lage 2a).
Driehoeksmosselen bevmden zich vooral tn het zuidelijk deel van het IJmeer en
tn het westeli1ke deel van het Markermeer. De mosselbanken trekken vele
du1keenden aan. Door de 'mobiele' sliblaag die vooral m het oostelijke deel van
het Markermeer aanwez1g is, is het bodemleven (waaronder Driehoeksmosselen) hier slechts 1n zeer beperkte mate ontwikkeld. De omstandigheden ziJn
voor de Driehoeksmosselen inmiddels zo slecht dat een groot deel van het
broed de winter niet overleeft. De Kuifeenden die in de winter Driehoeksmosselen eten zijn dan ook m aantal vermmderd (Noordhu1s & Houwmg (in con cept)). De hogere troebelhe1d resulteert m een klemer waterplantenareaal en
een lagere bedekkmgsgraad van waterplanten dan met een beter doomcht
mogeliJk zou ziJn. Evenals m het IJsselmeer ziJn Baars, Snoekbaars, Pos, Blankvoorn, Brasem en Spiering de belangnJkste v1ssoorten . In het Markermeer
neemt de laatste jaren echter vooral het aandeel van Pos en Snoekbaars toe;
beiden vissen die een voorkeur hebben voor troebel water. De b1omassa voor
Spiering neemt af Het wateroppervlak van het Markermeer vormt een rust- en
foerageergeb1ed voor vis- en macrofauna etende watervogels (Van Rijn, 2002).
Ook op luwe plekken fangs de Houtnbd1jk rusten vogels
Door de vrijgekornen specie bij de aanleg van het Nav1duct biJ Enkhu1zen is een
s1kkelvormig gebied ontstaan, dat bestaat u1t d1epe en ond1epe waterzones en
slikk1ge gronden boven de waterlijn. Het 1s de bedoeling dit terrem een natuurgenchte bestemm1ng te geven (Platteeuw et al.. 2002a). In de jaren 2000, 2001
en 2002 1s het gebied al massaal als slaapplaats gebruikt door Zwarte Sterns,
waardoor het de ernge slaapplaats van deze soort 1s m het 1Jsselmeergeb1ed.
Samen met de waarnemmgen van grote aantallen broedende V1sd1even en
steltlopers geeft d1t aan dat het gebied een goede bijdrage kan leveren aan de
versterking van ecolog1sche relaties tussen oever en open water in het 1Jsselmeergeb1ed. lnm1ddels is de vegetatiesuccessie echter al zo ver dat het zeer
onwaarsch11nliJk 1s dat Zwarte Sterns en Visdieven het natuurgeb1edje btj het
Nav1duct m 2003 nog als slaapplaats respecbevelijk broedgelegenheid zullen
gebruiken (mond med. M Platteeuw). Steltlopers zullen minder worden aangetroffen.
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Voor (vri1wel) de gehele Waterlandse kust bevinden zich ondiepten met hoge
(potentiele) natuurwaarden . De dijken en de plaatsen aan de Waterlandse en
Westfriese kust hebben een grote cultuurhrstonsche waarde.
De Gouwzee en het IJmeer zijn onderdeel van het watersysteem Markermeer
een aparte plaats in. Onderstaand wordt hier kort op ingegaan .
Gouwzee
De Gouwzee rs een ondrepe, heldere plas met veel waterplanten (waaronder
Sterkransw1er), en wordt vrijwel geheel omsloten door dijken. Een groot deel
van de in Nederland aanwezige Krooneenden zijn in de Gouwzee aanwez1g om
daar te foerageren op het Sterkranswier (Van den Berg & Coops, 1998). De
Gouwzee is in procedure voor aanmelding als Habitatrichtlijngebied (zie bijlage
2b).
Umeer
Het IJmeer staat in open verbinding met het Markermeer en met het voedselrijke Gooimeer. De waterstand fluctueert vriJ sterk. De zuidelijke oever biedt veel
luwte voor watervogels. Deze luwe hgging in combinatie met diepe zandwinputten in het zurdelijke deel van het IJmeer zorgt ervoor dat ondanks de relat1ef
korte verblijftijd het slib uit het troebele Markermeerwater bezmkt. Als gevolg
hiervan 1s het water lokaal helder met waterplanten. Door de nabijheid van
geschikte voedsel- en rustbiotopen binnendijks en de macrofauna heeft de
zuidelijke IJmeerkust een aantrekkende werking op tal van watervogels. De
zuidwesthoek van het Markermeer vormt een belangrijke schakel tussen het
Noord-Hollandse Waterland, het Utrechtse Vechtplassengebied en de moerasgebieden in Flevoland (lepelaarsplassen, Oostvaardersplassen). Naast deze
natuurwaarden is het gebied belangrijk voor de waterrecreatie. In het westelijk
deel van het IJmeer ligt IJburg, het uit eilanden bestaande stadsdeel van Amsterdam. Door het verloren gaan van een stuk open water is er minder voedsel
voor aan open water gebonden watervogels en vissen. De Diemervijfhoek (het
schiereiland bij de PEN instaJlatie) en de DiemerzeediJk zijn waardevolle gebieden voor Ringslangen (Besteman et al. & Hulsegge et al., 2002) De kustzone
Muiden is in procedure voor aanmelding als HabitatnchtliJngebied (zie bijlage
2b).

5.2 Streefbeeld Markermeer 2035

Algemeen
Het streefbeeld 2035 heeft in aanvulling op het streefbeeld van het IJsselmeergebied de volgende kenmerken:
• Er is duidelijkhetd verkregen in de mate waarin het doorzicht is te verbeteren
door vermindering van de hoeveelheid slib in het Markermeer.
• In de ondiepe delen komen uitgestrekte velden met waterplanten voor (510% van het areaaJ).
• Uitwisseling van diverse soorten (Otter, Ringslang, ganzen) vindt plaats
tussen het Noord-Hollandse Waterland, het Utrechtse Vechtplassengebied
en de moerasgebieden in Flevoland (Lepelaarsplassen, Oostvaardersplassen).
Natuurdoeltypen
In tabel 5.1 is het streefbeeld voor het Markermeer (gewenste situatie in
2035) uitgedrukt in het aantal ha samenstellende doeltypen en in percentage van het Markermeer. De bedoelde kwantificering van doeltypen en eco-
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topen 1s m deze versie nog niet mogelijk. Daartoe moet eerst nog onderzoek worden u1tgevoerd, zoals beschreven in de witte vlekkenlijst (zie 3.5) .
Tabel 5.1. Streefbeeld voor het Markermeer 2035 u1tgedrukt als aandeel van de samenstellende doeltypen, die na kwanbf1cenng het getalsmabge deel van het streefbeeld
vormen (in ha en in percentage van het Markermeer)

Aandeel in 2035
Aantal ha
% Markermeer

Samenstellende doeltypen
3 13 Brak sblstaand water
3.14 Gebufferde poel en w1ef
3.18 Gebufferd meer met subtypen
zeer d1ep water (> 5 m)
diep water (3·5 m)
matig d1ep water (1 ·3 m)
ond1ep water (<1 m)
3.24 Moeras
3 25 Natte stroo1selru1gte
3 26 Natte dutnval ei
3.32 Nat matig voedselnjk grasland
3.39 Bloemrijk grasland van het rivler- en zeeklelgebied
3.48 Strand en stuivend du1n
3.53 Zoom, mantel en droog struweel van het nv1eren en
zeekle1gebted
3.55 W1lgenstruweel
3.66 Bos van voedselnjke, vochtige gronden

5.3 Functie- eisen Markermeer

In tabel 5.2 staan de functie-eisen voor het Markermeer. Evenals bij de functiee1sen voor het IJsselmeer is het nog met mogelijk alle e1sen in voldoende mate
te kwantificeren. Waar d1t het geval is, wordt de term 'voldoende' gebruikt.

Tabel 5 2: Funebe-e1sen Markermeer
Parameter

Functie-els

Subparameter

•

Waterlcwal1te1r

..
Pe1lbeheer
Flora en fauna

I

•

Streefwaarden 4• Nota Waterhuishoudlng
1 m doorzicht

•

Mabg tot laag voedselnJk

•

Se1zoensgebonden pe1I

e

lnstandhouden beschermde soorten uit de Rora- en
faunawet, kwal1ficerende soorten u1t de Europese Voge·

I

len Hab1tatnchtl11n' en Rode·Li1stsoorten

• Overeenkomstig het IHP Water; doorzicht nog nader te onderzoeken (w1ttevlek)
" Tot 2010 vasthouden aan hu1d1g streefpe1I; daarna streven naar se1zoensgebonden pe1lbeheer (wanneer de uitkomsten van het pro1ect SPIJ (se1zoensgebonden pe1lbeheer IJsselmeergebied) als onderdeel van het proiect TWIJG (Toekomstige waterhu1shoud1ng IJsselmeerge·
b1ed) d1t toelaten.
t De Europese Hab1tatnchh1ngeb1eden z11n door LNV 1n procedure voor aanmelding gebracht.
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WatervegetatJe

•

Voldoende externe bedekk1ng

Oevervegetabe

•

Voldoende oevervegetatie langs de oever als trekroute
voor fauna en loodrecht op de oever als u1tw1ssehng tu ssen water en binnendi1ks gebied

Oever

•

Geleideli1ke overgang van droge naar natte b1otopen
zonder verstonng door rntensieve act1vlte1ten voor circa
10% van het areaal
Geen barn~res voor trekkende diersoorten (o.a. langs de

•

HoutnbdiJk)

•

Watervogels

Vogels

•
•
•
Kale-grondbroedvogels

R1et- en moerasbroedvogels

•
•
•

.•
•
•

•
•
•
•
•
•

V1ssen

•

Driehoeksmosselen

•
•

•

Fytoplankton

•

•
•
•

ZoOplankton

•

•

Voldoende ongestoorde rustmogeli1kheden
Voldoende geiegenheid voor ru1ende watervogels
Voldoende voedsel
Voldoende vogels
Voldoende oppervlak kale grond
Voldoende rust
Voldoende voedsel
Voldoende vogels
Voldoende areaal oevervegetabe
Voldoende rust
Voldoende voedsel
Voldoende vogels
Bereikbaarheid van paa1plaatsen
Beschikbaarheid van paa1plaatsen
Voldoende voedsel
Voldoende biomassa
Voldoende diversiteit van soorten
Voldoende hard substraat
Voldoende (algen ais) voedsel
Voldoende biomassa
Voldoende voedsel
Voldoende b1omassa
Geen domrnant1e van blauwalgen
Voldoende d1versite1t van soortsgroepen
Voldoende voedsel
Voldoende b1omassa
Voldoende diversitelt van soortsgroepen

5.4 Systeemanalyse
5.4.1 Confrontatie huidige situatie met streefbeeld

In tabel 5.3 wordt de huidige s1t uatie van het M arkermeer geconfronteerd met
het streefbeeld voor 2035. Waar niet voldaan wordt aan het streefbeeld, is
aangegeven in welke aanlegmaat regelen is voorzien. Tevens is aangegeven in
welke mate (met hoeveel ha) dit type verbetermaatregelen bijdraagt aan de
realisatie van het streefbeeld. Het kan hierbij zowel om de realisatie van nieuwe
samenstellende doeltypen als om de optimalisatie van bestaande doeltypen
gaan. Bijlage 4 gaat hier nader op in . Hierbij wordt ook aandacht geschonken
aan het areaal samenstellende doeltypen dat verloren gaat door uitvoering van
een aanlegmaatregel.
Tabel 5.3 :
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Samenstellende doeltypen

Hu1dige
situ atie
(ha)"

3.13 Brak sblstaand water

Streefbeeld Voldoet
(ha)
wel/nlet

0

met

3.14 Gebufferde poel en w1el

0

niet

3.18 Gebufferd meer met subtypen
zeer d1ep water(> 5 m)
d1ep water (3-5 m)
matig d1ep water (1-3 m)
ond1ep water (<1 m)

69859

3 24 Moeras

67

met

3 .25 Natte slroo1selru1gte

0

met

3 26 Natte du1nvalle1

9

met

3 .32 Nat mallg voedselnJk grasland

255

met

het 382

met

3 .39 Bloemn1k grasland van
nv1er· en zeeklergebied

Verbeterm aatregel
Aanleg

ha

onbekend

Water1andse kust

50

D1emervijthoek

60

D1emervi1thoek

10

37

niet

3.53 Zoom. mantel en droog stru- 64
weel van het nv1eren en zeeklergebted

niet

0,3

met

D1emerva1fhoek

10

nlet

D1emervijfhoek

20

3.48 Strand en stu1vend duin

3.55 Wrlgenstruweel

366 Bos van voedseln1ke. vochtige 199
gronden

5.4.2 Confrontatie huldlge situatle met fundie-eisen

In tabel 5.4 wordt de hu1d1ge situatie geconfronteerd met de functie-eisen.
Waar met voldaan wordt aan de functie-eisen is waar mogellJk aangegeven in
welke verbetermaatregelen (aanlegmaatregelen en/of verbetermaatregelen
ecologie) is voorzien, waar d1t al wel het geval is in welke instandhoudingsmaatregelen.

811 de mvulbng van de hurd1ge s1tuabe 1n tabel 5.3 z11n alleen de natuurdoeltypen meegenomen die onderdeel z11n van het streefbeeld voor 2035
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Tabel 5.4.

Confrontatie hu1d1ge situatie met de functie-e1sen van het Markermeer

Functie-els

Parameter

Waterkwal1te1f

Voldoet
wel/nlet Aanleg

• Streefwaarden 4• Nota Waterhu1s-

Verbetermaatregel

•

houding
• 1 m doorzicht
Pe1lbeheer

..

Flora en fauna

lnstandhoudlngs-

Ecologie

maatregel

Shbdynamiek Markermeer

ROM tJmeer

• Mabg tot laag voedselnJk
• Selzoensgebonden peil

•

• lnstandhouden beschermde soorten uit de Flora- en faunawet,

•

BEWIJS, Monito·

Waterlandse kust,
D1emervljfhoek

nng open water,
Monitoring oe-

kwalificerende soorten uit de Euro·
pese Vogel- en Habitatr1chth1nt en

vers, ROM-ljmeer

Rode·Li1stsoorten
Watervegetatie

• Voldoende externe bedekkmg

•

Oevervegetatie

• Voldoende oevervegetat1e langs de
oever als trekroute voor fauna en
loodrecht op de oever als u1tw1sseling tussen water en bmnendijks

•

BEWIJS, Monitoring open water,
ROM-IJmeer
BEWIJS, Mon1toring oevers

geb1ed
Oever

• Geleideh1ke overgang van droge
naar natte b1otopen zonder versto·
nng door intens1eve acbviteiten
voor area 10% van het areaal
• Geen barri~res voor langstrekkende

•

LARCH/EKOS

BEWIJS. Mon1tonng oevers

Verstoringsmodel
waterrecreatie-vogels

BEWIJS, Monitonng open water.
ROM-IJmeer

Verstoringsmodel
waterrecreatie-vogels

BEWIJS, ROM

Verstonngsmodel
waterrecreatie-vogels

BEWIJS, ROM
ljmeer

•

d1ersoorten (o.a. langs de Houtrib·
dijk)
Watervogels

Kale- grondbroedvogels

Riet- en moerasbroedvogels

• Voldoende ongestoorde rustmoge·
lijkheden
• Voldoende gelegenheid voor
ru1ende watervogels

•

• Voldoende voedsel
• Voldoende vogels

•
•
•

• Voldoende oppervlak kale grond

•

• Voldoende rust
• Voldoende voedsel
• Voldoende vogels

•

• Voldoende areaal oevervegetatie
• Voldoende rust

•
•
•
•

• Voldoende voedsel
• Voldoende vogels

r1meer

•
•
Waterlandse kust.
D1emerviifhoek

Overeenkomstig het IHP Water
Tot 2010 vasthouden aan hu1dig streefpeil, daarna streven naar seizoensgebonden peilbeheer (wanneer de u1tkomsten van het proiect SPIJ (se1zoensgebonden peilbeheer 1Jsselmeergeb1ed) als onderdeel van het proiect TWIJG (Toekomstige waterhu1shoudmg Usselmeergebred) drt toelaten.
t De Europese Habitatnchhingebieden zijn door LNV in procedure voor aanmeldmg gebracht
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V1ssen

Onehoeksmosse·
fen

• Bere1kbaarhe1d van paa1plaatsen
• Besch1kbaarhe1d van paa1plaatsen
• Voldoende voedsel

•
•
•

• Voldoende b1omassa
• Voldoende d1vers1te1t van soorten

•

• Voldoende hard substraat
• Voldoende (algen als) voedsel

•
•
•
•
•
•
•

• Voldoende b1omassa
Fytoplankton

•
•
•
•

Voldoende voedsel
Geen dommantle van blauwalgen
Vofdoende b1omassa
Voldoende d1vers1te1t van soorts·

V1sm1grat1e landel11k +
IJsselmeer

BEWIJS. Manito·
nng open water.
ROM IJmeer

Shbdynam1ek Mar·
kermeer

BEWIJS, ROM·
IJmeer

Shbdynam1ek Mar·
kermeer

BEWIJS, ROM·
ljmeer

groepen
ZoOpla.nkton

• Voldoende voedsel
• Voldoende b1omassa
• Voldoende d1verslteit van soortsgroepen

•
•
•

BEWIJS, ROM·
IJmeer

5.4.3 Nieuwe ontwikkelingen en wltte vlekken

De w1tte vlekkenlijst 1s opgenomen in subparagraaf 3.4.3 tabel 3.5.

5.5 Maatregelen

In deze paragraaf wordt een nadere toehchtmg gegeven op de maatregelen die
z11n opgenomen in tabel 5.3 en 5.4. Evenals in hoofdstuk 3 wordt een onderscheid gemaakt in verbeter- en instandhoudingsmaatregelen. Bij de verbetermaatregelen wordt weer een ondersche1d gemaakt in aanlegmaatregelen en
verbetermaatregelen ecolog1e.

5.5.1 Verbetermaatregelen

In tabel 5 .5 wordt een overzicht gegeven van de benodigde aanlegmaatregelen, in tabel 5.6 van de verbetermaatregelen ecologie. Meer mformatie omtrent
deze maatregelen 1s opgenomen in bijlage 4. Per maatregel wordt inzicht gegeven m.
• het deelprojectnummer of de pro1ectcode
• de omschrijvmg van het project
• de verantwoordelijke voor het project
• de doorlooptijd
• de prionte1t
• de kosten in keuro's.

Tabel 5 .5

Aanlegmaatregtlen Ma.rkermttr

Projedcode

Projedomschrljvlng

Verantwoordelijke

516025

Wattrlandse kust

Vtrheule, R.

4 538

516025

Dtemel'Vljfhoek

Kru1thof, 8.

2.360
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Ooorlooptljd

Prloritelt

Kosten In
keuro's

Tabet 5.6. Verbetermaatregeten ecologte Markermeer
Projectcode

Projectomschrijving

657111

Natuurbeelden

Laane,

2009

73

657121

Samenwerkmgsprogramma Pe1ps1-meer

But11n. G.D

2005

445

657122

Componenten voor streefbeelden

Laane. W E.M

2004

103

Verantwoorde-

Ooorloop-

lijke

tijd

w E.M

Prloriteit

Kosten In
keuro's

657131

Herijkmg ecologische koers

DoefRW

2008

86

657132

Visie op beheer

Willet, J

2005

75

657321

Slibdynam1ek Markermeer

Lauwaars, S.G

2010

1 258

657322

Cyanotoxmes

Laane, W.E.M

2003

68

657323

V1sm1grabe landehjk + IJsselmeer

Willet. H.

2009

245

657324

Ecologie Aalscholvers

Willet, H

2003

13

657325

Plaagsoorten

Doef. RW.

2006

70

Lauwaars, S.G

2009

276

657332

WAVOMIJ

Laane. W .E.M

2004

95

657333

LARCH/EKOS

Laane, W.E.M

2009

280

657411

Ecologische beoordehng van informatie

ButiJn, GD

conbnu

915

657412

Landeli1k overleg IRC-Ecologie

Buti1n. G.D

conbnu

22

657421

Pubhcaties en presentattes

Doef, R.W

contlnu

645

657331 Verstonngsmodel waterrecreatie-vogels

5.5.2

lnstandhoudingsmaatregelen.

Als genoemd m paragraaf 3 .5.2 worden momenteel in het IJsselmeergebied in
het kader van ecologie alleen instandhoudingsmaatregelen op het geb1ed van
monitoring voorzien. In tabel 5.7 wordt een overzicht gegeven van de voorziene monitoringinspanning. Per maatregel wordt mzicht gegeven in: het deelprojectnummer of de projectcode, de omschrijving van het pro1ect, de projectverantwoordelijke, de doorlooptijd, de prioriteit en de kosten in keuro's.

Tabet 5.7. Monitoring Markermeer
Projectcode

Projectomschrtjving

Verantwoorde-

Doorloop-

lijke

tljd

Prioritelt

Kosten In
keuro's

657201

BEWIJS

Doef, RW

Contmu

920

657311

Monitoring open water

Willet. H

Contmu

5.421

657312

Monitonng oevers (MONNATYS I NIJL)

Lauwaars. S.G

Contmu

1.348

635

ROM IJmeer

Vos, J.P.

Contmu

1.420
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6 Randmeren
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6.1 Huidige situat.ie
Randmeren Noord (Ketelmeer, Zwarte Meer en Vossemeer)
De Randmeren Noord zijn ontstaan biJ het inpolderen van de Noordoostpolder
(in 1942) en Flevoland (Oostelijk Flevoland m 1957; Zu1delijk Flevoland in
1968). Binnen de Randmeren Noord worden drie watersysteemdelen onderscheiden: Ketelmeer, Vossemeer en Zwarte Meer. Aile drie de meren ziJn aangewezen als speciale beschermingszone in het kader van de Europese Vogelnchtlijn vanwege het belang van de meren voor verschillende soorten watervogels (bijlage 2a). Het hele Zwarte Meer 1s voor versch11lende habitattypen en
soorten in procedure voor aanmelding als Habitatrichtlijngeb1ed (bijlage 2b).
Het Vossemeer is aangewezen als Staatsnatuurmonument Het Zwarte Meer is
met uitzondering van de vaargeulen en de retourstroomgeul eveneens deels gewezen als Staatsnatuurmonument en deels als beschermd natuurmonument en
bovendien aangemeld als wetland (conform de conventie van Ramsar) (bijlage 1).

Ketelmeer
Ecologisch gez1en kan het Ketelmeer opgedeeld worden m een vrij ondiep oostelijk en dieper westelijk deel In het oostelijk deel van het Ketelmeer 1s in 2000
biJ de monding van het Kattend1ep (een zi1-arm van de IJssel) het zeldzame
R1v1erfontemkruid gevonden (De Witte et al., 2001 ). Het oostelijk deel IS vni
arm aan bodemfauna. Het westeltjke deel kent een n1kere bodemfauna; met
name Driehoeksmosselen en muggenlarven. Dankzij de Driehoeksmosselen
overw1nteren er grote aantallen Kuif- en Tafeleenden. Verder komen in met
name voormalige zandwmputten grote concentrabes vis voor, waaronder Pos
en Spiering.
Het Ketelmeer staat sterk onder mvloed van de IJssel en fungeert als bezinkput
voor voedingsstoffen en (m1cro)verontrem1gmgen die via deze rivier werden
aangevoerd. Het Ketelmeer was dan ook sterk verontreinigd. Het oostelijk deel
van het meer is inmiddels gesaneerd, het westelijke deel nog niet. De vervuilde
specie 1s afgevoerd naar het centraal in het Ketelmeer gelegen depot Usseloog.
Rondom dit depot z1in en worden natuurontw1kkehngsgeb1edjes aangelegd.
Aan de oostkant van IJsseloog ontw1kkelen 21ch houtige vegetaties afgewisseld
met riet en ruigte (Koppeian & Kers, 2002). De zandplaat aan de noordwestz11de 1s schaars begroe1d. Ook verder oostelijk, b1J de mondmg van de IJssel vindt
natuurontwikkeltng plaats. Het natuurontwikkelingspoject IJsselmonding heeft
als doel het real1seren van een grootschalige moerasdelta, als overgangsgebied
tussen rivier en meersysteem (Van Manen & Kolen, 2002) lnm1ddels 1s een
aantal eilandies gereahseerd. Een deel van de grond benodigd voor de aanleg
van de eilandjes komt vrij b1j de verbetenng van de vaargeul naar Kampen
(Hanzerak).

ZwarteMeer
Het Zwarte Meer is een open meer met moerasachbge oeverstroken en natuurgeb1eden. Aan de noordoostkant b1J Vogeleiland 1s een dichte bedekking van
watervegetatie van nymphaeide soorten, zoals Waterlelie, Gele plomp en Watergentiaan. Het Zwarte Meer is het meest vogelrijke randmeer, zowel qua
aantallen als qua soorten. De soortenrijkdom van vissen is groot Hetzelfde
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geldt voor de macrofaunagemeenschap, d1t wordt mogehJk veroorzaakt door
de invloed van de riv1eren IJssel en Vecht. Er wordt gewerkt aan een bele1dsvis1e
voor het Zwarte Meer.

Vossemeer
Het Vossemeer is een smal, besloten meer met een sterk begroe1de oeverzone.
Het 1s vergehjkbaar met de Randmeren Oost (met name het Drontermeer). In
het noordwesteliJke, brede deel van het Vossemeer wordt de oeverwne aan de
kant van OvenJssel , door natuurontwikkeling versterkt. Het natuurontwikkelingsproject bestaat uit een groot aantal e1landJeS met als doel moerasontw1kkehng (als onderdeel van de Ecolog1sche Hoofdstructuur) te st1muleren. H1erdoor
is in ieder geval het aantal net- en moeras broedvogels m het Vossemeer toegenomen (Lauwaars & Platteeuw, 1998).
Randmeren Oost (Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd-Nuldernauw)
Binnen het watersysteem Randmeren Oost warden de watersysteemdelen
Drontermeer, Veluwemeer en Wolderw11d-Nuldernauw ondersche1den. In het
Veluwemeer, het Wolderwijd-Nuldernauw, en enkele iaren later ook het Drontermeer, heeft sinds het begin van de iaren '90 een spectaculair ecologisch herstel plaatsgevonden. De blauwalgen-dominantie is doorbroken· het water 1s in
het overgrote deel van de randmeren helder. Er z1jn uitgebreide waterplantenvegetaties, van met name kransw1eren, waarboven het water glashelder 1s.
Door de grote bedekking met kransw1er (> 70% externe bedekkmg) 1s het Veluwemeer als stab1el gekaraktenseerd (Me11er et al., 1999). Na een aantal jaren
van toename van het areaal en de bedekking van de watervegetatte 1s deze in
2002 weer afgenomen (Noordhu1s & Van den Berg, 2002) (In 2003 h1kt de
verslechtenng van de waterkwahteit zich voort te zetten (mond. med. J. Kampen, Aqua Terra Water en Bodem BV, Geldermalsen)). De waterplanten trekken
diverse soorten watervogels aan, zoals de Kleine Zwaan, Knobbelzwaan, Meerkoet en Krooneend. Zelfs Driehoeksmosselen komen lokaal weer in hoge d1chtheden voor, zowel op de beschoenngen als op de meerbodem, hetgeen diverse
soorten duikeenden aantrekt (Hulsegge et al., (in concept); Smits et al., 2003).
De visstand is meer divers dan voorheen: verbraseming 1s een minder groot
probleem (Rut1es & Kampen, 2003b) In het kader van llVR (lntegrale lnrichtmg
Veluwerandmeren) is m 2001 door negentien overheden een convenant getekend met als doel gezamenhJk tot de u1tvoer van (zesendertig) maatregelen te
komen (BOVAR-llVR, 2001 ). De maatregelen varieren van een 'ecohnt' tussen
Elburg en Harderw1Jk en een ononderbroken fietspad om de randmeren heen
tot een verd1epmg van delen van het Wolderwijd en de aanleg van een natuure1land in het Nuldernauw Delen van het Veluwemeer en van het Drontermeer
ZIJn aangewezen als Staatsnatuurmonument (bijlage 1). Het Drontermeer, Veluwemeer en Wolderwijd-Nuldemauw zijn in april 2000 aangewezen als speciale beschermingszone in het kader van de Europese Vogelrichtlijn en als wetland
vanwege het belang van de meren voor verschillende soorten watervogels.
Delen van het Veluwemeer en Wolderw1jd zijn voor verschillende habitattypen
en soorten in procedure voor aanmelding als Hab1tatnchtlijngeb1ed (februari
2003) (bijlage 2b).
NatuurontwikkelingsproJecten als de Abbert II in het Drontermeer en Polsmaten
in het Veluwemeer vormen een belangnike schakel tussen het open water en
het vaste land (Lauwaars & Platteeuw, 1998). Het ontbreken van voldoende
rust vormt momenteel de grootste belemmering voor de ontwikkehng van de
natuurwaarden. Desalniettemin broedt de zeldzame Grote Karekiet op rust1ge
locaties in het Veluwemeer en worden Visarend en Zeearend in het gebied
gesignaleerd.
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Randmeren Zuid (Eemmeer-Nijkerkernauw, Gooimeer)
De zuidelijke randmeren bestaan u1t het Nijkerkernauw, Eemmeer en het Gooimeer. De Randmeren Zuid waarborgen de waterafvoer van de Randmeren Oost
en de Eem. De Eem 1s de belangrijkste wateraanvoerbron voor het Eemmeer.
Doordat de aanvoer vanu1t het Eemmeer de belangrijkste aanvoerpost van het
Gooimeer 1s, werkt de invloed van de Eem ook door in het Gooimeer.
De laatste jaren (vanaf 1999) 1s de waterkwahte1t in het Eem- en Goo1meer
sterk verbeterd. Ook 1s het aantal driehoeksmosselen sterk toegenomen; eerst in
het Goo1meer en vervolgens ook in het Eemmeer (Smits et al., 2003). Het water
is relatief helder. Er zi1n echter maar nauwelijks waterplanten en de visstand is
'verbrasemd ' (Rut,es & Kampen, 2003a). Het gebied heeft een functie als rusten ruigeb1ed voor watervogels. Vooral duikeenden die foerageren op Driehoeksmosselen z11n sterk in aantal toegenomen.
In 1994 zijn de ond1epe zones van het Goo1 - en het Eemmeer als spec1ale beschermingszone in het kader van de Europese Vogelnchtli1n (bijlage 1 ). Delen
van het Gooimeer en het Eemmeer (tot NAP-1 ,0 m) zijn benoemd tot Staatsnatuurmonument (b jlage 1)

6 .2 Streefbeeld randmeren 2035
Algemeen
De randmeren vormen een keten van ondiepe meren en zijn onderdeel van de
Ecologische Hoofdstructuur en van de Natte As (Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en V1ssen1, 2002). Ze funct1oneren als een ecolog1sche verbmdmgszone tussen het Utrechtse Vechtplassengeb1ed en het meren- en plassengeb1ed m Noordwest-Overi1ssel en Fryslan.
Door de aanleg van het in 2001 gestarte pro1ect Delta Schu1tenbeek nemen de
waterkwaliteit in het Nuldernauw en in het Wolderw1jd en de natuurwaarden m
het Nuldernauw toe. Het m 2000 gestarte natuurontwikkelingsproject Natte As
vormt een ecolog1sche verbmd1ng tussen de monding van de H1erdense beek in
het Veluwemeer en het Flevolandse natuurgebied Harderbroek grenzend aan
het Wolderwijd. Verder vergroten proiecten zoals Ontw1kkelen beekmondingen
Veluwemeer, Ontwikkelen netveld Elburg en Aanleggen groene kruispunt Nuldernauw de natuurwaarden van het geb1ed . Specifiek voor het Ketelmeer kan
hieraan toegevoegd worden dat de IJsselmonding een belangnJk natuurlijk
element is bij de mondmg van de IJssel, met vooral kenmerken van een grootschal1ge rivierdelta.
Langs de oevers worden brede zones (aan het oude land en smalle stroken aan
de polderz1jde) met moerasvegetabes (waternet, b1ezen en houbge opslag)
afgew1sseld door recreat1eve en verstedeliikte zones. Waar mogehik 1s een geleideliJke overgang naar (moeras)bos. Er heerst voldoende rust voor de O tter
(Winter & Smit, 1997) Er zijn trekroutes voor fauna zow el langs de oevers als
loodrecht op de oever die een gele1deli1ke gradient vormen tussen droog en nat.
In aanvulling op het streefbeeld van het 1Jsselmeergeb1ed kunnen de volgende
kenmerken genoemd worden:
• In het water komen uitgestrekte waterplantenvelden voor.
• In de houtige opslag op diverse locaties, 1s voldoende dekkmg en rust als
leefgebied voor de Otter die daar voorkomt.
Natuurdoeltypen
In tabel 6 .1 1s het streefbeeld voor de randmeren (gewenste s1tuabe in
2035) uitgedrukt in het aantaJ ha samenstellende doeltypen en in percentages van de randmeren samen . De bedoelde kwantificering van doeltypen en
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ecotopen 1s in deze versie nog niet mogelijk. Daartoe moet eerst nog onderzoek worden uitgevoerd, zoals beschreven in de witte vlekkenlijst (zie

3.5).
Tabel 6.1

Streetbeeld

voor de randmeren 2035 uitgedrukt als aandeel van de samenstellen·
vor·

de doeltypen, die na kwantiflcering het getalsmatig deel van het streefbeeld
men (in ha en in percentages van alle randmeren samen}
Aandeel

Samenstellende doeltypen

Aantal ha

in

2035

o/o randmeren

3 13 Brak stilstaand water
3 14 Gebufferde poel en wiel
3 18 Gebutterd meer met subtypen
zeer diep water(> 5 m)
d1ep water(3·5 m}
mabg d1ep water (1 ·3 m)
ondiep waler (<1 m}
3.24 Moeras
3.25 Natte strooiselruigte
3.26 Natte du1nvallei
3.32 Nat matig voedselriJk grasland
3.39 BloemriJk grasland

van het nvier· en zeekle1geb1ed

3.48 Strand en stuivend dum
3.53 Zoom, mantel en droog struweel

van

het nv1eren en

zeekle1gebied
3 .55 W1lgenstruweel
3 66 Bos van voedselrijke, vochtige gronden

6.3 Functie-eisen randmeren

In tabel 6.2 staan de functie-eisen voor de randmeren. Evenals bij de functieeisen voor het IJsselmeer en het Markermeer is het nog niet mogelijk alle eisen
te kwantificeren. In deze gevallen wordt de term 'voldoende' gebruikt.

Tabel 6.2:
Parameter

Functie-e1sen randmeren

Subparameter

Functle-eis

•

Streefwaarden 4• Nota Waterhu1shouding
> 1,0 m doorzicht (Ketelmeer 0,4 m)

Peilbeheer

•
•
•

Flora en fauna

•

Waterkwalite1f

..

mabg tot laag voedseln1k
Se1Zoensgebonden peil
lnstandhouden beschermde soorten ult de Flora- en faunawet. kwalfflcerende soorten uit de Europese Vogel- en Habltatrichtl11n' en Rode-Lijstsoorten

· Overeenkomstig het IHP Water.
•• Tot 2010 vasthouden aan huid1g streefpe1I; daama streven naar se1zoensgebonden pellbeheer (wanneer de u1tkomsten van het project SPIJ (seizoensgebonden peilbeheer 1Jsselmeergeb1ed) als onderdeel van het project TWUG (ToekomstJge waterhuishouding IJsselmeergebied) dit toelaten.
t De Europese Habitatrichli1ngebieden zi1n door LNV in procedure voor aanmelding gebracht
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•
•

WatervegetatJe
OevervegetatJe

.

Areaal watervegetabe, open water,
oevervegetabe

•
•

Oever

•
Vogels

•
•

Watervogels

.
•
Kale-grondbroedvogels

•

.
•
•
R1et- en moerasbroedvogels •

•
•

•
•

Otter

•
•
•
•
•

.

V1ssen

•
•

•
•
•

Dnehoeksmosselen

.•
•

Fytoplanlcton

.
•

•
•
•

ZOOplankton

.•

70% externe bedekkmg van het meer
Voldoende oevervegetabe langs de oever als trekroute voor
fauna en loodrecht op de oever als u1tw1sseling tussen water
en bmnend11ks geb1ed
Watervegetatie:open water;oevervegetabe =30.30:10
Voor Ketelmeer nog nader in te vullen
Geleldelijke overgang van droge naar natte b1otopen zonder
verstonng door lntensieve act1vlte1ten voor circa 10% van het
areaal
Geen barn~res voor langstrekkende d1ersoorten
Voldoende ongestoorde rustmogeh1kheden
Voldoende gelegenheid voor ruiende watervogels
Voldoende voedsel
Voldoende vogels
Voldoende oppervlak kale grond
Voldoende rust
Voldoende voedsel
Voldoende vogels
Voldoende areaal oevervegetabe
Voldoende rust
Voldoende voedsel
Voldoende vogels
Helhng oevertalud 1.3
Breedte· deklangb1edende vegetatJe verbmding52one 2-10 m
Breedte • leefgeb1ed vanaf 10 m
Voldoende voedsel (vis)
Voldoende rust
Voldoende otters
Passeerbaarhe1d van kunstwerken
Beschikbaarhe1d paaiplaatsen
Voldoende voedsel
Voldoende blomassa
Voldoende d1versite1t aan soorten
Voldoende hard substraat
Voldoende (algen als) voedsel
Voldoende b1omassa
Voldoende voedsel
Voldoende b1omassa
Geen dom1nanbe van blauwalgen
Voldoende d1vers1te1t van soortsgroepen
Voldoende voedsel
Voldoende btomassa
Voldoende divers1te1t van soortsgroepen

6.4 Systeemanalyse
6.4.1 Confrontatie huidlge situatie met streefbeeld

In tabel 6.3 wordt de huidige situatie van de randmeren geconfronteerd met
het streefbeeld voor 2035. Waar niet voldaan wordt aan het streefbeeld 1s aan-

Afhankehik van de mate van verstonng.
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gegeven in welke aanlegmaatregelen is voorz1en. Tevens is aangegeven in welke mate (met hoeveel ha) dit type verbetermaatregelen bijdraagt aan de reahsatie van het streefbeeld. Het kan hierbij zowel om de realisatie van rneuwe natuurdoeltypen als om de optimalisat1e van bestaande doeltypen gaan. Bijlage 4
gaat hier nader op in. H1erbij wordt ook aandacht geschonken aan het areaal
samenstellende doeltypen dat verloren gaat door uitvoering van een aanlegmaatregel.

Tabel 6.3·

Confrontat1e huidige sltuatie met het streefbeeld randmeren

Samenstellende doeltypen

Huidige

Streefbeetd Voldoet

situatle

Cha)

Verbetermaatreget

w el/nlet

ha

Aanleg

Cha)"
313 Brak stilstaand water

0

Niel

3 14 Gebufferde poel en wiel

0

N1et

3.18 Gebufferd meer met subtypen
zeer d1ep water (> 5 m)

15.563

on bekend

diep water (3-5 m)

Natte As (ond1ep)

100

IJsselmonding
zeer d1ep water

15

matig d1ep water (1-3 m)

d1ep water

100

ond1ep water (<1 m)

mabg diep water

325

ondiep water

60

Groene kru1spunt

5

Nuldernauw (ondlep)
3 .24 Moeras

696

Ntet

Delta Schu1tenbeek

5B

Natte As

130

1Jsselmond1ng

300

Ontw1kkelen rietveld

1B

El burg
Beekmondingen Veluwemeer
Groene kruispunt

19

Nuldernauw
Groot onderhoud

1

Vossemeer
3.25 Natte strooiselru1gte

0

Niet

3.26 Natte duinvalle1

9

N1et

172

Nlet

het 890

N1et

225

N1et

3.32 Nat matig voedselrijk grasland
3.39 Bloemrijk

grasland

van

rivier- en zeekleigeb1ed
3.48 Strand en stu1vend dum

Groot onderhoud

4

Vossemeer
Rietveld Elburg

2

weel van het nvieren en zee-

Groene kruispunt

1

kle1geb1ed

Nuldernauw

3.53 Zoom, mantel en droog stru- 235

3.55 Wilgenstruweel

12

3 .66 Bos van voedselriike. vochtiee 421

N1et

N1et
N1et

Bij de mvulling van de huidige situatie m tabel 6.3 zijn alleen de natuurdoeltypen meegenomen die onderdeel ZiJn van het streefbeeld voor 2035
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gronden

Toe/1chting aanlegmaatregelen
De aanlegmaatregelen be·invloeden het systeem op een directe manier; ze creeren namehjk de randvoorwaarden voor het ontstaan van de samenstellende
doeltypen. Delta Schuitenbeek is een voorbeeld van een aanlegmaatregel
waarbij de aanleg van een netmoeras gecombtneerd wordt met de doelstelling
om de waterkwalite1t in het Nuldernauw-Wolderwijd te verbeteren. Deze doelstelhngen warden nagestreefd door het water van de Schu1tenbeek en het Puttergemaal via een netmoeras af te le1den. Het fosfaatr1ike water van de Schuitenbeek en het Puttergemaal komt hterdoor n1et meer direct tn het Wolderwijd
terecht, maar wordt via het moeras tot ru1m voor de Nijkerkerslu1s afgele1d en
bere1kt van daaruit de zu1de1tike randmeren De waterkwal1teit in het Nuldernauw zal h1erdoor verbeteren, terw1jl er geen nadellge gevolgen zijn voor de
zu1delijke randmeren Een lage, natuurvnendelijke gele1dmgsdam voorkomt de
uitw1sselmg tussen het moeras en het randmeer.
Het natuurontwtkkelingsproiect IJsselmonding wordt aangelegd om een dynam1sche nvierdelta tot stand te brengen. Ten behoeve h1ervan warden eilandies
en geulen aangelegd waar zoveel mogelijk land-waterovergangen worden gecreeerd. Er zullen geinundeerde rietmoerassen komen, die een habitat vormen
voor ru1ende, broedende en trekkende vogelsoorten. Na verloop van tijd zullen
de kades rond de e1landjes doorgestoken worden om de mogelijkheden tot
u1tw1sseling van water te versterken. Daarnaast zal het ten zuiden van de IJsselmonding gelegen 59 ha grote, nu nog m agransch gebru1k zijnde Roggebotveld warden ingencht als bloemrijk nat grasveld met hier en daar ruitruigten.
sloten en poelen
Bij de aanleg van proiecten moet niet alleen gelet worden op de realisatie van
natuurdoeltypen. Het is eveneens van belang dat flora en fauna zteh goed kunnen verspreiden en/of verplaatsen door het 1Jsselmeergeb1ed (zowel via het
water als langs de oevers). Een aantal proiecten is daarom ook bedoeld om
ecolog1sche verbtndtngen te realiseren, ook als onderdeel van de Ecolog1sche
Hoofdstructuur. Zo heeft natuurontwikkeltngsproiect 'Natte As' (ook wet genoemd ecologische verbindingszone Hierdense Beek-Harderbroek) als doel het
creeren van een landschappelijk aantrekkelijke, natte ecolog1sche verbinding die
doorgang en dekktng b1edt aan zoogd1eren en reptielen, zoals de Otter en
Ringslang. Het proiect Aanleggen groene kruispunt Nuldernauw dient ter versterking van de EHS, zowel m de lengte richtmg van de Veluwerandmeren als in
de breedterichting (Veluwe-Horsterwold), voor soorten ats Das, Otter, Rmgslang, Snoek en op lange termtJn Edelhert. D1t project hangt samen met plannen
om barrieres als de A28 en de A6 passeerbaar te maken. Ook de projecten
Ontw1kkelen netveld Elburg en Ontwikkelen beekmondmgen Veluwemeer
dragen bij aan een verbtndtngszone (soms EHS) in de lengterichting van de
randmeren. Dit gebeurt vooral doordat de proiecten biJdragen aan de realisatie
van een doorlopende zone netmoeras fangs de Gelderse kust van de randmeren.
Ten aanzien van de verspre1dtng van fauna wordt ook aandacht besteed aan
het opheffen van barrieres voor trekvissen (Zeeforel, Zalm, Fint, Elft, Sp1enng,
Zeeprik, Bot, Tiendoornige Stekelbaars, Aal en Houtmg). Genoemde soorten
moeten de paaiplaatsen ongehinderd kunnen bereiken. Een goed voorbeeld
htervan is het proiect 'Aanleggen aalgoot Roggebotsluis'.

6.4.2 Confrontatie huidlge situatie met functle-eisen
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In tabel 6.4 wordt de huidige situatie geconfronteerd met de functie-eisen.
Waar niet voldaan wordt aan de functie-eisen 1s waar mogehjk aangegeven in
welke verbetermaatregelen (aanlegmaatregelen en/of verbetermaatregelen
ecologie) is voorzien, waar dit al wel het geval 1s in welke instandhoudingsmaatregelen. In bijlage 4 is uitgebreidere mformatie opgenomen over de aanlegmaatregelen. Omdat aanleg van het ene doeltype consequenties heeft voor
het areaal van een ander doeltype, is in bijlage 4 ook aangeven hoeveel ha van
een samenstellende doeltype verloren gaat door uitvoenng van een aanlegmaatregel.

Tabel 6.4 : Confrontabe hu1dige situatie met de functie-eisen van de randmeren
Parameter

Waterkwahte1f

Functie-eis

Voldoet

• Streefwaarden 4• Nota Waterhu1s-

wel/niet

•

Verbetermaatregel

lnstandhoudings-

Aanleg

Ecol ogle

maatregel

Delta Schu1tenbeek

BOVAR-ecolog1e

BOVAR ecologie

houd1ng

• > 1,0 m doorzicht (Ketelmeer 0.4
m)
• Matig tot laag voedselrijk

..
Peilbeheer

• Se1zoensgebonden peil

•

Flora en fauna

• lnstandhouden beschermde soor-

•

Delta Schu1tenbeek,

BEWUS, Momto·

ten uit de Flora- en faunawet,

Natte As, IJsselmon-

nng open water,

kwahficerende soorten uit de Euro-

ding. Beekmondin-

Monitoring oe-

pese Vogel- en Habitatrichtlijn' en

gen Veluwemeer,

vers, BOVAR

R1etveld Elburg,

ecologie

Rode-Lijstsoorten

Aalgoot Roggebotslu1s, Groene
Kru1spunt Nuldernauw, Groot onderhoud Vossemeer
Watervegetabe

• 70 % externe bedekking van het

•

BEWIJS, Manito-

meer (m.u.v. het Ketelmeer)

ring open water,
BOVAR ecolog1e

Oevervegetatie

Areaal watervegetatie, open

• Voldoende oevervegetatte langs de

Delta Schu1tenbeek,

BEWIJS, Manito-

Natte As, Beekman-

ring oevers

loodrecht op de oever als uitwisse-

dingen Veluwemeer,

hng tussen water en b1nnendijks

Groene kru1spunt

gebied

Nuldernauw

• Watervegetatie:open wa-

•

ter:oevervegetabe: 30:30:10

water, oevervege- • Voor Ketelmeer nog nader in te

tatie

•

oever als trekroute voor fauna en

•

vullen

Overeenkomsbg het !HP Water
Tot 2010 vasthouden aan huid1g streefpeil; daarna streven naar seizoensgebonden peilbeheer (wanneer de uitkomsten van het project SPIJ (se1zoensgebonden peilbeheer Usselmeergebied) als onderdeel van de TWIJG-studie (Toekomstige waterhuishouding Usselmeergebied)
d1t toelaten
t De Europese Hab1tatnchlijngeb1eden zijn door LNV in procedure voor aanmelding gebrachl
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Oever

Watervogels

Kale-grondbroed·
vogels

Riel· en moeras·
broedvogels

Otter

V1ssen

• Gele1deh1ke overgang van droge
naar natte biotopen zonder versto·
nng door 1ntens1eve activ1te1ten
voor area 10% van het areaal
• Geen barn~res voor langstrekkende
diersoorten

•

• Voldoende ongestoorde rustrnoge·
h1kheden
• Voldoende gelegenhetd voor
ruiende watervogels
• Voldoende voedsel
• Voldoende vogels

•

• Voldoende oppervlak kale grond
• Voldoende rust
• Voldoende voedsel
• Voldoende vogels

•
•
•
•

•

• Passeerbaarhe1d van kunstwerken

•

•
•
•
•

•
•

Fytoplankton

•
•
•
•

Voldoende voedsel
Geen dom1nantie van blauwalgen
Voldoende btomassa
Voldoende d1vers1te1t van soorts·
groepen

• Voldoende voedsel
• Voldoende biomassa
• Voldoende divers1te1t van soorts·
groepen

Natte As, Usselmon·
dtng, Beekmondin·
gen Veluwemeer,
Groot onderhoud
Vossemeer

Verstonngsmodel
BEWIJS, Momto·
waterrecreabe·vogels, nng open water,
WAVOMIJ
BOVAR ecolog1e

IJsselmondmg

Verstonngsmodel
waterrecreabe-vogels

BEWIJS

Delta Schu1tenbeek,
Natte As, IJsselmon·
ding, Beekmon·
d1ngen Veluwemeer.
R1etveld Elburg.
Groene kru1spunt
Nuldemauw. Groot
onderhoud Vosse·
meer

Verstonngsmodel
waterrecreabe-vogels

BEWIJS

V1smigrabe landeh1k +
IJsselmeer

BEWIJS, MonitO·
ring open water,
BOVAR ecolog1e

•

• Helling oevertalud 1 ;3
• Breedte• dekkingb1edende vegeta·
be verbindingszone 2·10 m
• Breedte" leefgebted vanaf 10 m
• Voldoende voedsel (vis)
• Voldoende rust
• Voldoende otters

• Voldoende hard substraat
• Voldoende Calgen als> voedsel
• Voldoende b1omassa

•

•

•

Natte As, Usselmon·
ding. Beekmondin·
gen Veluwemeer

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

IJSSelmondlng, Beek·
mondingen Veluwe·
meer, Natte As, Aal·
goot Roggebotslu1s
Aalgoot Roggebot·
slu1s

•

BEWIJS, BOVAR
ecologie
BEWIJS, BOVAR
ecolog1e

•

•
•
•

•

Afhankehjk van de mate van verstonng.

lnstandhoud1ngsptan Wa~r indus•ef Ecologoe 2002

BEWIJS, Momto·
nng oevers

•

.•

Beschikbaarhe1d paatplaatsen
Voldoende voedsel
Voldoende b1omassa
Voldoende soortend1verstte1t

LARCH/EKOS

•

Voldoende areaal oevervegetatie
Voldoende rust
Voldoende voedsel
Voldoende vogels

•
•
•
•

Dnehoeksmosse·
len

ZoOplankton

•

Delta Schu1tenbeek.
Natte As, Beekmon·
dingen Veluwemeer,
Groene kru1spunt
Nuldemauw

57

BEWIJS, BOVAR
ecologie

6 .4.3 N ieuw e ontw ikkelingen en w itte v lekken

De w1tte vlekkenhjst is opgenomen in subparagraaf 3.4.3 tabel 3.5

6.5 Maatregelen

In deze paragraaf wordt een nadere toehchting gegeven op de maatregelen die
zijn opgenomen in tabel 6.3 en 6.4. Evenals in hoofdstuk 3 wordt een onderscheid gemaakt in verbeter· en instandhoudingsmaatregelen . Bij de verbetermaatregelen wordt weer een onderscheid gemaakt in aanlegmaatregelen en
verbetermaatregelen ecologie.

6.5.1

Verbetermaatregelen

In tabel 6.5 wordt een overzicht gegeven van de benodigde aanlegmaatregelen, in tabel 5.6 van de verbetermaatregelen ecologie. Per maatregel wordt
inzicht gegeven in:
• het deelprojectnummer of de projectcode
• de omschrijving van het project
• de verantwoordelijke voor het project
• de doorlooptijd
• de prioriteit
• de kosten in keuro's.
Meer informatie omtrent deze maatregelen 1s opgenomen in bijlage 4.

Tabel 6.5. Aanlegmaatregelen randmeren
Proj ectcode

Projecto mschrijving

540099

Delta Schu1tenbeek

Verantwoorde-

llJke
Krulthot, B.

Ooorlooptljd
februan

Prioriteit

Kosten in
keuro's
7.252

2004
538539

IJsselmonding (indus1ef Roggebotsveld)

Kru1thof, B.

IJsselmon·

13.525

ding tot dee
2003; start
Roggebotveld sep
2003
538001

Krutthof, B.

Natte As

december

10.987

2006
541021

Ontwikkelen beekmondingen Veluwe-

Franken. C.

541022

onbekend,

4.490

voor2010

meer
Ontwlkkelen rietveld Elburg

Van Dijk, J.W.

onbekend,

105

voor2010
541024

Aanleggen groene kruispunt Nulder-

Van Dtjk, J.W

541025

onbekend,

925

voor2010

nauw
Aanleggen aalgoot Roggebotsluis

Van D1jk, J.W.

onbekend,

30

voor 2010
659001

Groot onderhoud Vossemeer
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Van Dijk, J.W.

2002

50

Tabel 6 6
Projectcode

Verbetermaatregelen ecologie randmeren

Projectomschrljving

Prioritelt

Kosten in

Verantwoorde-

Doorloop-

lijke

tijd

keuro's

657111

Natuurbeelden

Laane, W.E.M

2009

73

657121

Samenwerk1ngsprogramma Pe1ps1-meer

Bub1n, GD

2005

445

657122

Componenten voor streefbeelden

Laane, W.E.M.

2004

103

657131

Hen1k1ng ecologtsche koers

Doef R W

2008

86

657132

V1s1e op beheer

Willet. J

2005

75

657322

Cyanotoxmes

Laane, W.E.M.

I 2003

68

657323

V1sm1grabe landehJk + IJsselmeer

Willet. H

2009

245

657324

Ecolog1e Aalscholvers

Willet, H

2003

13

657325

Piaagsoorten

Doef, R.W.

2006

70

657327

Ecosysteemanalyse Zwarte Meer

Lauwaars, S G

2004

416

657331

Verstonngsmodel waterrecreatie-vogels

Lauwaars. S G

2009

657332

WAVOMIJ

Laane. W.EM

2004

657333

LARCH/EKOS

Laane, W.EM

2009

280

657411

Ecolog1sche beoordehng van mformatie

Butiin. G.D

continu

915

276
'95

657412

Landeliik overleg IRC-Ecologie

BubJn, G.D.

conbnu

22

657421

Pubhcat1es en presentabes

Doef, R.W

conbnu

645

6.5.2

lnstandhoudingsmaatreg el en.

Als genoemd 1n paragraaf 3 5.2 worden momenteel m het IJsselmeergebied m
het kader van ecolog1e alleen mstandhoudingsmaatregelen op het gebied van
monitonng voorz1en. In tabel 6.7 wordt een overz1cht gegeven van de voorz1ene monitoringinspanning. Per maatregel wordt 1nz1cht gegeven m: het deelproJectnummer of de pro1ectcode, de omschrijving van het pro1ect, de projedverantwoordelijke, de doorlooptijd, de prioriteit en de kosten m keuro's.

Tabel 6.7.
Project-

Monitoring randmeren

Projectomschrijving

code

Verantwoor-

Doorloop-

delljke

tijd

keuro's

Doef, R.W.

conbnu

920
5 421

Prioritelt

Kosten in

657201

BEWIJS

657311

Monitonng open water

Willet. H

conbnu

657312

Monitonng oevers (MONNATYS/NIJL)

Lauwaars, S.G

conbnu

1 348

656005

80VAR ecologie

Lauwaars, S.G.

Vm 2002

1.420
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Bijlage 1 Kaarten natuur en natuurdoeltypen in het
IJ ssel meergebied

2a O verzicht van kaarten In bijlage 1
Kaartnummer
1
2

3
4

5
6

7
8
9
10

11

Onderwerp
Natuur 1Jsselmeergeb1ed
Natuurdoeltypen - IJsselmeer Noord
Natuurdoeltypen - IJsselmeer Zu1d
Natuurdoeltypen - Markermeer Noord
Natuurdoeltvpen - Markermeer Zuid
Natuurdoeltypen - Zwarte Meer
Natuurdoeltypen - Ketelmeer en Vossemeer
Natuurdoeltvoen - Veluwemeer en Drontermeer
Natuurdoeltypen - Wolderwijd en Nuldernauw
Natuurdoeltypen - Eemmeer en Niikerkernauw
Natuurdoeltvpen - Goo1meer

De kaart 1 'natuur 1Jsselmeergeb1ed' 1s gemaakt door J Postema (RDIJ-PAM).
De kaarten van de natuurdoeltypen z1in gemaakt door J. van der Hout (RIZA)
en N. Kuyembeh (RDIJ-PAM).
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Kaart 1: Natuur IJsselmeergebied
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Bolsward

Oe\ler
Koudum

Bakhulun
Oudemlrdum

Kaart 2
[ Natuurdoeltypen IJsselmeer Noord
Natuurdoeltypen

-

Bebouwing
Bloemnjk grasland van het kleigeb1ed
Bos van voedselrljke, vochtige gronden
Cultuurtype 'stenige plaatsen'
Gebufferd meer
Hoog gelegen biezen, ruigte en struweel
Moeras
Moeras-Rietcultuur
Nat, matig voedselrijk grasland
Natte duinvallei
Strand en stuivend duin
Ond1ep open water ( < 1 meter )
Malig diep open water ( 1-3 meter )
Diep open water ( 3-5 meter )
Zeer diep open water ( >5 meter )
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Kaart 3
Natuurdoeltypen IJsselmeer Zuid
Natuurdoeltypen

m
•
•

C::
•

El
•
•
•
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•

Bebouwing
BloemnJk grasland van het kleigebled
Bos van voedselrijke, vochtige gronden
Cultuurtype 'stenige ptaatsen'
Gebufferd meer
Hoog gelegen b1ezen, ruigle en struweel
Moeras
Moeras-R1etcultuur
Nat, malig voedselrijk grasland
Natte duinvallei
Strand en stuivend duin
Ond1ep open water ( < 1 meter )
Matig diep open water ( 1-3 meter )
Diep open water ( 3-5 meter )
leer diep open water ( >5 meter )
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Kaart 4

Natuurdoeltypen Markermeer Noord
Natuurdoeltypen
-

Bebouwing

•

Bos van voedselrijke, vochtige gronden

CJ Bloemrijk grasland van hel kleigebied
m::i Cultuurtype 'stenige plaatsen'
D
Gebufferd meer
•

C
•
:•
•
•
-

Hoog gelegen biezen, ruigte en struweel
Moeras
Moeras-Rietcultuur
Nat, matig voedselrijk grasland
Nette duinvaJle1
Strand en stuivend duin
Ondiep open water ( < 1 meter )
Matig diep open water ( 1-3 meter )
Diep open watet ( 3-5 meter )
Zeer d1ep open water ( >5 meter )
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Kaart 5
Natuurdoeltypen Markermeer Zuid
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Kaart 6
Natuurdoeltypen Zwarte Meer
Natuurdoeltypen
•

•

Bebouwmg
Bloemrijk grasland van het klelgebled
Bos van voedselriJke, vochtige gronden
Cultuurtype 'stenige pfaatsen'
Gebufferd mees
Hoog gelegen b1ezen, nngte en struweel
Moeras
Moeras-R1etcu1tuur
Nat, mahg voedselrijk grasland
Natte du1nvalle1
Strand en stuivend duln
Ord1ep open water ( < 1 meter )
Mal.lg d1ep open water ( 1·3 meter )
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Zeer diep open water ( >5 meter )
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Kaart 7
Natuurdoeltypen Ketelmeer en Vossemeer
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Kaart 8
INatuurdoeltypen Veluwemeer en Drontermeer
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Bebouwmg
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Bos van voedselrijke, vochtige gronden
Cultuurtype 'stenige plaatsen'
Gebutferd meer
Hoog gelegen biezen, ruigte en struweel
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Moeras-Rietcultuur
Nat, matlg voedselrrjk grasland
Natte duinvallei
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Zeer diep open water ( >5 meter )

Auteur • N G Kuyembell
Afc:leling • PAMI
0.111'!'1
Mei 2003

Ref

w:'.an.~'2002lbpn~

•-c==•_.s-...
""'"""'
, .....R1Jkswaterstaat
" w......,,
Directoraat''"
Generaal
Directie IJsselmeergeb1ed
2003

..

I

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:L-~~~~~~~~~~~~~~-'

lnstandhoudingsplan Water 1nclus1ef Ecolog1e 2002

84

Harderwljk
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Kaart g
Natuurdoeltypen Nuldernauw en Wolderwijd
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Kaart 10
Natuurdoeltypen Eemmeer en Nijkerkernauw
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Bloemrijk grasland van het kteigebied
Bos van voedselrijke, vochtige gronden
Cultuurtype 'stenige plaatsen'
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Hoog gelegen biezen, ru1gte en struweel
Moeras
Moeras-Rietcuttuur
Nat, matig voedselrljk grasland
Natte duinvalle1
Strand en stuivend du1n
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Kaart 11
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Bos van voeclselnjke, vochtige gronden
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Bijlage 2 Kwalificerende soorten en habitattypen per
Vogel- en I of Habitatrichtlijngebied

2a l<walificerende vogelsoorten per Vogelrichtlijngebied

Alie watersysteemdelen, u1tgezonderd het deel van het Gooimeer d1eper dan 1
meter NAP, het Nijkerkernauw, en een stukJe voor de haven van Lemmer, ZIJn
op grond van art1kel 27 Natuurbeschermmgswet 1998 aangewezen als spec1ale
beschermmgszone ter uitvoering van artikel 4, eerste en tweede lid van de Vogelnchtl11n (RichthJn 79/ 409/EEG) en aangewezen voor aanmeldmg van wetland op grond van artikel 2 van de Wetlands-Convent1e (zie b1jlage 1, kaart 1).
In tabel b2 1 zijn de kwalificerende soorten voor de verschillende Vogelrichtlijngeb1eden te z1en, er 1s aangegeven of de vogelsoort beschermmg behoeft vanuit de Wetlands-Convent1e en ook is het aantal van 1 % van de biogeografische
populatie vermeld (het aantal vogels dat tenminste in het gebied moet voorkomen om het gebied een status te geven als wetland) Voor alle gebieden, zoals
genoemd in tabel b2 1, geldt dat de aanwijzing als Vogelnchtlijngeb1ed in 2000
in werking 1s getreden
Geb1eden die wel zijn aangewezen als Vogelrichtl1Jngebied maar die niet zijn
opgenomen in tabel b2 1 zijn het Gooi- en het Eemmeer en het Zwarte Meer.
In 1994 ZtJn het Eemmeer en de ond1epe zones van het Gooimeer aangewezen
als spec1ale beschermmgszone in het kader van de EU-VogelnchtliJn. In het
besluit wordt een groot aantal soorten vogels genoemd waarbij de term kwalificerend niet is gebruikt Hetzelfde geldt voor het in 1995 aangewezen Zw arte
Meer als speciale beschermingszone i.h.k.v. de EU-Vogelrichtlijn . In het besluit
betreffende het Zwarte Meer warden vogelsoorten (inclusief aantallen) genoemd maar wordt de term kwalificerend n1et gebruikt
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Tabel b2 .1. Overzicht van kwahf1cerende soorten per Vogelnchtl11ngeb1ed
k.

De vogelsoort 1s kwahf1cerend voor aanw11zing van het genoemd watersysteemdeel

w

De vogelsoort behoeft beschermmg vanu1t de Wetlands·Convenbe

of watersysteemdelen als spec1ale beschermmgszone 1,h k v de VogelnchtliJn

/cursief. 1 % biogeografische populabe (aantallen per soort)
IJsselmeer

Fuut

kw/1,500

Aalscholver

w/2 000

M arkermeer

IJmeer

Kw/2.000

Ketel·

Drontermeer

Veluwemeer

Wold er-

meer/Vosse-

wijd/Nul-

meer

dernauw

kw/2.000

Knobbelzwaan
Kleine Zwaan

kw/170

Kleine R1etians

kw/340

Kolians

kw/6.000

Grauwe Gans

kw/2.000

BrandR:ans

kw/180.000

Leoelaar

kw/30

Sm1ent

kw/12 500

Krakeend

I kw1100

Slobeend

kw/400

kw/400

kw/170

kw/170

Kw/72.500

I

Kw/300

P11lstaart

kw/600

Tafeleend

kw/3.500

Kw/3.500

Kw/3.500

Kulfeend

kw/10.000

Kw/10.000

Kw/10.000

Tonnereend

kw/3.100

Kw/3.100

Nonnet1e

kw/250

Kw/250

Grote Zaaibek

kw/2.000

Meerkoet
Grutto

kw/170

kw/3.500

kw/3.500

kw/10.000

K
kw/75 000

Kw/15.000

I kw/3 500

Wulp

kw/350.000

Porselemhoen

K

V1sd1ef

kw/600

Kw/600

Zwarte Stern

kw/2.000

K

Reuzenstern

K

k

2b Kwallficerende soorten en habitattypen voor de verschlllende in procedure voor
aanmelding verkerende Habitatrichtlljngebieden in het Usselmeergebied
In 1992 is door de Raad van de Europese Ume de HabitatnchthJn vastgesteld
(R1chtlijn 92/43/EEG). Deze nchtlijn heeft als doel de biolog1sche divers1te1t m
de Europese Ume in stand te houden. De Habitatnchtlijn heeft betrekking op de
instandhouding van natuurlijke habitats en de w1lde flora en fauna op het
grondgebied van de Europese Unie. De Habitatnchthin verphcht de lidstaten om
beschermde habitats, soorten en hun leefgebieden 1n stand te houden of te
herstellen. Daarvoor worden gebieden aangewezen waar deze soorten en habitats voorkomen. Hiervoor geldt een speciaal beschermingsregime (bron:
http://www.mmlnv.nl/natura2000/ ).
Voor het 1Jsselmeergeb1ed ziin m februari 2003 door het ministerie van LNV vier
Hab1tatrichtlijngeb1eden in de procedure voor aanmelding bij de Europese
Comm1ssie opgenomen nl. het noorwestelijk deel van de Friese IJsselmeerkust,
de Gouwzee en kustzone Mu1den, een deel van het Wolderwijd en het Veluwemeer en het gehele Zwarte Meer. In tabel b2.2 is een overzicht gegeven van
de kwalificerende soorten en hab1ttatypen voor de verschillende aan te melden
Hab1tat richtlij ngebied en
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Tabet b2.2 Overiicht van kwalificerende soorten en hab1tattypen voor de versch1llende
procedure voor aanmeldmg verkerende Hab1tatrichtl11ngeb1eden in het Usselmeergeb1ed
Naam gebied

Belangrijkste gebied voor:
Habltattype

Friese IJssel·
meerkusf

Verder aangemeld voor:

Soort

Habltattype

Soort

Noordse woelmuis·

Overgangs· en tnlvenen

R1v1erdonderpad,
Meervleermws

Gouwzee· en
kustzone Mui·
den

Kalkhoudende ologo·
mesotrofe wateren met
benth1sche vegetates met
Kransw1eren (Chara spp.)
Verbond van Stekelhang
kransw1er (Charion fragllis)

B1ttervoorn, Kleine
Modderkru1per,
R1v1erdonderpad,
Meervleermuis

Veluwemeer en
Wolderwljd'

Kalkhoudende ohgo·
mesotrofe wateren met
benth1sche vegetabes met
Kransw1eren (Chara spp.)"
Verbond van Stekelhang
kransw1er (Chanon frag1hs)

Grote modderkru1·
per, Kleine modder·
kru1per, Meervleer·
muls

Van nature eutrofe meren
met vegetabes van het
Verbond van grote Fonte1n·
kru1den of het Kikkerbeet·
verbond (Magnotam1on of
Hydrochant>on)
Zwarte Meer

Van nature eutrofe meren
met vegetabe van het Ver·
bond van grote fonteinkrur·
den of het Kikkerbeet·
verbond (Magnopotamion
of Hydrocharition)

Voedselrijke zoomvormende
ru1gten van het laagland, en
van de montane en alpiene
zones

Kleine modderkru1·
per, R1v1erdonder·
pad, Meervleermu1s

Laaggelegen schraal hooi·
land met Grote vossenstaart
en/of Grote pimpernel
(Alopecurus pratens1s, San·
gu1sorba offional1s) Ver·
bond van Grote vossenstaart
(Alooecunon pratens1s)

• habrtattypen en soorten die in de bipagen van de HabttatrichthJn als pnontair ZtJn aange·
merlct
' Het noordwestel11k deel van de Friese IJsselmeerkust
' Een deel van het Wolderw1Jd en Veluwemeer
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Bijlage 3 Beschrijving natuurdoeltypen 2.13 en 2.14

In deze bijlage is de tekst overgenomen van de beschrijving van de natuurdoel·
typen 2 .13 en 2.14 uit het Handboek Natuurdoeltypen van Bal et al (2001 ).

Oeverlandschap van afgesloten zeearmen (2 .13)
Bee Id
Kenschets: landschap van met name gevarieerde graslanden, struwelen en
bossen, met lokaal ook open water, natte ru1gten en droge pion1erbegroeingen,
dat voorkomt op de oeverlanden van de Afgesloten zeearmen
De levensgemeenschappen van het dit natuurdoeltype ontw1kkelen zich op
zwak zure tot neutrale, mesotrofe tot mat1g eutrofe bodems. Deze bodems be·
staan vooral utt zavel, klei en fijn zand. Het waterreg1me 1s zodantg dat hel
overgrote deel zeer nal tot matlg droog is, lokaal zijn er echter enerz1ids droge
plekken en anderzijds komt er ook permanent en droogvallend open water
voor.
Geomorfologische processen z1jn in dit landschap (sinds het stopzetten van de
getijdeninvloed) n1et meer op grote schaal act1ef. Het ernge sleutelproces dat
le1dt tot landschappeliike vanat1e 1s begrazing Hoewel ook het waterpeil be·
heerd wordt (met name als gevolg van het peilbeheer van de naastgelegen
Zoete of Zoute afgesloten zeearm), mag van dat peilbeheer geen opvallend
effect verwacht worden, omdat er van grote fluctuaties geen sprake is (tenztj
door grootschal1ge afgravmg een sterk verbrede oeverzone gecreeerd wordt,
waardoor het peilbeheer van het naastgelegen open water mvloed gaat krijgen
op een aanzienlijk deel van het landschap). Het begeleid·natuurhjk beheer kriJgt
daarom vooral gestalte door het bijsturen van de begrazmgsdruk van met name
runderen en paarden, in aansluiting op de activ1teiten van bijvoorbeeld reeen en
ganzen.
De landschappehjke opbouw van dit natuurdoeltype vindt z1jn oorsprong m de
sed1mentattepror.essen uit de tijd dat het nog onderdeel was van het Getijdengebied. De voormahge zandplaten, die nu permanent drooggevallen zijn, heb·
ben een zodanige bodemsamenstelling dat z1ch gemeenschappen gaan ontwikkelen die verwant zijn aan die in de Duinen. Op de zavehge en kleiige bodems
van de voormalige gorzen en schorren (kwelders) ontwikkelen zich gemeenschappen die lijken op die van het Zeekle1gebied.
In het zandige deel kan er tn de overgang naar het open water van de afgesloten zeearm sprake z11n van strandjes met een pionierbegroe1ing (met name
als er schelpenbanken liggen of als er wat verstuiving plaatsvindt). Op natte
oevers komt moeras voor (indien de afgesloten zeearm zoet 1s) of z1lt grasland
(ind1en de afgesloten zeearm brak of zout is). Buiten de directe invloed van de
afgesloten zeearm, komt op zeer natte tot mattg natte plaatsen een mozaiek
voor van poelen (of voormahge kreken), natte strooiselruigte, nat grasland (in·
clusief duinvallei-achtig p1omergrasland dat profiteert van interne kalkrijke kwelstromen), w1lgenstruweel en ooibos. Op vochtige tot (matig) droge delen ontstaat een afwisselmg van schraal grasland dat verwantschap heeft met kalknjk
(eventueel kalkarm) dU1ngrasland, bloemrijk grasland, droge ruigten , struwelen
en bos (met vooral eiken)
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In het zavelige tot kleiige deel lijken de natte oever en de zeer natte tot matig
natte plaatsen sterk op die van het zandige deel (strandJes en duinvallei-achtig
pion1ergrasland zijn echter afwez1g). Op vochtige tot matig droge delen ontstaat een mozaiek van bloemrijk grasland, droge ru1gten, struwelen en esseniepenbos.
De oppervlakteverhoudingen tussen deze onderdelen hangen sterk af van zowel de bodemsamenstelhng in een bepaald gebied (en het zoutgehalte van het
meer) als de begrazingsdruk.
Doordat er weinig bos aangeplant is in deze regio, mag verwacht worden dat
bos niet zal domineren. Maar afgezien daarvan zal het aanzien van dit natuurdoeltype per gebied wel duidelijk kunnen verschillen. Op plaatsen waar door de
betrekkelijk geringe afmetingen van oeverlanden geen sprake kan z11n van een
begeleid-natuurlijk begrazingsbeheer (bijvoorbeeld langs het IJsselmeer), kan
gekozen worden voor een alleen door het waterpeil gestuurde ontwikkeling,
wat zal resulteren in de afwez1gheid van grasland en een hoog aandeel struweel
en bos.
Over de potentiele biodivers1te1t 1s nog veel onbekend, omdat dit natuurdoeltype alleen nog voorkomt in een jong ontwikkelingsstadium (op kleinere schaal
ook in wat oudere stadia). Verwacht mag worden dater vooral veel overeenkomst zal bestaan met het Begeleid-natuurlijk duinlandschap en met het Kleiboslandschap (en daarmee ook met het Laag-dynamisch riv1erenlandschap).
Het natuurdoeltype 1s vooral belangrijk voor vogels en planten. Bij de vogels
gaat het om soorten die ook in andere typen veel voorkomen, maar het Oeverlandschap van afgesloten zeearmen is relatief belangrijk als broedgebied voor
onder andere Brandgans, Bruine k1ekendief en Pijlstaart, terwiJI de Reuzenstern
dit type graag gebruikt als slaapplaats. Het natuurdoeltype is daarnaast ook
belangrijk voor een aantal plantensoorten van oevers en graslanden (zoals Echte
heemst, Knolvossenstaart, Moeraswespenorchis en Stekende bies) en voor de
alleen in Nederland voorkomende ondersoort van de Noordse woelmuis.

Het nog 1onge Oeverlandschap van afges/oten zeearmen (2. 13) is ontstaan uit
voormalige kwe/ders en zandplaten. Na volledige of gedeeltelijke ontzilting
(afhankelijk van het zoutgehalte van de aangrenzende afgesloten zeearm) ontstaat een landschap dat overeenkomsten heeft met zowel duin- als zeekleilandschappen. Bij het instandhouden van het wijdse landschap spelen grote
grazers een onmlsbare rol.
Ecotopen waaruit het natuurdoeltype is samengesteld: voor details betreffende
de samenstellende ecotopen wordt verwezen naar de volgende half-natuurlijke
typen waarmee ze verwant zijn:
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Stilstaande wateren.
Moerassen·
Graslanden:
P1on1ergemeenschappen:
Struwelen:
Opgaande bossen:

13, 14
24,25,26
32,34,35,38,39,41
48
53,54,55
61,65,66

Een indicatieve oppervlakteverhouding van deze ecotopen 1s opgenomen m de
tweede tabel in bijlage 5 van het Handboek Natuurdoeltypen.
Referenties naar samenstellende watertypen ult de achtergronddocumenten:
watertype 4.4, 4.8 en 4.11 uit deel 4 'Brakke bmnenwateren' en 4.4, 4.5, 4.7
en 4 8 uit deel 5 'Poelen'.
Cultuurhistorische en aardkundige aspecten: tot de cultuurh1storische waarden
kunnen sporen van vroegere bewoning, zomerkaden en vroegere mlaagdijken
behoren
Aardkund1g waardevol 1s met name de grmdhoudende kustwal ten noordoosten van Harderwijk, die door de Zu1derzee 1s afgezet.
Omvang: vrij groot.
Voorbeeldgebieden: oeverlanden langs het Lauwersmeer (Alberts 1997, Cornelissen & Vuhnk 1995 en Van Roo1J & Drost 1996), Friese IJsselmeerkust (klemschalige oeverlanden met veel invloed van het aangrenzende meer, Menke &
Lensehnk, 1998), oeverlanden langs het Volkerakmeer (Van Rooij & Groen
1996 en Tosserams e.a. 2000), Shkken van Flakkee (Bekkers 2001, Cornelissen
& Vuhnk 1995, SBB 1994 en Visser 1995) en Mark1ezaat (Roling, 1994); al deze
geb1eden (met name die in het oosteliJke Deltageb1ed) verkeren nog m een
stadium van aanpass1ng aan de nieuwe abiotische omstand1gheden en processen, en ziJn (daardoor) ook nog incompleet. Uit het buitenland ziJn geen geb1eden bekend die als voorbeeld kunnen dienen, welhcht met uitzondenng van het
Bottsand bij Kiel (Du1tsland), dat aJs voorbeeld kan d1enen voor overspoelde
oevers langs een brak of zout meer

Ecologische beschrijvi ng
Plantengemeenschappen, Macrofaunagemeenschap en Visgemeenschap: z1e
bij de half-natuurl1Jke typen die genoemd ziJn onder 'Ecotopen waaruit het
natuurdoeltype 1s samengesteld ', voorzover de mformat1e betrekking heeft op
de Fys1sch-Geografische Regio Afgesloten zeearmen
Broedvogelgemeenschap: Dodaars-groep (101), Slobeend-groep (102), Ku1feend-groep (103), IJsvogel-groep (104), Roerdomp-groep (201), R1etzanger·
groep (202), Porselemhoen-groep (203), Blauwborst-groep (204), Strandplev1er-groep (301), Kleine plev1er-groep (302), Scholekster-groep (303), Fazant -groep (305), Zomertalmg-groep (501), Grutto-groep (502), Veldleeuwerik-groep (503), R1etgors-groep (601), Roodborsttapuit-groep (602),
Grasmus-groep (603), Winterkoning-groep (604), Buidelmees-groep (701 ),
Geelgors-groep (702), Putter-groep (703), Vink-groep (801), Appelvink-groep
(803), Grote bonte specht-groep (804), Kleine bonte specht-groep (805),
Boomklever-groep (806), Havik-groep (807), Torenvalk-groep (808)
Bodemtype: vooral kalkhoudende vlakvaag- en nesvaaggrond lokaal tumeerd-,
kalkloze vlakvaag·, kalkhoudende dumvaag-, gorsvaag-. drechtvaag- en pol-
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dervaaggrond, de associat1e van overslaggronden en de assocrat1e van strandwalgronden. Deze bodems z11n gevormd m zavel, kle1 en fi1n zand (alle van
mariene oorsprong). Dit is tevens het bodemmateriaal van de onderwaterbodems van de aanwezige poelen en voormalige kreken.
Waterherkomst: regenwater, oppervlaktewater en vooral grondwater (be1de
laatste van inteme en externe oorsprong).

Zuurgraad:
Voedselriikdom:

z_u_u_r_ _ ___._J_m_an_·_g_z_u_u_r__,- basisch

L.I

oligotroof

eutroof

Overige randvoorwaarden:
•
Zie tabel 2.4.1 .1, paragraaf 2.4.3 en paragraaf 3.1.3 (van het Handboek
Natuurdoeltypen) voor algemeen geldende randvoorwaarden voor typen
van hoofdgroep 2.
•
Zie voor de waarden van verschillende fys1sch-chemische vanabelen van
brakke stilstaande wateren en poelen: natuurdoeltype 3.13 en 3.14.
•
Flauwe oevers rond open wateren.
•
Gemiddeld laagste grondwaterstand (buiten het open water): matig diep
tot zeer diep, in mindere mate: zeer ondiep tot ondiep.
•
Overstrommg met oppervlaktewater (buiten het open water): nooit, in
mindere mate: regelmatig tot inc1denteel.
•
Het zoutgehalte van het grondwater kan lokaal hoog zijn (met name wanneer het type grenst aan de Zoute afgesloten zeearm): brak tot zout.
• Zilte vegetaties zijn afhankelijk van 'salt spray', oppervlakkige brakke tot
zoute kwel en/of overspoeling met brak tot zout water, alle afkomstig uit
een Zoute afgesloten zeearm.
•
Lokaal is verstuivmg noodzakelijk voor het handhaven van open zandige
plekken en duintjes.
•
IJsgang bevordert het afschuiven van vegetat1e, waardoor pionierplekken
ontstaan.
•
Aanwezigheid van duurzame populat1es van (wilde) grote zoogdieren die
de structuurdiversiteit bevorderen, met name edelherten en/of damherten,
reeen en wilde zwijnen, is aan te bevelen. Thans zijn in de Afgesloten zeearmen alleen reeen aanwezig.
•
Afwezigheid van infrastructurele barrieres voor interne verplaatsing van
diersoorten.
•
Rust in (een deel van) het landschap ten behoeve van verstoringsgevoelige
soorten.
•
Luchtkwaliteit: een vrij groot gedeelte (klasse 11-33%) is gevoelig voor
atmosferische deposities en een klein gedeelte (klasse 1-10%) is daarvoor
zeer gevoelig.

Doelsoorten

legend a
v:
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a:

het natuurdoeltype wordt gebruikt voor de actlv1te1ten van het volwassen
dier, zoals voedsel zoeken, slapen, schuilen
w . het natuurdoeltype wordt gebru1kt voor de winterrust van het volwassen
d1er
vet. het natuurdoeltype 1s voor de soort van groot belang
Zoogdieren: Bever va, Dwergmu1s va, Gewone dwergvleermuis a, Laatvlieger a,
Noordse woelmuis va, Otter va, Ru1ge dwergvleermu1s a, Watersp1tsmu1s va
Vogels Aalscholver a, Baardman va, Bergeend a, Blauwborst va, Blauwe k1ekend1ef va, Boerenzwaluw a, Bosru1ter a, Brandgans va, Bntse putter va, Bruine
kiekendief va, Bu1zerd a, Dodaars va, Dwergmeeuw a, Dwergstern va, Engelse
kleme mantelmeeuw a, Goudplev1er a, Grasmus va, Grauwe franjepoot a,
Grauwe gans a, Grauwe kiekendief va, Grote karekiet va, Grote stern va, Grote
zilverre1ger va, Grutto va, Hu1szwaluw a, IJslandse tureluur a, Kemphaan va,
Kleine mantelmeeuw a, Kleine netgans a, Kleine zilverreiger va, Kleine zwaan a,
Kluut va, Kneu va, Kolgans a, Krooneend va, Kwak va, Lepelaar va, Noordse
stern va, Oeverzwaluw va, Pijlstaart va, Porselemhoen va, Purperreiger va,
Reuzenstern a, R1etzanger va, Roerdomp va, Roodborsttapu1t va, Rosse grutto
a, Rotgans a, Scholekster va, Slechtvalk a, Smelleken a, Snor va, Sprinkhaanzanger va, Stormmeeuw a, Strandplevier va, Toendrarietgans a, Torenvalk va,
Tureluur va , Veldleeuwenk va, Velduil va, Visarend a, Visdief va, Watersnip va,
Wilde zwaan a, Wulp va, Zeearend a, Zilverplevier a, Zomertaling va, Zwarte
001evaar a, Zwarte stern a, Zwarte wouw a, Zwartkopmeeuw va
Amf1bieen: Rugstreeppad vaw
V1ssen: Kwabaal va
Dagvlmders: Bruin blauwtie va
Koker1uffers: Grammotaulius nigropunctatus va, Grarnmotaulius nltidus va,
L1mnephilus bmotatus va, Triaenodes reuten va
Vaatplanten: Armbloemige waterb1es, Beverties, B1estarwegras, Blauw kweldergras, Blauw walstro, Blauwe zeed1stel, Bonte paardenstaart, Brede orch1s,
Brede waterpest, D1chtbloem1g kw eldergras, Draadklaver, Driekanbge bies,
Dumrus, Dults viltkruid, Dunstaart, Dwergbloem, Dwergviltkru1d, Echt lepelblad, Echte heemst, Echte karwiJ. Engels gras, Engels lepelblad, Fijn goudscherm, Geelharl)e, Gevlekte orchis, Goudhaver, Harlekijn, Honmgorch1s, Kamgras, Kattendoorn, Knolvossenstaart, Knopb1es, Kwelderzegge, Lamsoor, Moeraskartelblad, Moeraspaardenbloem, M oerasstreepzaad, Moeraswespenorchis,
Parnassia, Platte b1es, Rode ogentroost, Rond w intergreen, Ronde zegge, Scheve hoornbloem, SeldenJ, Sierlijke vetmuur, Sierh1ke vetmuur, Snavelruppia, Stekende bies, Stijve ogentroost, Sbppelzegge, Trosdravik, Veldgerst, Vleeskleurige orch1s, Vogelpootklaver, Zeegerst, Zeevetmuur, Zeeweegbree, Zilt torkruid,
Zilte waterranonkel

Aanwezig b1J een goede mate van doelbere1king. 25 % (37 soorten).

Habitatrichtlijn
Overeenkomstige habitats zijn: 2160, 2170, 3140, 6430 en 91 Eo• Chet habitat
met een • 1s pnoritair). Voor een gedetailleerde vergelijking en omschrijvingen
van de codes: zie bij de haJf-natuurlijke typen 3.14, 3.25, 3.53, 3.54, 3.55 en

3.61

Beheer
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Minimumareaal: circa 30 hectare (voor het gemiddelde aantal voortplantende
fauna-doelsoorten), respectievelijk circa 2.500 hectare (voor 75% van het potentiele aantal voortplantende fauna-doelsoorten). Voor een goede uitwerking
van natuurlijke, landschapsvormende processen is minimaal een oppervlak van
500 hectare nodig.
lnstandhoudlngsbeheer: externe regulering van het peil van het grondwater,
waarmee de hydrolog1sche situatie in (natuurlijke) referentiegebieden nagebootst wordt, is door de situering in (door dijken en een dam omgeven)
Afgesloten zeearmen altijd aan de orde. Het bevorderen van landschappelijke
variatie vindt echter vooral plaats door bijsturing van de begrazingsdruk van
paarden en/of runderen, bijvoorbeeld door het aantal dieren op een bepaald
niveau te houden of juist te laten fluctueren (binnen een jaar of door de jaren
heen).
Daarbij gaat het in principe om integrale jaarrondbegrazing, in aanslu1ting op
graasactiviteiten van wilde grazers (waarvan de populatieomvang in beginsel
niet gereguleerd wordt). In de winter kan men bijvoeren om de begrazingsdruk
te verhogen. Uit het oogpunt van natuurlijkheid verdient het echter de voorkeur om begeleid-natuurlijke geb1eden z6 te begrenzen dat er zo min mogelijk
maatregelen nodig zijn.
Het beheer wordt integraal en ongedifferentieerd toegepast in het gehele gebied, maar heeft binnen het gebied, door de aanwezige afwisseling in fysieke
omstandigheden en vegetatiestructuur, wel verschillende effecten. Z1e verder
paragraaf 2.4.3.
Het is aan te bevelen om maatregelen te nemen die leiden tot een zonering in
de recreatiedruk, indien de gebiedseigenschappen daar zelf onvoldoende toe
leiden.
Beheer van de omgeving: voork6men en tegengaan van stikstofdepositie,
mestinwaai, binnendringen van geeutrofieerd water en grondwateronttrekking/drainage (voorzover deze ingreep significant negatieve effecten heeft binnen
het gebied, met name tot uiting komend in te lage waterstanden en onnatuurlijke fluctuaties). Voor het instandhouden van brakke gemeenschappen moet
het peilbeheer van de aangrenzende brakke of zoute afgesloten zeearm zoda-

nig zijn dat een klein deel van het gebied regelmatig tot incidenteel overstroomd wordt met water uit deze afgesloten zeearm. Met name langs zoete
afgesloten zeearmen is het voor de oeverzone van dit type belangrijk dat in de
afgesloten zeearm een zo natuurlijk mogelijk peilbeheer wordt toegepast (in
winter en voorjaar hoger dan in de zomer).
Herstel- en ontwikkelingsbeheer: in de nog jonge oeverlanden van de Afgesloten zeearmen is het ontwikkelingsbeheer vaak sterk vergelijkbaar met het instandhoudingsbeheer. Het natuurdoeltype kan echter ook (mede) ontwikkeld
worden op plaatsen die reeds een landbouwkundige functie hebben gehad en
dan kunnen inrichtingsmaatregelen nodig zijn, zoals eenmalige bodemafgraving
of het herstel van een zo natuurlijk mogelijke waterhuishouding. Het aanbrengen van meer relief kan noodzakelijk zijn als maatregel om meer variatie in de
biodiversiteit te krijgen in zeer vlakke gebieden. lnfrastructurele barrieres dienen
opgeheven te worden. lndien de landschaps- en vegetatiestructuur een voldoende effectiviteit van de natuurlijke processen in de weg staat, kan in sommige natuurgebieden omvormingsbeheer noodzakelijk zijn (zoals het omvormen van aangeplante structuurarme bossen naar gevaneerde bossen). Bij het
starten met integrale begrazing moet rekening warden gehouden met de aanwezige soorten die nog afhankelijk zijn van speciflek vegetatiebeheer (met name maaien); integrale begrazing is pas mogelijk indien het ecosysteem een
zeker intern evenwicht heeft bereikt en de soorten z1ch ook elders in het gebied
hebben weten te vestigen.
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Een ontw1kkelingsreeks 1s met opgenomen in Wegen naar Natuurdoeltypen
(Her)introduct1e van doelsoorten of soorten die voor de procesgang essenbeel
zijn (zoals wilde of gededomesbceerde grazers), 1s slechts te overwegen als de
betreffende soorten het geb1ed ook op langere termiJn met op e1gen kracht
kunnen bereiken, maar de potentie voor een duurzame populat1e wel aanwez1g
IS.

Kansnjke gebieden voor de ontwikkehng van het Oeverlandschap van afgesloten zeearmen ziJn alle bestaande oeverlanden 1n de reg10 Afgesloten zeearmen,
maar met name de grotere geb1eden (die echter grotendeels al begele1dnatuurlijk beheerd worden).
Ontw1kkeltngsduur 100 tot 300 jaar (d1t geldt voor het gehele landschap, u1tgaande van een pion1ers1tuabe) Onderdelen van het landschap kunnen bmnen
een kortere tijd worden ontwikkeld: een groot deel (klasse 34-66%) binnen 25
jaar, een vrij groot deel (klasse 11-33%) binnen 10 jaar en een klein deel (klasse
1-10%) bmnen enkele Jaren. lndien alleen herstelbeheer en bosomvormmg
noodzakehJk 1s, kan het gehele landschap binnen 10 tot 100 1aar word en gereahseerd (afhankelijk van de s1tuatie m het bosonderdeel) en een vnj groot deel
(klasse 11-33 %) al bmnen enkele 1aren

Afgeleiden door medegebruik
Multifunct1onele afgele1den van d1t natuurdoeltype worden ondersche1den voor
situaties waarin de vereiste kwaliteit van het natuurdoeltype, met name als gevolg van beschadigmg van de vegetabe en rustverstonng, zelf met gehaald kan
worden door te mtens1ef milita1r gebruik
Andere vormen van te intens1ef medegebruik hebben het karakter van ingriJpen
op ecotoopniveau en dan is sprake van een multtfunctionele afgele1de van een
type Utt hoofdgroep 3.

Zoete afgesloten zeearm (2 .14)
Beeld
Kenschets: groot, ondiep tot zeer diep meer met gebufferd zoet water, ten dele
begroe1d met waterplanten en omzoomd door moerasplanten, dat voorkomt m
de regio Afgesloten zeearmen Het type is ontstaan door afsluibng van een
estuarium of een zeearm in de periode tussen 1932 en 1986.
Het water 1s neutraal (tot bas1sch) en biJ voorkeur (zwak tot) mabg eutroof. De
ztehtdiepte bedraagt meerdere meters, maar 1s wel afhankeltjk van het bodemsubstraat (meren met een shbbodem z11n van nature troebeler dan die met een
zandbodem). Het grootste deel van het oppervlak wordt ingenomen door open
water zonder helofyten De zone die wel door helofyten (met name Riet, lisdoddes en b1ezen) wordt begroe1d, neemt dus slechts een klein oppervlak 1n,
wat deels wordt veroorzaakt door het toepassen van een half-natuurlijk beheer
(met behulp van een vooroeververded1gmg) om erosie van de oever tegen te
gaan. In de meren waar vooroevers de ondiepe zone beschermen, beperkt het
begeleid-natuurlijke type 21ch dus tot de gedeelten waar geen oeverplanten
groeien
Belangrijke factoren voor de versch11nmgsvorm en het functioneren van d1t
natuurdoeltype ziJn waterd1epte, bodemtype (op deze be1de factoren wordt
hiema verder mgegaan) en waterbeweging. Deze laatste factor bestaat uit circulatiestroming en scheefstaan van het waterpe1I door de wind, lokaaJ (IJsseldelta) is er sprake van stroming door binnenkomend rivierwater Afhankelijk
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van de stnjklengte en het bodemtype leidt windbeweging tot eroste, transport
en sedimentatie van bodemmateriaaJ.
Het begeleid-natuurlijk beheer van de Zoete afgesloten zeearm bestaat in pnnctpe alleen uit het reguleren van het waterpeil (wat een noodzakelijk gegeven
is, vanwege de aanwezigheid van dijken en dammen). Dat waterpeil moet m de
winter hoger zijn dan in de zomer. Tot het peilbeheer behoort ook het inlaten
en spuien van water. Voor de m1grabe van trekkende dieren ts het daarb1j van
belang dat de barrierewerking van de sluizen zo klein mogelijk is. Het creeren
van een brakwaterzone houdt in dat zowel dtt natuurdoeltype als het type Zoute afgesloten zeearm (2 .15) in een gebied naast elkaar word en toegepast.
Wanneer een dam (gedeeltelijk) weggehaald zou warden, is er sprake van terugkeer naar een getijdenlandschap (zie type 2.10, 1.4/2.16 en 1.5/2.17).
De onderdelen van de Zoete afgesloten zeearm bestaan uit: een natte tot
droogvallende moeraszone, ondiep water, matig diep water, diep water en zeer
diep water. De natte tot droogvallende moeraszone is begroe1d met zowel kruidenrijk riet (op de natte tot zeer natte delen) als kruidenarme riet-. lisdodde- en
biezenvegetaties (in de droogvallende delen). Deze zone 1s alleen onderdeel van
de Zoete afgesloten zeearm indien hij los van een Oeverlandschap van afgesloten zeearmen voorkomt (dezelfde zone is namelijk oak onderdeel van de oeverlandschappen).
In ondiep water (tot 1 meter) komen eveneens riet-, lisdodde- en biezenvegetabes voor, naast waterplanten (op zandbodems kransw1eren en fonteinkruiden, op slibrijke bodems lelie-achtigen: Gele plomp, Watergentiaan en Witte waterlelie). In matig diep water (1 tot 3 meter) komen geen moerasplanten
voor, maar wel waterplanten (op zandbodems kranswieren en fonteinkru1den,
op kleibodems lelie-achtigen), behalve op slibrijke bodems. In diep water (3 tot
5 meter en met een zand-, klei- of slibrijke bodem) en zeer diep water (5 tot
meer dan 20 meter en met een slibrijke bodem) groeien geen waterplanten.
Tussen het diepe en zeer diepe water is er een spronglaag als gevolg van stratlficabe: in het zeer diepe water dringt namelijk geen zonlicht door en zijn het
zuurstofgehalte en de temperatuur laag; daardoor komt de primaire productie

volled1g voor rekening van het fytoplankton. Overigens kunnen ook grote delen
van de ondiepere zones onbegroeid zijn. Behalve waterplanten kunnen ook
dnehoeksmosselen op de onderwaterbodem voorkomen. Driehoeksmosselen
komen met name voor op zandbodems in matig diep en diep water; bij deze
diepten komen ze echter ook wel op kleibodems voor, mits stenen of schelpen
aanwezig zijn. Ze zijn met name gewenst als voedsel voor watervogels en vanwege het uit het water filteren van algen.
De meest soortenrijke situaties doen zich in dit natuurdoeltype voor op zandbodems met kwel uit de Hogere zandgronden. De kwel draagt namelijk bij aan
beperking van de voedselrijkdom, terwijl de zandbodem veel mogelijkheden
geeft voor een rijke groei van waterplanten, fytoplankton en macrofauna. De
betekenis voor doelsoorten betreft vooral vogels. Het natuurdoeltype is een
zeer belangrijke voedselbron voor vele vogelsoorten en biedt door zijn uitgestrektheid ook rust voor verstoringsgevoelige soorten. Min of meer kenmerkend
voor dit type zijn Aalscholver, Dwergmeeuw, Kuifduiker, Nonnetje en Topper.
Daamaast maken verschillende vissoorten van de Zoete afgesloten zeearm gebruik, deels vanwege de trek (R1vier- en Zeeprik), deels als permanente verbliJfplaats (Rivierdonderpad en Spiering).
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Na afsluitmg van get11denwateren met een dam, zi1n meren ontstaat met grote
afmetmgen De meeste rt/ksmeren behoren, mtts opt1maal beheerd. tot het
type Zoete afgesloten zeearm (2.14). D1t type 1s onder andere belangfljk voor
overwmterende vogels. zoals toppers en kutfeenden

Ecotopen waaruit het natuurdoeltype is samengesteld: voor details betreffende
de samenstellende ecotopen wordt verwezen naar de volgende half-natuurhjke
typen waarmee ze verwant z1Jn
St1/staande wateren:
Moerassen:

18

24, 25

Een indicatieve oppervlakteverhouding van deze ecotopen 1s opgenomen in de
tweede tabel in b11lage 5 van het Handboek Natuurdoeltypen.
Referenties naar samenstellende watertypen uit de achtergronddocumenten:
watertype 3.3 .1 3 3 .2, 3 .3.3 en 3 .3 4 uit deel 9 'R1jksmeren'.

Cultuurhistorische en aardkundige aspecten. met name op plaatsen waar vroeger veel scheepvaartverkeer is geweest, mogen veel belangwekkende scheepswrakken verwacht worden .
Aardkundig interessant ts het oude geulenpatroon uit de ltjd van voor de afsluibngen, maar dat patroon vervaagt geleidehjk. Daarnaast z11n sporen te vinden
van aanvallen die de zee heeft gedaan op het land Onderaan de flanken van
keileemheuvels zijn bijvoorbeeld zwerfstenen te vinden en elders kunnen veen restanten en sloefafzettingen (verslagen veen) aanwez1g zijn.
Omvang: vrij gering (deze omvang zal naar verwachting echter sterk vergroot
warden door een verbetering van de kwalite1t van de avenge zoete afgesloten
zeearmen, met name door een beter beheer).
Voorbeeldgebieden; het Mark1ezaat 1s het beste voorbeeldgeb1ed, hoewel de
verzoeting momenteel nog niet helemaal voltooid 1s (Roling, 1994). De overige
meren die behoren tot de Afgesloten zeearmen hebben in meer of mindere
mate te kampen met problemen die veroorzaakt warden door eutrofiering, een
suboptimaal peilbeheer en economische functies; van deze meren kunnen de
Randmeren nog het beste als voorbeeldgebied dienen, maar evenals het Markiezaat bevatten de Randmeren geen d1epe delen, zoals in het IJsselmeer, en is
de invloed van kwel urt de Hogere zandgronden grater dan in andere meren
bereikt kan warden.
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Voorbeeldgebieden in het buitenland betreffen door nvieren gevoede laaglandmeren 1n b1ivoorbeeld Zweden en Jutland (Denemarken). Hoewel de b1odiversiteit wat afwijkt, verkeert een aantal meren 1n de Donaudelta in een vergelijkbare pos1tie als de afgesloten zeearmen m Nederland, namelijk: gelegen in de
nabijheid van de zee, maar zonder get11denwerkmg en met een betrekkelijk
gennge mvloed van nv1eren (Oosterberg e.a., 2000). Literatuur. Alberts (1997).
Bisseling e.a. (1994), Van Eerden & Bij de Vaate (1984), Lammens & Hosper
(1998), Van Rooij & Drost (1996), Tosserams e.a. (2000), Vanhemelrijk e.a.
(1993), VanhemelriJk & de Hoog (1996) , Vanhemelrijk & Laane (1997)

Ecologische beschrijving
Plantengemeenschappen : zie b11 de hatf-natuurlijke typen die genoemd zijn
onder 'Ecotopen waaru1t het natuurdoeltype is samengesteld', voorzover de
informatie betrekking heeft op de Fysisch-Geografische Regio Afgesloten zeearmen
Macrofaunagemeenschap: kenmerkend voor de zeer diepe delen zijn de vedermug Chironomus plumosus de borstelarme wormen Limnodrilus hoffmeisteri,
L. claparede1anus en Qu1stadnlus mult1setosus, de watermiJt Piona pus1lla, de
tweekleppigen P1s1d1um mo1tessierianum en P. nitidum en de slak Potamopyrgus anbpodarum. Kenmerkend voor de diepe delen ziJn de vlokreeft Gammarus pulex en de borstelarme worm Potamothrix moldaviensis. De bloedzuiger
Glossiphonia heteroclita, de slak Valvata p1scinalis en de Driehoeksmossel
(Dreissena polymorpha) zijn zowel voor de diepe als matig diepe zones kenmerkend Vooral in de ond1epe zone ziJn de doelsoorten te vinden (kokerjuHers
en haften)
Visgemeenschap: z1e de doelsoorten; daarnaast ook Alver, Driedoornige stekelbaars, Karper, Paling, Rietvoorn, Snoek, Tiendoorrnge stekelbaars en Zeelt.
Snoekbaars (op z1ch een algemene bewoner van diverse wateren) neemt in zeer
diep water vaak de plaats in van Snoek als toppredator.
Broedvogelgemeenschap: Dodaars-groep (101 ), Slobeend-groep (102), Kuif eend-groep (103), IJsvogel-groep (104), Roerdomp-groep (201 ), R1etzangergroep (202), Porseleinhoen-groep (203), Blauwborst-groep (204), Kleine
plevier-groep (302), Fazant-groep (305) , Zomertaling-groep (501), Grasmusgroep (603), Bu1delmees-groep (701)
Bodemtype: zand of klei, in diepe en luwe zones vaak bedekt met door erosie
of sedimentatie ontstaan shb (dit betreft grotendeels de onderwaterbodem,
maar geldt ook voor de bodem van de oever)
W aterherkomst: regenwater, grondwater (van externe oorsprong) en vooral
oppervlaktewater (van 1nterne en externe oorsprong).
Waterregime:

Zuurgraad

Voedselrijkdom :
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Overige randvoorwaarden:
•
Z1e tabel 2.4.1.1, paragraaf 2.4.3 en paragraaf 3.1.3 van het Handboek
Natuurdoeltypen voor algemeen geldende randvoorwaarden voor typen
van hoofdgroep 2
Variabele
Waarde
Zuurstofverzad1ging m %
70-120
EGV m µSiem
250-800
Calcium m mR Ca 2• /I
20-70
Chloride in mR Cl /I
< 300
50-100
Sulfaat m mg SO/ /I
D1epte (midden} in m
>2
> 4•
Doorzicht in m
Get11denverschil m m
< 0,3
of tot de bodem biJ ondieper water.

..

•

•

•
•

•

•

Er 1s een gele1deli1ke overgang van water naar land, de oevers hebben een
flauw talud
Gemiddeld laagste grondwaterstand van de oeverzone: zeer ond1ep tot
ondiep.
Overstroming met oppervlaktewater van de oeverzone: regelmat1g.
Zo natuurlijk mogelijke waterhuishouding. Een vrij grote waterpeilfluctuatie
1s karakteristiek voor d1t natuurdoeltype, waarbij het peil m de zomer lager
1s dan in de winter. Stagnering van oppervlaktewater 1s het dominante
landschapsvormende proces, waarbij in de luwe delen verlanding op kan
treden, maar het overgrote deel van het oppervlak vanwege de golfslag uit
open water blijft bestaan.
Het water bevat in pnnc1pe geen milieuvreemde stoffen (maximaal toelaat·
bare concentraties zijn die concentraties die nog geen significant negatieve
effecten hebben op de levensgemeenschap en met name op de doelsoorten daarbmnen}.
Rust m (een deel van} het geb1ed ten behoeve van verstonngsgevoelige
soorten.

Doelsoorten
Legend a
v:
het natuurdoeltype wordt door de soort gebruikt voor de voortplanting
a:
het natuurdoeltype wordt gebru1kt voor de activ1teiten van het volwassen
dier, zoals voedsel zoeken, slapen, schu1len
w: het natuurdoeltype wordt gebruikt voor de winterrust van het volwassen
dier
vet: het natuurdoeltype is voor de soort van groot belang
Zoogdieren: Bever a, laatvlieger a, Meervleermuis a, Otter a, Rosse vleermuis a,
Ru1ge dwergvleermuis a, Watersp1tsmuis a
Vogels: Aalscholver a, Arct1sche bonte strandloper a, Baardman va, Bergeend a,
Bonte strandloper a, Dodaars a, Dwergmeeuw a, Dwergstern a, Engelse kleine
mantelmeeuw a, Geoorde fuut a, Grote zaagbek a, Grutto a, IJslandse tureluur
a. Kemphaan a, Kleine mantelmeeuw a, Kleine zilverreiger a, Kleine zwaan a,
Kluut a, Krooneend a, Kuifduiker a, Lepelaar a, Nonnetje a. Noordse stem a,
Oeverzwaluw a, Parelduiker a, Pijlstaart a, Purperre1ger va, Reuzenstem a,
R1etzanger va, Roerdomp va, Rosse grutto a, Rotgans a, Scholekster a, Snor va,
Stormmeeuw a, Toendrarietgans a, Topper a, Tureluur a, Visarend a, Visdief a,
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Wilde zwaan a, Zeearend a, Zilverplevier a, Zomertahng a, Zwarte stern a,
Zwarte wouw a, Zwartkopmeeuw a
Vissen: 81ttervoorn va, Fint a, Grote modderkru1per va , Kroeskarper va, Kwabaal
va, Meerval va, Rivierdonderpad va. Rivierprik a, Spiering va, Vetje va , Winde
a, Zalm a, Zeeprik a
Koker1uffers: Grammotaulius nigropunctatus va, Grammotaulius nitidus va,
Hydroptila pulchricornis va, Hydroptila tineoides va, limnephilus inc1sus va,
Molanna albicans va
Hatien: Baetis tracheatus va, Ephemera glaucops va , Ephemera vulgata va,
Siphlonurus alternatus va
Tweeklepp1gen: Platte zwanenmossel va
Platwormen: Planaria torva va
Vaatplanten: Driekantige bies
Aanwezig bij een goede mate van doelbereiking: 25% (20 soorten).

Habitatrichtlijn
Overeenkomstige habitats zijn: 3140, 3150 en 6430 (de habitats met een * zijn
pnoritair). Voor een gedetailleerde vergelijking en omschrijvingen van de codes:
zie bij de half-natuurlijke typen 3 .18 en 3 .25.

Beheer
Minimumareaal: circa 0,5 hectare (voor het gemiddelde aantal voortplantende
fauna-doelsoorten), respectievelijk circa 50 hectare (voor 75% van het potentiele aantal voortplantende fauna-doelsoorten). Voor een goede uitwerking van
grootschalige natuurlijke processen is minimaal een oppervlak van 500 hectare
nodig.
lnstandhoudlngsbeheer: externe regulering van het peil van grond- en/of oppervlaktewater, waarmee de hydrologische situatie in (natuurlijke) referentiegebieden nagebootst wordt.
De waterstand moet in de zomer 30 a 40 cm lager zijn dan in de winter (ter
bevordering van een goed ontwikkelde oevervegetatie en ter vermindering van
oeverafslag). De waterhuishouding mag dus mtegraal be'invloed worden, ook
als dat wordt ingegeven door andere belangen dan die van het behoud van
biod1versiteit, in zoverre dat dit het bereiken van het natuurdoeltype niet in de
weg staat.
Het beheer wordt integraal en ongedifferentieerd toegepast in het gehele gebied.
Het is aan te bevelen om maatregelen te nemen die leiden tot een zonering in
de recreatiedruk, indien de gebiedseigenschappen daar zelf onvoldoende toe
leiden.
Beheer van de omgeving: voork6men en tegengaan van het binnendringen van
geeutrofieerd water (in grond- en oppervlaktewater). Daarnaast een zodanig
peilbeheer van toevoerende oppervlaktewateren dat intern een optimaal peilbeheer kan worden toegepast. lndien er mogelijkheden bestaan voor voeding
met grondwater: zorgdragen voor een voldoende kwelstroom door het beperken van grondwateronttrekking en drainage in hoger gelegen gebieden.
Herstel- en ontwlkkelingsbeheer: dit betreft met name het instellen van een
natuurlijk peilregime, het saneren van sterk vervu1lde situaties (gepaardgaande
met brongerichte maatregelen) en 'act1ef biologisch beheer' (het herstellen van
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een goede dommant1everhouding tussen versch1llende v1ssooorten door selec·
t1eve v1svangst, met als doel het bere1ken van een goede waterkwalite1t; Hosper, 1997).
Kansn1ke geb1eden voor de ontw1kkeling van de Zoete afgesloten zeearm zi1n
alle zoete wateren m de reg10 Afgesloten zeearmen, de beste resultaten z11n te
verwachten m geb1eden waar ook kwel een du1delijke rol speelt (zoals m de
Randmeren) en eutrofienng goed bestreden of voorkomen kan warden.
Ontw1kkehngsduur· 25 1aar (dit geldt voor het gehele landschap, u1tgaande van
een piomersituatie). Een zeer groot deel (klasse >66%) kan echter al binnen 10
jaar worden ontwikkeld.

Afgeleiden door medegebruik
Multifunctionele afgeleiden van dit natuurdoeltype warden ondersche1den voor
s1tuaties waarin de vereiste kwaliteit van het natuurdoeltype zelf niet gehaald
kan worden door te intens1ef recreatief gebru1k, te intens1eve scheepvaart of
v1ssen1 of door een ongewenst waterbeheer
Recreatief medegebru1k (met name op hgplaatsen voor vaartuigen) kan zodamg
mtens1eve vormen aannemen dat een te grate rustverstonng op kan treden die
met name effect heeft op de fauna.
Tot de schadelijke effecten van de scheepvaart behoren aantastmg van de oevers door golfslag (waardoor vegetatieontwikkeling achterbli1ft en de variatie in
structuren en substraat afneemt), troebehng van het water en eventueel ver·
storing van watervogels. Ten behoeve van de scheepvaart kan er ook sprake
z11n van het geregeld op d1epte houden van de vaargeul.
Tot de schadelijke effecten van (beroeps)visseriJ behoort een negat1ef effect op
de v1sgemeenschap (met name de doelsoorten), mclus1ef het belemmeren van
de trek door staande netten. Daarnaast hebben staande netten ook het ver·
dnnken van watervogels tot gevolg.
Een ongewenst waterbeheer bestaat met name uit een onnatuurhjk pe1lverloop
in de verschillende se1zoenen.
Andere vormen van te intensief medegebru1k hebben het karakter van mgn1pen
op ecotoopmveau en dan is sprake van een multifuncbonele afgele1de van een
type uit hoofdgroep 3.
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Bijlage 4 lnformatie aanlegmaatregelen

lnleiding
Al s1nds de jaren negentig wordt door Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied
samen met de direct1e Noordwest van het Mm1sterie van Landbouw, Natuurbeheer en VissenJ samengewerkt aan natuurontw1kkeling m het 1Jsselmeergeb1ed In de samenwerkingsafspraak 1s aangegeven dat tot 2010 u1tgegaan
wordt van de reahsat1e van circa 3.000 ha grootschalige kenmerkende natte
natuur m en fangs de grote wateren van het 1Jsselmeergeb1ed. Deze natuurgebieden moeten het ecologisch functioneren van het IJsselmeergebied en de
relaties van dit geb1ed met het aangrenzende land versterken conform het hu1d1ge bele1d. Daarnaast b1eden ze mogehjkheden voor recreatief medegebru1k en
vormen een aanvulhng op de bestaande begrenzmg van de Ecolog1sche lnfrastructuur. Gestreefd naar wmst in natuurwaarden, zonder verhes van essentiele
bestaande natuurwaarden, waarbiJ er een open oog is voor de maatschappelijke
haalbaarhe1d, gegeven de multifunct1onaliteit van het gebied lnm1ddels wordt
al een aantal natuurontwikkelingsprojecten gereahseerd (bijlage 4 A tot en met
K); het totale oppervlak van deze proiecten komt echter nog met u1t op 3.000
ha. In bijlage 4L zijn de werkzaamheden opgenomen die worden besteed aan
de voorbereiding van natuurontw1kkelmgsprojecten (om naast de natuurontwikkelingsprojecten waar al aan gewerkt wordt aantal ha die al worden besteed
aan te komen tot een totaal van 3 000 ha) zoals opgenomen m het ' Projectenplan Natuurontw1kkehng 1Jsselmeergeb1ed 2002-2010' (Stuurgroep Natuurontwikkehng 1Jsselmeergeb1ed, 2002).
De claim voor het reahseren van 3.000 ha natte natuur is echter niet voldoende
om het gewenste streefbeeld voor 2035 te realiseren. Om een netwerk van
aaneengesloten natuurgebieden te kunnen realiseren 1s een extra claim van
3.000 ha nodig (Ministerie van Verkeer & Waterstaat et al., 2002). Omdat dit
nog niet bestuurlijk is vastgesteld , worden er in het Onderdeel Ecologie geen
aanleg- en/of verbetermaatregelen u1tgewerkt ten behoeve hiervan. ReaJisatie
van natte natuur vmdt plaats via zogenaamde aanlegprojecten. In deze biJlage
wordt nadere informatie gegeven over de proiecten die ten behoeve van de
reahsat1e van 3.000 ha natuur in het 1Jsselmeergeb1ed u1tgevoerd worden of in
voorbereidmg z1Jn. Achtereenvolgens gaat het h1erb1J om de volgende projecten:
A
De Kreupel
Delta Schu1tenbeek
8.
Natte As
D.
1Jsselmond1ng
E.
Ontwikkelen beekmondingen Veluwemeer
F
Ontwikkelen rietveld Elburg
G.
Aanleggen aalgoot Roggebotslu1s
H.
Aanleggen groene kruispunt Nuldemauw
Waterlandse kust
I.
D1emervijfhoek
J.
K.
Groot onderhoud Vossemeer
L.
ICES Natte Natuur

c.
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Per aanlegmaatregel wordt ingegaan op de volgende aspecten:
• omschrijving en doel
• het aantal ha te realiseren natuurdoeltypen in termen van samenstellende
doeltypen (nieuw); het aantat ha samenstellende doeltypen dat verloren
gaat door de aanleg (verlies), in het geval ntet sprake 1s van aanleg maar van
optirnalisabe is aangegeven het aantal ha samenstellend doeltype dat geoptirnaliseerd wordt (optirnalisatie)
• organisatorische aspecten en kosten
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A. De Kreupel
Omschrijving
Het pro1ect De Kreupel voorz1et m de aanleg van een zandplaat op de ond1epte
de Kreupel in het IJsselmeer ten noordoosten van Medemblik. De Kreupel heeft
tot doel de voedselbronnen voor vogels beter bere1kbaar en daarmee beter
benutbaar te maken. Tevens versterkt het e1land de funct1e van het IJsselmeergebied als broedgeb1ed voor +Europees en landelijk bedreigde of kwetsbare
soorten kaJe-grondbroeders en kolonievogels.
De zandplaat krijgt een max1male hoogte van circa NAP+3,50 m, en wordt
omgeven worden door een zone met ond1ep water (waterbodemd1epte ongeveer NAP-0,70 m Dit geheel wordt omgeven door een 'gordel' van kleinere
platen die voorz1en z11n van oeverbeschermmg. Het 1s de bedoeling dat op deze
platen R1et tot ontw1kkehng komt. De zandplaat wordt opgespoten met circa
2,5x106m 3 zand afkomsbg uit VAL 5 (VAL
Vaarweg Amsterdam-Lemmer).
Voor aanleg van de netlanden 1s circa 1,0x105 grond/klei nodig. De oeverbescherming van de netlanden bestaat u1t een kraagstuk wt filterdoek met h1erover heen een laag wiepen afgedekt met stortsteen. Aan de zuidwestkant van
het eiland bevindt zich na aanleg een depot dat gevuld wordt met specie afkomst1g wt onderhouds- en nieuwbouwwerken.

=

De zandplaat zal plaats b1eden aan kale-grondbroeders en kolonievogels. In de
ondiep-waterzone kan incidenteel riet tot ontwikkehng komen. Naast een functie aJs luw watergeb1ed (rustgeb1ed voor veel soorten eenden), zorgt dit moe1h1k
toegankeh1ke geb1ed voor een natuurlijke zonering van de recreatie
Door het gebruik van grof en schoon zand wordt geprobeerd vegetatieontwikkehng zo veel mogelijk te voorkomen. Verder 1s het beheer gericht op
het remmen van de vegetat1eontwikkehng. Het etland zal h1erdoor ook in de
toekomst onbegroe1d en dus een gesch1kt habitat bh1ven voor de beoogde vo
bosbeheer, het technisch beheer door RWS.

Natuurdoeltypen
In navolgmg van het Onderdeel Ecolog1e z11n de natuurdoeltypen vertaald in
samenstellende doeltypen. Onderstaand is per samenstellend doeltype aangegeven hoeveel ha gerealiseerd wordt (nieuw) door aanleg van het project De
Kreupel Curs1ef 1s het aantal ha van de samenstellende doeltypen aangegeven
dat verloren gaat (verhes) door uitvoering van het project.
Samenstellende doeltypen

Nieuw
aantal ha

Ver!1es
Aantal
ha

70

3.18

Gebufferd meer met subtypen
mabg d1ep water (1-3 m)
ond1ep water (<1 m)

40

3.24

Moeras

10

3 26

Natte du1nvalle1/3 48 Strand en stu1vend duin

20

Aantal benth1vore du1keenden lg.v afname van de dnehoeksmosselen
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Organisatorische aspecten en kosten
PRODUCT:
MAATREGEL·

NummerNaam·

De Kreuoel

538005

Naam

Bereikbaarhe1d voedselbronnen

Nummer:
Verantwoordeltike.
Doorlooptijd

Charlotte Franken

Aanleg: 2003-eind 2004
Monitoring: jaarliiks

lnitlerende afdeling PAI
Uitvoerende afdeling

PAT

Hardhe1d•

1

PU {rn k€) 0

14.750

DUU (rn k€)•

2.995

Kosten totaal (rn k€) 17.745

•

0

De hardheid van een maatregel wordt weergegeven met een djfer 1, 2 of 3. Deze cijfers hebben
de volgende betekenis:
1. Maatregel rs nod1g om de streefbeelden te bereiken en rn stand te houden. Er Z1Jn nagenoeg
geen onzekerheden over de real1sat1e van de maatregel.
2. Er is een 'go'-besl1ssrng maar de maatreget kampt nog met procedurele knelpunten.
3. Reallsatie van de maatregel is nog onzeker. Er heeft nog geen 'go/no go'-beshssing plaatsgevonden, er 1s nog overleg gaande of er 1s toestemming van derde(n) nodlg.
PU staat voor ~roductU1tgaven. Ort ziJn directe uitgaven aan derden die nod1g ziJn om producten
te realrseren zoals grond- en hulpstoffen. grondaankopen. urtbestede werken en subsidies. Een
kenmerk van productu1tgaven is dater altlJd sprake is van uitbesteding.
DU staat voor Q1recte UJtvoerrngsu1tgaven Ort z11n u1tgaven van RiJkswaterstaat die nod1g z1Jn om
de programma's te kunnen voorbereiden, te reahseren, aan te sturen en le controleren. Voorbeelden zijn e1gen personeet, uitbesteding en bureaukosten.
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8. Delta Schuitenbeek
Omschrijvi ng
Delta Schu1tenbeek 1s een project m het kader van BOVAR (het samenwerkmgsverband van gemeenten , provmc1es, waterschappen en het rijk dat smds 1986
met succes samenwerkt aan Bestrijdmg van de Overmattge Algengroei in de
Randmeren). Het proiect heeft twee doelstellingen.
• Het verbeteren van de waterkwahte1t m het Nuldernauw-Wolderw1Jd,
• Het verhogen van de natuurwaarden van het Nuldernauw.
Deze twee doelstellmgen worden bere1kt door het water van de Schuitenbeek
en het Puttergemaal af te leiden via een nieuw aan te leggen netmoeras van 58
ha. Een lage, natuurvriendelijke gele1dmgsdam voorkomt de uitw1sseling tussen
het moeras en het randmeer. Het fosfaatrijke water van de Schu1tenbeek en het
Puttergemaal komt h1erdoor niet meer rechtstreeks m het Wolderwijd-Nuldernauw terecht, maar wordt via de rietdelta tot voor de Nijkerkersluis afgeleid van
waaruit het water het Nijkerkerkernauw bere1kt. De waterkwahte1t van met
name het Nuldernauw en het Wolderw11d zaJ h1erdoor verbeteren, terwijl het
geen nadehge gevolgen heeft (en mogelijk zelfs voordelig is) voor het Nijkerkerrnauw/Eem-Goo1meer.
Het pro1ect Delta Schuitenbeek bestaat uit een tweetaJ onderdelen:
• natuurgedeelte (netmoeras en vogelkijkhut)
• een vertegde Schu1tenbeek.
De geleidingsdam, die het rietmoeras en het randmeer van elkaar sche1dt, is een
verdedigde zanddam met een lengte van ongeveer 3,8 km, een kruinbreedte
van circa 4 meter en een (ontwerp)hoogte van NAP+0,70 m Het bu1tentalud
(randmeerzijde) bestaat uit een oeverbekleding van stortsteen op kraagstuk met
filterdoek en onderhggende rietzodenlaag. Verder 1s voorzien in een (tijdelijke)
voordam die de 3 meter brede plasberm beschermd tegen afslag. De binnenzijde van de dam heeft een zeer flauw talud (1 :20). Aan het begin van de dam
wordt een verhard wandelpad (350 m) aangelegd dat eindigt b11 een observatiehut. De rest van de dam is met toegankelijk voor recreanten. Een hek moet
betreding door pubhek voorkomen.
Het rietmoeras heeft een open karakter, met zo'n 70% open water. Tussen de
dam en de oude zeed11k hggen zo'n 255 groeikemen waarop R1et tot ontw1kkeling moet komen. De groeikemen hggen 2 kemen u1tgezonderd, op ongeveer
NAP-0,15 m. Tussen de groeikemen 1s de hoogtehgging van de oorspronkelijke
meerbodem aangehouden (circa NAP-1 ,0 m).

Natuurdoeltypen
In navolging van het Onderdeel Ecologie z11n de natuurdoeltypen vertaaJd m
samenstellende doeltypen . Onderstaand is het aantal ha samenstellend doeltype aangegeven dat gerealiseerd wordt (nieuw) b1J aanleg van het project Delta
Schuitenbeek. Cursief 1s het aantal ha samenstellend doeltype aangegeven dat
verloren gaat (vert1es) door uitvoering van het project.
Samenstellende doeltypen

3.18

Gebufferd meer met subtypen
Ond1eo water (<1 m)

3.24

Moeras
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N1euw
aantal ha

58

58

113

Verf1es
aantal ha

Organisatorische aspecten en kosten
PRODUCT.
MAATREGEL:

DoorlooptiJd

Nummer:

28540

Ni14m:

Reahsatie delta Schu1tenbeek

Naam.

Realisatie delta Schu1tenbeek

Nummer.

38540099

Verantwoordeh1ke:

Barry Kru1thof

Aarleg 2001-februan 2004
Mo111tonng- fys1sch-chem1sch tot 2005, biolog1sch nog
onbekend

ln1til!rende afdehna PAI
U1tvoerende afde·
hng

PAT

Hardhe1d•

1

PU (in 1<€)0

5.249

DUU (1n k€)'

2.003

Kosten totaal (in k€) 7.252
De hardhe1d van een maatregel wordt weergegeven met

een aifer 1, 2 of 3 . Deze ajfers hebben

de volgende betekenis:
1. Maatregel 1s nod1g om de streefbeelden te bere1ken en in stand te houden Er ZJjn nagenoeg
geen onzekerheden over de reahsatie van de maatregel.
2. Er is een 'go'-besl1ssing maar de maatregel kampt nog met procedurele knelpunten.
3. Reahsatle van de maatregel is nog onzeker. Er heeft nog geen ·go/no go'·beshssmg plaatsge·
vonden, er 1s nog overleg gaande of er 1s toestemming van derde(n) nod1g
0

PU staat voor froductU1tgaven. D1t z11n dfrecte uitgaven aan derden die nod1g zijn om producten
te real1seren zoals grond- en hulpstotfen, grondaankopen, u1tbestede werken en subsidies. Een
kenmerk van productu1tgaven is dater altiJd sprake 1s van u1tbested1ng
DU staat voor .Qirecte U.1tvoenngsuitgaven. Dit zijn uitgaven van Ri1kswaterstaat die nodig zijn om
de programma's te kunnen voorberelden, te realiseren, aan te sturen en te controleren. Voorbeelden z11n e1gen personeel, u1tbesteding en bureaukosten.
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C. Natte As
Omschrijving
De Natte As is de naam voor de ecolog1sche verbindingszone die 1s gesitueerd
in het Wolderwijd en het Veluwemeer op de provmciegrens tussen Gelderland
en Flevoland. Van west naar oost gezien begmt het pro1ectgeb1ed ten westen
van de KnardiJk en het Harderbroek en eind1gt het oostelijk van de monding
van de H1erdense beek. De Natte As 1s geprojecteerd op het grondgebied van
de gemeenten Dronten, Zeewolde (provmcie Flevoland). Harderwijk en Nun·
speet (provincie Gelderland).
Het doel van de werkzaamheden is het creeren van een landschappelijk aan·
trekkel11ke, natte ecolog1sche verbmding die doorgang en dekkmg biedt aan
zoogd1eren en rept1elen zoals de Otter en Ringslang Het plan schept ook luwte,
rust en foerageergelegenheid voor Lepelaars, eendensoorten en doortrekkers.
Het plan voorziet m mogelijkheden voor recreatief medegebruik, zoals 70 aan·
legplaatsen voor boten, kano-uitstapplaatsen en twee vogelki1khutten. Het
streven 1s om de benod1gde grondstoffen (deels) te betrekken uit de (gepro1ecteerde) vaargeulen in het WolderwiJd die leiden naar het aquaduct en de halfhoge brug.
Het totale plangebied is circa 230 ha groot. Het project, behelst de aanleg van
een dnetal natuurkernen, bestaande u1t rietmoeras en luw water. De kernen z11n
elk zo'n 30 hectare groot. Om de afstand tussen de drie kernen te overbruggen
zijn stapstenen gepro1ecteerd. De stapstenen bestaan u1t hetzelfde b1otoop
maar zi1n klemer in omvang, varierend van 1 tot 5 hectare. De moerasgebieden
liggen gemiddeld op NAP, met groeikernen die op NAP+0,20 m liggen. AfhankeliJk van de verwachte golfaanvaJ, worden delen van de verbmdingszone voorzien van een oeverbescherming bestaande uit een kraagstuk van filterdoek met
daaroverheen een laag wiepen, afgedekt met stortsteen .

Natuurdoeltypen
In navolging van het Onderdeel Ecologie ziJn de natuurdoeltypen vertaaJd m
samenstellende doeltypen. Per samenstellend doeltype is onderstaand aangegeven hoeveel ha gereahseerd wordt (nieuw) b11 aanleg van het pro1ect Natte
As. Cursief is het aantal ha samenstellend doeltype aangegeven dat verloren
gaat (verl1es) door uitvoering van het proiect.
Samenstellende doeltypen
3.18

3 .24

N1euw
aantal ha

Gebufferd meer met subtypen
matJg diep water (1-3 m)
ond1ep water (<1 m)

100

Moeras

130

Ver11es
aantal ha

230

Organisatorische aspecten en kosten
PRODUCT
MAATREGEL
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Nummer;

28538

Naam.

Real1satJe H&I ecosystemen

Naam.

Natte As u1tvoennR:

Nummer:

38538001

Verantwoordelnke:

IBanv Kru1thof
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DoorlooptiJd

Aa11leg 2006
Monitoring· onbekend

tmtierende afdehng

PAI

Uitvoerende afde-

PAT

ling

Hardheid '

1

PU (tn k€) 0

8.585

DUU (in 1<€)•

2.402

Kosten totaal (Jn k€) 10.987

"

De hardheid van een maatregel wordt weergegeven met een cijfer 1, 2 of 3. Deze cijfers hebben
de volgende betekenls.
1

Maatregel is nod1g om de streefbeelden te bere1ken en In stand te houden. Er zijn nagenoeg

2

Er is een 'go'-beshssing maar de maatregel kampt nog met procedurele knelpunten.

geen onzekerheden over de realisatle van de maatregel.
3 . Realisatle van de maatregel is nog onzeker. Er heeft nog geen 'go/no go'-besllssing plaatsgevonden, er 1s nog overleg gaande of er 1s toestemming van derde(n) nodig.
0

PU staat voor froduct.U1tgaven . Dit ZiJn directe uitgaven aan derden die nodig ziJn om producten
te realtseren zoals grond- en hulpstoffen, grondaankopen, uitbestede werken en subsidies. Een
kenmerk van productu1tgaven Is dater altlJd sprake is van uitbesteding
•

DU staat voor Qlreete ,Uitvoeringsu1tgaven. D1t zi1n uitgaven van Rijkswaterstaat die

nodig zi1n om de programma's te kunnen voorbereiden,

te realiseren, aan te sturen en te

controleren. Voorbeelden z11n e1gen personeel, u1tbested1ng en bureaukosten
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D. IJsselmonding
Omschrijving
Het natuurontw1kkelrngsproJeCt IJsselmondrng, dat gereaJ1seerd wordt in het
oostehJke, ondiepe deel van het Ketelmeer, moet le1den tot een dynamische
rivierdelta bij de u1tmondrng van de IJssel rn het Ketelmeer. In zijn totaliteit beslaat het project circa 800 ha. In het kader van het project worden geulen gegraven en e1landJes aangelegd In totaaJ gaat het om dne geulen, een d1epe een
twee relabef ond1epere geulen De d1epe geul 1s de rneuwe vaargeul voor de
recreat1evaart. Tevens moet de geul een ongehinderde afvoer van het water
van de IJssel waarborgen. Kwel via de bodem van de geul moet echter voorkomen worden.
De eilanden kennen zoveel mogel1jk land-water overgangen. Een deel van de
eilanden bestaat rn eerste instantie uit een zanddam, waarbinnen veen en klei
wordt opgespoten. Een deel van de oevers wordt verded1gd met stortsteen. Na
verloop van tijd. na zetting, worden de zandkades lokaal doorgestoken, waardoor het water de eilanden kan brnnendnngen Het 1s de bedoelrng dat op de
e1landen netmoerassen tot ontw1kkeling komen Het gebied moet een habitat
vormen voor ru1ende, broedende en trekkende vogelsoorten die kenmerkend
zijn voor 'natte' omstand1gheden.
Een van de eilanden is reeds in 1997 aangelegd met grond uit de bouwput van
Ramspol en grand u1t IJsseloog. Eind 2001 is gestart met de aanleg van nog
twee e1landen. H1erb1J 1s gebruik gemaakt van grond afkomst1g uit het natuurontw1kkelingsproject Vreugderijkerwaard. Med10 2002 is gestart met het grootste deel van het project.
Naast het deel rn het Ketelmeer, wordt het 59 ha grootte Roggebotveld natuurlijk mgencht. Dit gebied ligt in Flevoland, tussen Ketelhaven en het Roggebotzand rn, en net ten zu1den van het pr0Jectgeb1ed IJsselmondrng. Doordat het
hierop aansluit ontstaat een grootschahg zowel binnen- als bu1tendijks natuurgebied. Het Roggebotveld dat nu nog in agransch gebruik is, wordt ingericht
aJs nat bloemrijk grasland met h1er en daar netru1gtes, ondiepe poelen en sloten.

Natuurdoeltypen
In navolging van het Onderdeel Ecolog1e zijn de natuurdoeltypen vertaald rn
samenstellende doeltypen. Per samenstellend doeltype 1s onderstaand het aantaJ ha aangegeven dat gereaJ1seerd wordt (nieuw) en het aantaf ha dat verloren
gaat (verl1es (curs1ef)) b1J u1tvoerrng van het proiect IJsselmondrng. In de laatste
kolom is de bijdrage aangegeven van het Roggebotveld in aantaJ ha samenstellend doeltype dat gerealiseerd wordt (nieuw).
Samenstellende doeltypen

Nreuw

Ver1ies

aantal ha

aantal ha

Roggebotveld
Nreuw
aantal ha

3.18

Gebufferd meer met subtypen
zeer drep water (> 5 m)
d1ep water (3·5 m)

15

matig d1ep water (1-3 m}
ondiep water (< 1m}

325
60

3 24

Moeras

300

3.39

Bloemn1k grasland van het nvrer- en zeekle1·
gebied/3 29 Nat schraalgrasland
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100

750
50

59

Organisatorische aspecten en kosten
PRODUCT·
MAATREGEL·

Nummer
Na.am·

1Jsselmond1n11:

Naam

Dynamlsche riv1erdelta

538539

Nummer:
Verantwoordehjke:
DoorloopbJd

Barry Kru1thof

Aanleg: 1997 tot december 2004
Monitorin1r jaarlijks

lrntierende afdelmg PAI
U1tvoerende afdelln11:

PAT

Hardhe1d•

1

PU (in k€) 0

12.371

DUU (in le€)'

1154

Kosten totaal (in k€) 13.525

•

0

De hardhe1d van een maatregel wordt weergegeven met een cijfer 1, 2 of 3. Deze cijfers hebben
de volgende betekenis:
1
Maatregel Is nodig om de streefbeelden te bereiken en m stand te houden. Er zi1n nagenoeg
geen onzekerheden over de reaJisatie van de maatregel.
2. Er 1s een 'go' -besllssing maar de maatregel kampt nog met procedurele knelpunten.
3. Reahsatie van de maatregel 1s nog onzeker. Er heeft nog geen 'go/no go'-beslissing
plaatsgevonden. er is nog overleg gaande of er Is toestemming van derde(n} nodig.
PU staat voor froductUltgaven. Dit ZiJn directe ultgaven aan derden die nodig zljn om producten
te realiseren zoals grond- en hulpstoffen, grondaankopen, uitbestede werken en subsidies. Een
kenmerk van productuitgaven is dat er altijd sprake is van u1tbesteding.
DU staat voor .Qirecte Uttvoeringsu1tgaven Dit ZlJn u1tgaven van Rijkswaterstaat die nodig ZJjn om
de programma's te kunnen voorbereiden. te reahseren, aan te sturen en te controleren. Voorbeelden zijn eigen personeel, uitbesteding en bureaukosten.
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E. Ontwikkelen beekmondingen Veluwemeer
Om schrijving
Versch1llende beken op de Veluwe wateren af op de Vefuwerandmeren. De
mondingen van deze beken bezitten ecologische potenties voor het creeren van
natuurl1jke overgangen van land naar water. Momenteel is de Hierdense Beek
de en1ge beek waar du1delijke verond1epmg c.q. deltavorming plaatsvmdt b1J de
uitmondmg. Ook de netkragen op de oude-landoever vertonen wemig dynamiek. u1tbreiding en verionging treden met op, achteru1tgang wordt echter ook
met geconstateerd Biezenvegetaties zijn wel aanzienlijk achteruit gegaan en
komen nog maar sporadisch voor
Het project Ontw1kkelen beekmondmgen Veluwemeer 1s gericht op het leveren
van een wezenlijke b1idrage aan de Ecologische Hoofdstructuur en lokale natuur
door het realiseren van natuurlijker overgangen tussen land en water. De ontw1kkeling van slikken, platen en/of robuuste netvegetaties moet kansen bieden
aan verschillende soorten vogels, v1ssen en oevergebonden zoogd1eren en msecten om te kunnen foerageren, rusten, schuilen, voortplanten en verplaatsen .
In het kader van het project wordt aan de meerzijde van de beekmondingen
een open waterrietzone ontwikkeld. D1t kan bereikt worden door de aanleg van
een (onderbroken) zanddam, eventueel in combmatie met verondieping en
aanplant van rietstekken. Voorgesteld wordt om tussen de natuurkemen b1J de
beekmondingen lokaal de oevers aan te passen door een zanddam parallel aan
de oever aan te leggen, zo nodig in combinatie met herprofilering en rietaanplant.
Aan de landztJde van de beekmondmgen worden mundalterieVrietmoerassen
en overstromingsgraslanden ontwikkeld door combinabes van maatregelen als
aanleg van nevenbeken, afgraven van steile oeverprof1elen, maa1veldsverlagmg.
ophogen van de beekbodem, verwijderen van stuwen, leggen van drempels in
de beekmondingen en het staken van het beheer m het mondingsgeb1ed.

Natuurdoeltypen
Op dit moment 1s nog niet precies bekend welke samenstellende doeltypen
worden gerealiseerd bij uitvoering van dit project. Een vertahng m oppervlaktes
per doeltype is dus eveneens niet mogelijk. Wei kan gesteld worden dat het
doeltype moeras in 1eder geval ontwikkeld zal worden.

Organisatorische aspecten en kosten
PRODUCT·
MAATREGEL:

Nummer

8541

Naam:

llVR

Naam:

Ontw1kkelen beekmondingen

Nummer:

8541021

Verantwoordelilke;

Charlotte Franken

Veluwemeer

Door1ooptijd

Aanleg onbekend, voor 2010
Monrtonn1t: iaar1iiks

lnib!rende afdelin1t

PAI

U1tvoerende afde·
hng

PAT
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Hardhe1d

0

PU (in k€) 0
DUU (ink€)'
Kosten totaal (in k€) 4.490

•

De hardheid van een maatregel wordt weergegeven met een c11fer 1, 2 of 3. Deze cijfers hebben
de volgende betekenis:
1.

Maatregel is nodig om de streetbeelden te bereiken en in stand te houden Er zijn nagenoeg
geen onzekerheden over de realisalie van de maatregel.

2.
3

Er is een 'go'-beslissing maar de maatregel kampt nog met procedurele knelpunten.
RealisatJe van de maatregel is nog onzeker.

Er heett nog geen 'go/no go'-beslissrng

plaatsgevonden, er is nog overleg gaande of er 1s toestemming van derde(n) nodig.
0

PU staat voor eroductU1tgaven. Dit zi1n directe uitgaven aan derden die nodig ztjn om producten
te realiseren zoals grond- en hulpstoffen, grondaankopen, u1tbestede werken en subsidies Een
kenrnerk van productu1tgaven is dat er altijd sprake 1s van u1tbestedrng
DU staat voor Qirecte Uitvoerrngsu1tgaven. Oil zi1n uitgaven van R11kswaterstaat die nod1g ziin om
de prograrnma's te kunnen voorbere1den, te realrseren, aan te sturen en te controleren. Voorbeelden ztjn e1gen personeel, u1tbestedrng en bureaukosten
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F. Ontwikkelen rietveld Elburg
Omsch rijving
In de baai van Elburg ligt bmnen een omdijkt geb1ed een rietveld met een omvang van circa 18 ha, dat vroeger d1enst deed als zu1veringsveld van de rioolzu1veringsmstallat1e b1J Elburg. Het rietveld heeft deze functie verloren en funct1oneert vanuit oogpunt van natuur met opbmaal: er is sprake van een zeer
d1cht netveld met een voor natuur slechte kwaliteit. Er wordt geen natuurgericht maaibeheer gevoed en een verbinding met het Drontermeer ontbreekt.
Alleen b1j hoog water loopt het netveld onder.
Doel van het pro1ect 1s het m het kader van de Ecologische Hoofdstructuur
versterken van de ecolog1sche waarden van het rietveld als leef- en voortplantmgsgebied voor vogels, v1ssen en amfibieen. Dit gebeurt door meer variatie aan te brengen m de structuur van de vegetatie en de waterdiepte en door
de relatie met het Drontermeer te versterken.
Ten behoeve h1ervan worden de volgende maatregelen genomen:
• Aanpassen van het maaibeheer (gefaseerd)
• Bodemonderzoek naar mogelijke verontreinigingen als gevolg van de
vonge funct1e. lndren er sprake is van verontremiging de kade om het netveld
intact laten en het waterperl kunstmatig optimaliseren. lndien dtt niet het geval
is kan een open verbtnding worden aangelegd met het Drontermeer.

Natuurdoeltypen
In navolgmg van het Onderdeel Ecologre z11n de natuurdoeltypen vertaald m
samenstellende doeltypen Bij dit proiect worden geen nieuwe natuurdoeltypen
gerealrseerd, ook gaan er geen natuurdoeltypen verloren. De aanwezige natuurdoeltypen worden geoptimaliseerd.
Samenstellende doeltypen

Opbmahsatie
aantal ha

3 24 Moeras

18

3 53 Zoom, mantel en droog struweel van het nv1eren en zeekle1·
geb1ed

2

Organisatorische aspecten en kosten
PRODUCT.
MAATREGEL:

DoorlooptiJd

Nummer:

llVR

Naam:

Ontwikkelen netveld Elburg

Nummer

8541022

Verantwoordehjke:

Jan-Willem van D11k

Aanleg onbekend, voor 2010
Monrtonn2 : iaarl11ks

lmtii!rende afdehn2 PAI
U1tvoerende afdeling

PAT

Hardhe1d•

3

lnstandhoudingsplan Water 1ndus1ef Ecologie 2002

8541

Naam·

121

PU (In k€)0
DUU (ink€)'
Kosten totaaJ (in k€) 105

..

De hardheid van een maatregel wordt weergegeven met een cijfer 1, 2 of 3. Deze cijfers hebben
de volgende betekenis:

1

Maatregel is nod1g om de streefbeelden te bere1ken en in stand te houden. Er z1jn nagenoeg

2

Er is een 'go'-beslissing maar de maatregel kampt nog met procedurele knelpunten

3.

Realtsatle van de maatregel is nog onzeker. Er heeft nog geen 'go/no go'-beshssing

geen onzekerheden over de reahsatie van de maatregel.

plaatsgevonden, er is nog overleg gaande of er 1s toestemmrng van derde(n) nod1g.
0

PU staat voor froductU1tgaven 01t z11n directe u1tgaven aan derden die nodig z11n om producten
te realiseren zoals grond- en hulpstoffen, grondaankopen, uitbestede werken en subs1d1es. Een
kenmerk van productuitgaven 1s dater altijd sprake is van uitbested1ng.
DU staat voor Qlrecte Ultvoenngsuitgaven. Dit zijn urtgaven
de programma's

te kunnen voorbere1den,

den zi1n eigen personeel, uitbestedrng en bureaukosten.
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van

Ri1kswaterstaat die nodig zijn om

te reaJ1seren, aan te sturen en te controleren. Voorbeel-

G. Aanleggen aalgoot Roggebotsluis
Om schrijving
De aanwas van Aal m de Veluwerandmeren 1s volgens de beroepsv1ssers te
genng. Kleine aal (< 15 cm) komt nauwehJkS meer voor. Ook loopt de kwalite1t
terug wat betreft het vetgehalte In de IJsseldelta en m de IJssel komt wel kleine
en kwahtatief goede Aal voor. D1tzelfde geldt voor het Eem- en het Gooimeer
Mogelijk 1s de genngere voedselri1kdom van de Veluwerandmeren de oorzaak
van de verminderde mtrek. Volgens de beroepsv1ssers echter vormen de Niikerkerker- en de Roggebotsluis een bamere voor de mtrek. De strommg in de
spu1koker bij Roggebot 1s zo sterk dat kleme Aal de slu1s niet kan passeren.
Doel van het project 1s het wegnemen van de bamerewerkmg van de Roggebotsluis om zo de mtrek van ionge Aal m de Veluwerandmeren mogehjk te
maken. Ten behoeve hiervan wordt een aalgoot in de Roggebotsluis aangebracht in de nabijheid van de spuikoker m verband met de daar aanwez1ge
lokstroom. Tevens wordt een afslu1tklep aangebracht aan de Vossemeerzijde in
verband met de waterkenng.

Natuurdoeltypen
Bij d1t project is d1t niet aan de orde.

Organisatorische aspecten en kosten
PRODUCT
MAATREGEL:

Nummer.

8541

Naam

llVR

Naam:

Aanleggen aalgoot Roggebot·
slu1s

Nummer

8541025

Verantwoordelijke:

Jan-Willem van Di1k

Doorlooptijd

Aanleg onbekend, voor 2010
Monrtonng: iaar111ks

lmberende afdelinir

PAI

Urtvoerende afdehnir

PAT

Hardheid'

3

PU (in k€)0
DUU (rn k€)'
Kosten totaal (rn k€) 30
•

De hardhe1d van een maatregel wordt weergegeven met een offer 1, 2 of 3. Deze offers hebben
de volgende betekenis:
1
Maatregel 1s nod1g om de streefbeelden te bere1ken en rn stand te houden. Er z11n nagenoeg
geen onzekerheden over de realisatie van de maatregel.
2
Er 1s een 'go'-beshss1ng maar de maatregel kampt nog met procedurele knelpunten.
3. Reahsatie van de maatregel IS nog onzeker. Er heeft nog geen 'go/no go'-besl1ssing
plaatsgevonden. er 1s nog overleg gaande of er IS toestemmrng van derde(n) nod1g.
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0

PU staat voor froductUltgaven. Dlt ziJn directe uitgaven aan derden die nodig z11n om producten
te rea1iseren zoals grond- en hulpstoffen, grondaankopen. uitbestede werken en subsidies Een
kenmerk van productu1tgaven is dat er altijd sprake 1s van u1tbesteding
DU staat voor .Qirecte Ultvoeringsu1tgaven. D1t zi1n u1tgaven van R11kswaterstaat die nod1g z11n om
de programma's te kunnen voorbere1den, te reahseren, aan le sturen en te controleren. Voorbeelden z11n e1gen personeel, uitbesteding en bureaukosten.
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H. Aanleggen groene kruispunt Nuldernauw
Omschrijving
Momenteel liggen er in het Nuldernauw geen e1landen. De oevers worden aan
de Gelderse zijde gekenmerkt door afwisseling van stranden en net. De Flevolandse oevers worden gekenmerkt door de aanwez1gheid van riet en enkele
poelen. In zowel Gelderland als Flevoland zijn vis1es ontwikkeld voor het reahseren van een ecologische verbmdmgszone van de Veluwe naar het Horsterwold
en uitemdelijk naar de Oostvaardersplassen. H1erbij moet ook het Nuldernauw
gepasseerd worden Het Nuldernauw 1s gem1ddeld ongeveer een kilometer
breed en kan met een kleme aanpassmg gesch1kt worden gemaakt voor de
migratie van onder andere soorten zoogdieren.
Doel van het project Aanleggen groene kruispunt Nuldernauw 1s een natuurlijke
innchtmg van het geb1ed tussen Horst en Nulde, en tussen de A28 en de dijk
van Flevoland mede ter versterkmg van de Ecologische Hoofdstructuur in zowel
de breedte- (Veluwe-Horsterwold) als de lengterichting van de Veluwerandmeren. Doelsoorten ZiJn Otter, Das, Rmgslang en Snoek. Op langere term11n
wordt het Edelhert als doelsoort gez1en. Dit hangt samen met het passeerbaar
maken van barrieres als de A28 en de A6. Nevendoel 1s het in visueel-ruimtelijk
opz1cht aantrekkelijker maken van het Nuldernauw.
Maatregen ter real1sat1e van d1t doel z1Jn:
• Aanleg van twee eilanden (2 en 3 ha groot) die max1maal 50 cm boven het
wateroppervlak komen en die voor maximaal 2/3 beschermd worden met
oeververdediging
• Vernatten van de Gelderse oever met afwisseling van nat en moerasgebied,
met een beplanting dte de doelsoorten in de richting van de (mogelijk toekomstige) ecotunnel onder A28 leidt.

Natuurdoeltypen
In navolging van het Onderdeel Ecologie zijn de natuurdoeltypen vertaald in
samenstellende doeltypen. Per samenstellend doeltype 1s onderstaand aangegeven hoeveel ha gereahseerd wordt (meuw) biJ u1tvoering van het proiect
Aanleggen groene kru1spunt Nuldernauw. Bij een aantal samenstellende doeltypen is er sprake van optimalisatie van bestaande doeltypen. Ook is cursief het
aantal ha samenstellend doeltype aangegeven dat verloren gaat (verlies) door
uitvoering van het project.
N1euw
aantal ha

Samenstellende doeltypen
3 18 Gebufferd meer met subtypen
ond1ep water (<1 m)

Opbmahsabe
aantal ha

Ver11es
aantal ha

5

3.24 Moeras

19

3.39 BloemnJk grasland van het nv1er-

en zeekleigeb1ed

3.53 Zoom. mantel en droog struweel van het nv1eren
en zeekleiteb1ed

19

1

Organisatorische aspecten en kosten
PRODUCT:

Nummer.
Naam·

8541
llVR

MAATREGEL:

Naam

Aanle~
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uoene kruispunt Nu!-

dernauw

Doorlooptijd

Nummer

8541024

Verantwoordel11ke:

Jan-Wiiiem van D11k

Aanleg: onbekend, voor 2010
Momtonne:: faarliiks

lnitierende afdehng

PAI

Uitvoerende afde-

PAT

line:
Hardheid•

3

PU (in k€) 0
DUU (ink€)'
Kosten totaal (in k€) 925

•

De hardheid van een maatregel wordt weergegeven met een djfer 1, 2 of 3. Deze djfers hebben
de volgende betekenis:

1.

Maatregel 1s nodig om de streefbeelden te bereiken en In stand te houden. Er zlJn nagenoeg
geen onzekerheden over de realisatie van de maatregel.

2.

Er is een 'go'-beslissing maar de maatregel kampt nog met procedurele knelpunten

3.

Realisatie van de maatregel is nog onzeker. Er heeft nog geen 'go/no go'-besllssing
plaatsgevonden, er is nog overleg gaande of er 1s toestemming van derde(n) nodig.

0

PU staat voor froductUitgaven . Ott z1jn d1recte u1tgaven aan derden die nod1g ZiJn om producten
te reahseren zoals grond- en hulpstoffen, grondaankopen, u1tbestede werken en subsidies. Een
kenmerk van productultgaven Is dat er albJd sprake 1s van uitbesteding.
DU staat voor Qlrecte Uitvoeringsurtgaven. Dlt zijn uitgaven van Rijkswaterstaat die nod1g Zijn om
de programma's te kunnen voorbereiden, te realiseren. aan te sturen en te controleren. Voorbeelden 2i1n e1gen personeel, uitbesteding en bureaukosten.
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I. Waterlandse kust
Omschrijving
Even ten noorden van de IJdoornpolder wordt een luw en ond1ep moerasacht1g
geb1ed gecreeerd met een grootte van ongeveer 50 ha. Er worden twee dam·
men aangelegd, die samen een soort badkuip vormen. In de badku1p wordt
grond gestort, waardoor een ond1epte ontstaat (einde fase 1). De buitenste
dam wordt 1.600 meter lang en vormt een barriere tegen de golfslag van het
IJsselmeer. De tweede, tljdelijke dam komt tussen de bu1tenste dam en de IJs·
selmeerdijk en is bedoeld om de opgespoten grond vast te houden Vervolgens
wordt dne jaar gewacht om te z1en hoe de zettmg is en vervolgens indien
noodzakelijk nog extra te storten en de dammen te verhogen (fase 2)
Het project is een compensatie voor de verdwijning van het ond1epe geb1ed m
het IJmeer ten gevolge van IJburg. Het doel van het project 1s de ontwikkeling
van luw, ondiep water waann watervogels, waterplanten en vissen z1ch thuis
zullen voelen. Het ondiepe kustwater vormt de schakel tussen het d1epe IJsselmeer en Waterland .

Natuurdoeltypen
In navolging van het Onderdeel Ecologie zijn de natuurdoeltypen vertaald in
samenstellende doeltypen. Per samenstellend doeltype 1s onderstaand aangegeven hoeveel ha gereahseerd wordt (nieuw) b1j uitvoering van het project
Waterlandse kust. Curs1ef 1s het aantal ha samenstellend doeltype aangegeven
dat verloren gaat (verlies).
Samenstellende doeltypen

3 18

3 24

N1euw
aantal ha

Gebufferd meer met subtypen
matig d1ep water (1-3 m)
ondiep water (< 1 m)

VerHes
aantal ha

25
25

50

Moeras

Organisatorische aspecten en kosten
PRODUCT
MAATREGEL:

Doortooptijd

Nummer:

28516

Naam:

Planstudle Ht.I ecosvstemen

Naam

Voorbereid1n2 natte natuur

Nummer:

38516025

Verantwoordeluke:

R. Verheule

Aanleg 1• fase me1 2003; 2• fase 2006
Monitormi: 1aarl11ks

lnibi!rende afdehnt

PAI

U1tvoerende afde-

PAT

hn.it
Hardheid•
PU (m le€)•
DUU (m le€)•
Kosten totaal (in lc€) 4538
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De hardheid van een maatregel wordt weergegeven met een ajfer 1, 2 of 3 Deze a1fers hebben
de volgende betekems

1

Maatregel is nodig om de streefbeelden te bere1ken en 1n stand te houden. Er z11n nagenoeg
geen onzekerheden over de reahsabe van de maatregel.

2.

Er is een 'go'-beslissing maar de maatregel kampt nog met procedurele knelpunten

3.

Realisatie van de maatregel is nog onzeker Er heeft nog geen 'go/no go' ·beshssing
plaatsgevonden, er is nog overleg gaande of er Is toestemming van derde(n) nod1g.

0

PU staat voor f roductUitgaven. Oft z11n d1recte uitgaven aan derden die nodlg ziJn om
producten te reaJ1seren zoals grond· en hulpstoffen, grondaankopen. u1tbestede werken en
subsidies. Een kenmerk van productuitgaven is dat er altijd sprake 1s van u1tbesteding

x

DU staat voor Qirecte .Uitvoeringsuitgaven. Dit zljn uitgaven van Rijkswaterstaat die nodig zi1n
om de programma's te kunnen voorbereiden, te realiseren. aan te sturen en te controleren.
Voorbeelden z11n e1gen personeel, u1tbesteding en bureaukosten.
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J. Diemervijfhoek
Omschrijving
D1t proiect heeft betrekking op de inrichting van een reeds bestaand vijfhoek1g
sch1ereiland met een oppervlakte van circa 100 ha. De D1emerv11fhoek, voormal1g PEN-e1land, 1s in 1967 ontstaan als berging voor ontgraven grond die vriJ
kwam b1J de bouw van de Provinc1ale Electricite1tsmaatschapp1J Noord-Holland
(PEN)

De D1emervijfhoek knJgt een tweeled1ge funct1e. Het zal als recreatiegeb1ed
ingericht worden voor de bewoners van IJburg en de natuur moet een grote rol
spelen.

Natuurdoeltypen
In navolging van het Onderdeel Ecologie zijn de natuurdoeltypen vertaald in
samenstellende doeltypen. Per samenstellend doeltype is onderstaand aangegeven hoeveel ha gerealiseerd wordt (nieuw) en hoeveel ha verloren gaat (verhes (curs1ef)) b1J uitvoering van het proiect D1emerv1Jfhoek. BIJ een aantal natuurdoeltypen is er sprake van optimalisatie van bestaande natuurdoeltypen
Samenstellende doeltypen

N1euw
aantal ha

Opt1mahsabe
aantal ha

Verhes
aantaJ ha

3 24 Moeras

60

50

10

3.25 Natte stroo1selruigte

10

5

5

3.55 Wilgenstruweel

10

5

5

3.66 Bos van voedselrijke, vochbge gronden

20

15

5

Organisatorische aspecten en kosten
PRODUCT
MAATREGEL

Nummer.

28516

Naam

Planstud1e H&I ecosvstemen

Naam:

Voorbereiding natte natuur

Nummer

38516025

Verantwoordeh1ke:

R. Verheule

Doorlooptijd

Aanleg:
Momtonn1r laarl11ks

lnrberende afdehng

PAI

U1tvoerende afdeling

PAT

Hardheid•
PU (in k€)0
DUU Crn k€)'
Kosten tota.al (1n k€) 2.360
•

De hardhe1d van een maatregel wordt weergegeven met een 01fer 1, 2 of 3 . Deze drfers hebben
de volgende betekenis
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Maatregel 1s nodig om de streefbeelden te bere1ken en in stand te houden Er 211n nagenoeg
geen onzekerheden over de reahsalte van de maatregel.

2

Er 1s een 'go' -beslissing maar de maatregel kampt nog met procedurele knelpunten

3.

Realisatie van de maatregel 1s neg onzeker. Er heeft nog geen 'go/no go· -beshssing
plaatsgevonden, er is nog overleg gaande of er Is toestemming van derde(n) nodig.

0

PU staat voor eroductU1tgaven

Ott 211n d1recte u1tgaven aan derden die nod1g 211n om

producten te reahseren zoals grond- en hulpstoffen, grondaankopen, ultbestede werken en
subsidies. Een kenmerk van productuitgaven 1s dat er altijd sprake is van wtbesteding.
DU staat voor .Qirecte U1tvoenngsuitgaven. D1t ziin u1tgaven van Rijkswaterstaat die nod1g ziJn
om de programma's te kunnen voorbere1den. te realiseren , aan te sturen en te controleren.
Voorbeelden zi1n eigen personeel, uitbesteding en bureaukosten.
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K. Groot onderhoud Vossemeer
Omschrijving
Het natuurontwikkehngsproiect Vossemeer is in de penode 1997 tot 1998 aangelegd. Het project had als doelstelhng:
'De ontw1kkeling van de broed-, rust- en foerageerfunctie van het Vossemeer
voor de rietmoeras- en watervogels als Bruine Kiekendief, Roerdomp, Lepelaar,
Baardmannetje en diverse eend- en fuutachtigen. Nevengeschikt h1eraan is het
behoud en de ontw1kkeling van het Vossemeer als rust- en slaapplaats voor
steltlopers (Grutto, Wulp, Kemphaan, Bonte Strandloper), Grauwe Gans en
Kleine Zwaan.'
Het project bestaat uit een dnetal zandlichamen met h1erachter enige honderden kleine kleiterpen. De ontwikkeling van het geb1ed is nog in volle gang. In
de aanwijzing van het Vossemeer als Staatsnatuurmonument staat als gewenste algemene beheersdoelstelling 'het behoud en de verbetenng van levensgemeenschappen die zijn gebonden aan netoevers, period1ek onderlopend schraal
land en ond1epe watervlaktes.' Als natuurdoeltype is genoemd 'afgesloten zeearmen landschap'.
Ten tijde van de aanleg van de zandlichamen werd er van u1tgegaan dat deze
in de loop der tijd door eros1e zouden afvlakken tot penod1ek onderlopende
platen. In de ontwerpnota' wordt aangegeven dat als delen van de platen na
het optreden van erosie en afvlakkmg nog te hoog liggen er beheersmaatregelen moeten plaatsvinden. lnmiddels 1s du1delijk dat delen van de zandlichamen te hoog ziJn gebleven waardoor dichte begroeiing met onder andere
w1lg en populier dre1gt te ontstaan. H1ermee 1s de beheersdoelstelhng betreffende periodiek onderlopend schraal land in het geding. De ontwikkeling van
wilgenstruweel past niet binnen het beoogde natuurdoeltype. Ook de landschappelijke openheid wordt erdoor aangetast. Bovenstaande heeft de materieelbeheerder Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied doen besluiten tot het
urtvoeren van beheersmaatregelen op de zandlichamen.
De volgende maatregelen worden voorgesteld
• Het afvlakken van een aantal delen van de zanddammen. De vegetatiesuccessie op de dammen wordt hrerdoor teruggezet en vertraagd. Met de
grond die vrijkomt bij afvlakken worden binnen het werk hoogtes (tot
maximaal circa NAP-0,20 m) aangelegd. Hrerdoor ontstaan brnnen het werk
brede overgangszones tussen land en water waar met name steltlopers en
soorten als de lepelaar en diverse eendensoorten van kunnen profiteren.
• Het graven van enkele gaten in de zanddammen om predatie door vossen
tot een minimum te kunnen beperken. Ook deze grond wordt hergebruikt
brnnen het werk.

Natuurdoeltypen
In navolgrng van het Onderdeel Ecologie z11n de natuurdoeltypen vertaald in
samenstellende doeltypen. Per samenstellend doeltype 1s onderstaand het aantal ha aangegeven dat gereal1seerd wordt (nieuw) en het aantal ha dat verforen
gaat (verlies (cursref)) brJ urtvoenng van het project Groot onderhoud Vossemeer

Natuurontw1kkehng Vossemeer herinnchtmg Roggebotslu1s, Een toehchbng op de natuurontwikkehng in het Vossemeer en de hennnchtJng van de spu1bekkens van de Roggebotslu1s, Kees Hund T&L Architect, AA RIJsdorp, I( Hund en L. Esselink, december 1995
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N1euw

Samenstellende doeltypen

aantal ha

Verlles
aantal ha

3 18 Gebufferd meer met subtype
ond1ep water (< 1 m)

5

3 24

Moeras

1

3 48

Strand en stu1vend duin

4

Organisatorische aspecten en kosten
PRODUCT

Nummer·

8659

Naam:

Beheer natuurontwikkehngs·
lpro1ecten

MAATREGEL:

Naam

Beheer natuurontwikkelmgsproiecten

Doorloopl!Jd

Nummer.

8659001

Verantwoordeliike·

Jan-Willem van Dilk

Aanleg: 2002
Monitoring: om de 2

lnitierende afdeling

PAI

Uitvoerende afde-

PAT

a 3 jaar

Im~

Hardheid•

2

PU (in k€)0

40

DUU (m k€)'

10

Kosten totaal (in k€) 50

•

De hardhe1d van een maatregel wordt weergegeven met een cijfer 1, 2 of 3. Deze C1Jfers hebben
de volgende betekenis:
1

Maatregel is nodig om de streefbeelden te bere1ken en In stand te houden. Er zi1n nagenoeg
geen onzekerheden over de realisatle van de maatregel.

2.

Er is een 'go'-beslissing maar de maatregel kampt nog met procedurele knelpunten.

3.

Reahsatie van de maatregel 1s nog onzeker. Er heeft nog geen 'go/no go'-beslissing
plaatsgevonden, er is nog overleg gaande of er 1s toestemmmg van derde(n) nodig.

0

PU staat voor eroductUitgaven. Dit z11n directe uitgaven aan derden die nod1g zijn om producten
te real1seren zoals grond- en hulpstoffen, grondaankopen, u1tbestede werken en subsidies. Een
kenmerk van productu1tgaven is dat er altijd sprake is van uitbesteding.
DU staat voor Q.irecte .Ultvoeringsuitgaven. D1t zijn uitgaven van Rijkswaterstaat die nodig zijn om
de programma's te kunnen voorbere1den. te reahseren, aan te sturen en te controleren. Voorbeelden ziJn eigen personeel, uitbestedmg en bureaukosten.
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L. ICES Natte Nat uur
Omschrijving
In 2002 is door de staatssecretarissen van LNV en V&W een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin onder andere 80 miljoen euro voor natuurontwikkeling met recreatief medegebruik in het IJsselmeergebied is bestemd .
Ongeveer 35 miljoen wordt gebruikt voor projecten die in een ver gevorderd
stadium van ontwikkeling zijn. Voor de ovenge circa 45 miljoen euro zijn in het
projectplan Natuurontwikkeling 1Jsselmeergeb1ed verschillende projecten benoemd die in de periode tot 2010 uitgevoerd moeten word en.
Het kader voor natuurontwikkeling wordt bepaald door de Europese Vogelrichtlijn, de openhe1d en zonering van het gebied en het aalscholverbeleid. Het
IJsselmeergebied herbergt veel vogels. Veel van de soorten komen in zodanig
groot aantal voor, dat er sprake is van, op Europese schaal bezien, belangrijke
waarden.De natuurontwikkeling rlcht zich vooral op de ontwikkeling van natte
ecosysteemonderdelen. Dat wil zeggen: de zone rondom de waterlijn, kaal of
onbegroeid, helofyten en het ondiepe open water. Dit is ingegeven door het
beleid, waarin de nadruk is gelegd op de openheid van het gebied en het handhaven en versterken van de functie in het kader van de Europese Vogelrichtlijn.
In 2002 is het 'Projectenplan Natuurontwikkeling IJsselmeergebied 2002-2010'
door de stuurgroep natuurontwikkeling IJsselmeergebied uitgegeven. Hierin zijn
de verschillende projecten benoemd en beschreven.
De volgende projecten worden voorgesteld:
Aanlegprojecten (Rijkswaterstaat wordt zelf de trekker van deze projecten)
1 Herstel Oudemirdumerklif
2 Tacozijl
3 De Vormt
4 Zwarte Meer
5 Kamperhoek
6 Afronding ljsselmonding/Roggebotsveld
7 Eemmeer
8 Houtribdijk
9 Oostvaardersdijk
10 Hoomse Hop
11 Kreupel fase 2
12 Wieringervlaak
Stimuleringsprojecten (andere instelling naast Rijkswaterstaat wordt trekker van
deze projecten)
1 Amstelmeer
2 Oude Zeedijk Venhuizen
3 West Friese Kust
4 Zuidelijk IJmeer

Natuurdoeltypen
De verschillende projecten zijn in een dusdanige beginfase van de planvorming
dat er geen duidelijke getallen over de te realiseren natuurdoeltypen te geven
zijn.
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Organisatorische aspecten en kosten
PRODUCT·

Nummer·

8516

Naam:

Voorbere1ding ICES Natte

Naam:

Natuurontwikkeling IJssel-

Natuur
MAATREGEL:

meer£eb1ed 2002 • 2010

DoorlooptiJd

Nummer

8516025

Verantwoordehjke

R.S Verheule

Aanleg: 2002 • 201 o
Monitorin£: om de 2 a 3 iaar

lnitierende afdeling

PAI

U1tvoerende afde ling

PAT

Hardheid•

2

PU (in kE) 0

Verdehn£ PU en DUU no£ onbekend

DUU (in kE)•

Verdeling PU en DUU nog onbekend

Kosten totaal (in k€) 43.500

•

De hardheid van een maatregel wordt weergegeven met een ojfer 1, 2 of 3. Deze CiJfers hebben
de volgende betekenis.
1.

Maatregel is nodig om de streefbeelden te bereiken en In stand te houden. Er zlJn nagenoeg
geen onzekerheden over de realisatie van de maatregel.

0

2.

Er is een 'go'-besllssing maar de maatregel kampt nog met procedurele knelpunten.

3.

Reahsat1e van de maatregel Is nog onzeker. Er heeft nog geen 'go/no go'-beshssing

plaatsgevonden, er Is nog overleg gaande of er 1s toestemming van derde(n) nodig.
PU staat voor froduct.U.ltgaven. Dit z11n directe u1tgaven aan derden die nodlg ZiJn om producten

te reahseren zoals grond- en hulpstoffen, grondaankopen, uitbestede werken en subsidies. Een
kenmerk van productuitgaven is dat er altijd sprake 1s van u1tbested1ng.
DU staat voor Qirecte .Uitvoeringsu1tgaven Oit zijn uitgaven van R11kswaterstaat die nodig zi1n om
de programma's te kunnen voorbereiden, te reahseren, aan te sturen en te controleren. Voorbeelden ZJJn eigen personeel, uitbestedmg en bureaukosten.
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