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wijzevanmaaiheheer
ANDREA S W E N N E , ARCADIS

Het alternatiefmaaibeheer, zoals uitgevoerd in het Bovenwater, moet zorgen voor
de terugkeer van helder water in een watersysteemdat doot ktanswieten gedomineerd
wordt. Het belangvan watetplanten voor
het ontstaan en behouden van helder water
isdoor diverse onderzoeken aangetoond. De
belangrijke werkingsmechanismen zijn een
gunstig leefgebied voor roofvis diede witvis
in toom moet houden, stabilisatie van de
bodem en daarmee minder kans opresuspentie van slibén opname van nutriënten
waardoor minder nutriënten beschikbaar
zijn voor degroeivan algen.

R E I N D E R TORENBEEK, ARCADIS
MARTIJN H O K K E N , WATERSCHAP Z U I D E R Z E E L A N D

Het Bovenwener iseen aangelegde zeil- ensur/plas bij Lelystad. Vanwege desterkegroei van waterplanten isdebodem vanaf 1996intensiefgemaaid 0111 het meer bevaarbaar tehouden. Dit leidde
echter tot eentroebel endoor blauwalgengedomineerd watersysteem.Als oplossing issinds2003een
aangepast maaibeheerdoorgevoerd, incombinatie met het verlagen van defosfaatbelasting van het
meer. Het maaien van dewatcrplantengebcurt nu opeen meter diepte. Deze methodesluit aan op
verschillende theorieën enopexperimenten 111 lier Wolderwijd. De resultaten van 2003 en2004 laten
zien dat dezecombinatie van maatregelen tot een forse algenreductie leidt, terwijl het water redelijk
goed bevaarbaar blijft.
Het Bovenwater iseen 135hectare grote
recreatiepias bij Lelystad.Deplas ligt in de
Flcvopoldcr, ten noordoosten van de Oostvaardcrsplassen.Na deaanleg in dejaren 70was
het Bovenwater aanvankelijk een helder plantenrijk watersysteem. Deintense plantengroei
veroorzaakte echter veeloverlast voorzeilers.
Daarom ging het waterschap vanaf1996de
waterplanten bestrijden door de bodem te
vegen endaarmee kicmingvan planten te
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voorkomen. Hierdoor ontstond echter troebel
water, waarbij periodiek overmatigegroei van
blauwalgen optrad.

Maatregelen
HetWaterschapZuiderzeeland en de
gemeente Lelystad hebben ARCADISin2002
gevraagd een advies uit te brengen hoe deze
problemen aangepakt konden worden. Een
belangrijke reedsgeplande maatregel was de
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Verder bleek bij het ecologisch herstel van
het Wolderwijd dat kranswieren een extra
groot effect hebben op het creëren van helder water,waarschijnlijk door allelopathie
(het uitscheiden van stoffen, diedegroei
van andere primaire producenten belemmeren).Tenslotte isuit modelmatige betekeningen 7 ' aangetoond dat door maaien de
competitie tussen kranswieren en hoger
groeiende fonteinktuiden tengunste van
kranswieren wordt beïnvloed. Tijdens experimenten in het Wolderwijd, waatbij op één
meter diepte isgemaaid, bleek dat deze
theotie in depraktijk werkt5'.

aanleg van een hevel.In petioden met watertekort werd water uit deLageDwarsvaart in
het meet gepompt. Dit polderwater isvoedselrijk, onder meer door uitspoeling van nutriënten uit landbouwgronden, door fosfaatrijke
kwel en door delozingvan het effluent van de
fioolwaterzuivering van Lelystad.Met de
hevel,die in 2003isaangelegd, kan in petioden
met watertekort water vanuit het Markermeer
ophet Bovenwater worden afgelaten. Dit water
isgemiddeld veelvoedsclarmer dan het water
van deLageDwatsvaart. De fosfaatbelasting
zal hietdoor afnemen en daarmee de kans op
overmatige bloei van (blauw)algen. Vetdet
bleekuit opnamen van devisstand6, dat die
geen knelpunt votmde en dat opdat gebied
dus geenmaattegelen nodig waren.
In het advies1'zijn diverseandere mogelijkemaatregelen opgenomen en beootdceld op
effectiviteit, kosten en haalbaarheid. De
belangrijkste aanbeveling die hieruit naar
voren kwam, iseen alternatiefmaaibeheer. In
plaats van het vegen vandebodem moeten de
waterplanten op één meter beneden het wateroppervlak worden gemaaid. Deverwachting is
dat op deze manier dezeilsport geen overlast
van waterplanten ondervindt en tegelijk de
ovetmatigegroei van blauwalgen zoveel mogelijk wordt voorkomen (ziekader).De gemeente
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Lelystad en het Waterschap Zuiderzeeland
hebben deze maatregelen overgenomen en uitgevoerd in dezomer van 2003en2004.
Resultaten
In 2003en 2004zijn deontwikkelingen m
het Bovenwater intensiefgemonitoord. Naast
fysisch-chemisch onderzoek, onderzoek naar
dealgensamenstellingen extinctiemetingen is
opeen tiental plaatsen in het meer snorkelend
onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling,
bedekking en hoogte van dewaterplanten. Om
denutriëntenhuishouding in beeld te brengen
zijn tevens stofbalansen opgezet van de zomerperiode.

Legenda
Riet
H Niet maaien
Meetpunt monitoring vegetatie.
Kleurcodering: zie tabel 2
Afb.2:

Resultatenve^etatiemonitoring2003.

Meetpunt monitoring vegetatie.
Kleurcodering: zie tabel 2
Aß).3:

Uitde monitoring kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:
• Dezomergemiddelde concentraties van
fosfaat, stikstofen chlorofyl-a nemen af In
2004isvoordegenoemde stoffen deMTR
gehaald (zie tabel1);
• Deexterne belastingvan totaal stikstofen
fosfaat (zietabel 1) islaagin vergelijking
met andere meren in Nederland 9 '.
Ondanks devervanging van polderwater
door Markermeerwater voor het op peil
houden van het meer, isdeexterne belasting in 2004ten opzichte van 2003toegenomen.Dit wordt toegeschreven aande tijdelijk hogenutriëntconcentraties in het
Matkermeer in 2004vermoedelijk als
gevolgvan het veleuitgeslagen nutriëntrijke landbouwwater in de natte zomer
van 2004.Normaliter is het Markermeerwater voedselarmer dan het polderwater;

Resultatenvccjctatiemonitonng 2004.

Hevelmet inlaatvanuit lietMarkermeer.

Tabel 1:

In 2003en 2004zijn de waterplanten in het
meer goed tot ontwikkelinggekomen. De
belangrijkste waargenomen soorten zijn
schede-,tenger en gekroesd fonteinkruid,
zannichellia en ktanswier. Schedefonteinkruid domineerde in 2003op het merendeel van de locaties.Welvindt een verschuiving plaats van schedefontcinkruid
naar tenger fonteinkruid en zannichellia.
Kranswieren komen in 2004tot een bedekkingsgraad vangemiddeld circa 30procent
over het helemeer, maar lokaal met een
bedekkingsgraad tot 80procent. In het
noordelijk deelvanhet meer komen in
2003weinigwaterplanten tot ontwikkeling.In 2004isdit alaanzienlijk meer;

•

In het voorjaar ishet Bovenwater helder
met eendoorzicht tot opde bodem(1,401,80m.J.In 2003vindt injuli een omslag
naar troebel water plaats. Waatschijnlijk
zijn de baggerwerkzaamheden die in de
zomer van 2003zijn uitgevoerd, hiervan de
belangrijkste oorzaak. Uit metingen blijkt
dat deextinctie in 2003 voornamelijk
wordt bepaald door slib.In 2004vond ook
injuli een omslagnaar troebel water
plaats.Mogelijk heeft hier eenZOmer-

Zomer^emtddeldeconcentratiesenexterne belastimje

totaal fosfaat (mg/l)
totaal stikstof(mg/l)
chlorofyl a(ug/1)
externe belasting totaal fosfaat (g/m2, zomerhalfjaar)
externe belasting totaal stikstof(g/m2, zomerhalfjaar)

Tabel2:

•

2003

2004

0,15

0,14

2,6

78

1,8
51

0,1

0,13

1,8

2.5

Klassenindelingeindbeoordelingvanve^etanemomtonng.

kleurcode

omschrijving
groeivan hogewaterplanten, groei matig bestreden
groei van hoge waterplanten, met maaien goed bestreden
alleen lagewaterplanten en/ofweinig hoge waterplanten
geen waterplanten van betekenis
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Methodiek monitoring

BJ

vegetatie
Demonitoringvandevegetatieisin2003
(negenmaal)en2004(driemaal)uitgevoerd.Hierbij isoptienvastelocatiessnorkelendonderzoekgedaannaardesoortensamenstelling,debedekkingmet
waterplanten endehoogtevandeplantensoorten.Vervolgensiseenanalysegemaakt
naarvoorkomenvanwaterplanten inrelatietotbevaarbaarheidvanhetmeer.Hierbij
iseenklassenindelinggemaaktnaarhet
voorkomen vanhogeenlagewaterplanten
endebedekkinghiervan.Deresultatenvan
deverschillendebemonsteringen volgens
dezeindelingleidentoteeneindbeoordelingwaarbijwordtgekekenofhogewaterplantengoedzijn bestreden(zietabel2).
Lagewaterplanten,zoalskranswieren,hebbengeeninvloedopdebevaarbaarheidvan
hetmeer.Deeindbeoordelingen van2003
en2004zijnweergegevenindeafbeeldingen2en3.

Demaciibootmetdemaaürmchmigomhocuj.

•

•

stormeindjunieenrolgespeeld.Opdat
momentzijndekranswierenvannaturein
vitaliteitafgenomen, terwijl deoverige
waterplanten doorhetmaaienhunvitaliteitverlorenhebben;
Inbeidejarenzijnblauwalgcnwaargenomen,maarerisingeenvanbeidejaren
sprakegeweestvaneenovermatigegroei
vanblauwalgcn.In2004vindtdealgenbloeiinhet Bovenwaterlaterplaatsdanin
2003;
Inbeidejaren isdegroeivanwaterplanten
middelshetalternatiefmaaibeheermatig
totgoedbestreden:hetmeerblijft voorde
zeilsportbevaarbaar(ziekader).

Evaluatie
Hetalternatiefmaaibeheer leidtincombinatiemetdeoverigemaatregelen ertoedatde
waterplantengroeigoedtot ontwikkeling
komt.Vrijwelhethelemeerraaktbegroeid
metondergedokenwaterplanten,waarinook
kranswiereneenbelangrijkaandeel hebben.
Dealternatievemaaimethodezorgtervoordat

hetBovenwaterredelijkgoedbevaarbaar blijft.
Eenaandachtspunt isnoghet ronddrijvende
maaiseldatlokaalnogenigeoverlastgeeft.De
groeivanwaterplanten leidtertoedatdegroei
vanblauwalgenveelminderintensiefis.De
overlastdoorblauwalgen isdoorheralternatievemaaibeheer afgenomen.
Erlijkt eensuccessievanwaterplanten
zichtbaar inhetBovenwater.In2003 kwam
schedefonteinkruid alsbelangrijkste plantensoorttotonrwikkeling.In2004isdezesoort
grotendeelsvervangendoortenger fonteinkruidenzannichcllia.Waarin2003 indedieperedelenvanhetmeernauwelijks waterplantengroeiden,isin2004schedefonteinkruid
waargenomen.Verderishetareaalmetkranswierenin2003 en2004toegenomen.

ontwikkelingennognietbestand tegentegroteexternebeïnvloeding.Deverwachtingisdat
hetsysteemzichzalstabiliserenendegroei
vankranswieren verderzaltoenemen.Ditlaatstekanertoeleidendathetmaaienindetoekomstminderintensiefhoeft wordenuitgevoerd.
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