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10jaarBOVAR. Eutrofiëringsbestrijding in de Veluwerandmeren
met een blik op de toekomst

Achtergrond van BOVAR
Bij het inpolderen van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn de Veluwerandmeren
ontstaan: het Veluwemeer en Drontermeer
in 1957 en het Wolderwijd-Nuldernauw in
1968 (afb. 1). De randmeren zijn van
belang voor het voorkómen van grondwaterstanddalingen in het aangrenzende oude
land.
De Veluwerandmeren hebben een multifunctioneel karakter. De drie prioritaire
functies zijn recreatie, visserij en natuur.
Daarnaast vervullen de Veluwerandmeren
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een (potentiële) functie voor het winnen
van drinkwater, landbouwwater, scheepvaart en proceswater. Deze veelheid aan
functies bepaalt het economische belang
van de Veluwerandmeren.
Sinds begin jaren '70 staat de overmatige
algengroei het vervullen van deze functies
in de weg. Algengroei is een gevolg van
eutrofiëring, met als gevolg een laag doorzicht. Het terugdringen van de fosfaatbelasting, en daarmee het fosfaatgehalte in
de meren, werd als een kansrijke aanpak
voorgesteld [PER 1982, 1986].
In 1986 is het BOVAR-project gestart.
BOVAR (Bestrijding OVermatige Algengroei in de Randmeren) is een samenwerkingsverband van de provincies Flevoland en Gelderland, het Zuiveringsschap
Veluwe, het Heemraadschap Fleverwaard,
het Waterschap Noord-Veluwe, de ministeries van V&W, VROM en LNV en de
gemeenten rond de randmeren. Het project
is de opvolger van de Werkgroep Sanering
Randmeren (WSR) en de Projectgroep
Eutrofiëringsonderzoek Randmeren (PER).
De algemene doelstelling van BOVAR is:
'door middel van maatregelen een zodanige
waterkwaliteit bewerkstelligen dat inde
Veluwerandmerendegewenste maatschappelijke
functies recreatie, visserijennatuur vervuld
kunnen worden'.
Het BOVAR projectgebied
Het BOVAR projectgebied wordt begrensd
door de Roggebotsluis en de Nijkerkersluis
(afb. 1). De Hardersluis vormt de scheiding
tussen het Wolderwijd-Nuldernauw en het
Veluwemeer-Drontermeer. Tabel I bevat
achtergrondinformatie over deze vier
Veluwerandmeren. Het waterkwaliteits- en
kwantiteitsbeheer van deze meren berust
bij Rijkswaterstaat, directie IJsselmeergebied.

Samenvatting
In 1986 is het BOVAR project gestart. BOVAR staat voor Bestrijding OVermatige
Algengroei in de Veluwerandmeren. De Veluwerandmeren vervullen vele maatschappelijke functies. De waterkwaliteitsdoelstellingen van het project beogen een
optimale vervulling van deze functies. In BOVAR participeren diverse ministeries,
provincies, gemeenten, water-, zuiverings- en heemraadschappen. Er zijn al vele
maatregelen onderzocht en een aantal uitgevoerd. Onlangs is door de stuurgroep
BOVAR besloten tot de uitvoering resp. voorbereiding van een aantal maatregelen
om de waterkwaliteitsdoelstellingen te halen: afleiding van het water van de
Schuitenbeek en het Puttergemaal en actief biologisch beheer. Vierde trap defosfatering op rwzi's is een maatregel die nadere uitwerking behoeft. BOVAR koerst af
op een nieuwe fase. Een integrale inrichting voor de functies natuur, recreatie en
andere economische belangen completeert het succes van de verbeterde waterkwaliteit. Samenwerking tussen bestuurders en burgers geeft de komende jaren
vorm en inhoud aan een integraal beheer van de Veluwerandmeren.

De watersystemen worden gevoed door
beken en gemalen op het oude land en
gemaal Lovink dat water van de Flevopolder uitslaat. Via Roggebotsluis wordt
water afgevoerd naar het Vossemeer en

via de Nijkerkersluis naar het Nijkerkernauw.
De waterhuishouding is er op gericht om
geen water vanuit aangrenzende watersystemen binnen te laten.

Aß. 1-HetBOVAR projectgebied: deVeluwerandmerengelegen tussen deNijkerkersluis en deRoggebotsluis.
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TABEL I - Dimensies (bij NAP) en zomer-en winter-streefpeil vanhet Nuldernauw, hetWoldenvijd, het Veluwemeer
enhetDrontermeer.
Strecfpeil
Oppervlakte
Gem. diepte
Inhoud
Verblijftijd3)
m
ha
mnd
zomer
winter
10" m3
NAP
NAP
Nuldernauw
Wolderwijd
Veluwemeer
Drontermeer

701
1854
3356
592

1,84
1,81
1,45
1,25

12,9
33,5
48,6
7,4

<1
3
2
<1

-0,10
-0,10
-0,05
-0,05

-0,30
-0,30
-0,30
-0,30

en waterbouw, ecologie, beroepsvisserij,
recreatie. De afgelopen jaren is onderzoek
uitgevoerd dat heeft geleid tot de uitvoering van verschillende maatregelen [PER
1982, 1986; Reeders &Helmerhorst, 1996].
Tabel II geeft een overzicht van uitgevoerde maatregelen en maatregelen in
voorbereiding.

a

) Verblijftijden bij het huidige doorspoelregime.

De BOVAR strategie
De algemene doelstelling, gericht op de
functies van de Veluwerandmeren, is
omgezet in waterkwaliteitsdoelstellingen:
fosfaatgehalte: 0,04-0,06 mg P/l
doorzicht:
> 1,0 m
algen:
gevarieerde samenstelling,
geen blauwalgendominantie
De BOVAR strategie om deze doelstellingen te bereiken verloopt langs twee
sporen: brongerichte maatregelen ter
vermindering van de externe fosfaatbelasting en effectgerichte maatregelen in het
watersysteem zelf.

Realiseren van waterkwaliteitsdoelstellingen
Om de waterkwaliteitsdoelstellingen te
kunnen bereiken wordt kennis van
verschillende specialistische gebieden geïntegreerd: chemie, fysica, hydrologie, weg-

TABEL II - DedoorBOVAR reeds uitgevoerdeeninvoorbereidingzijnde maatregelen.
Uitgevoerde maatregelen

Maatregelen in voorbereiding

Defosfatering rwzi Elburg (1972)
Defosfatering rwzi Harderwijk (1979)
Doorspoelen:
Veluwemeer sinds 1979
Wolderwijd 1980-1983, vanaf 1989
Riolering bebouwing buitengebied Veluwerand
Actief Biologisch Beheer (Wolderwijd-Nuldernauw)

Afleiding Schuitenbeek + Puttergemaal
Actief Biologisch Beheer
Reduceren fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden

Besluitvorming over maatregelen
Alle bij BOVAR betrokken bestuurlijke
organisaties zijn vertegenwoordigd in een
Stuurgroep. Deze Stuurgroep beslist over
uitvoering van een maatregel op basis van
informatie over de kosten-effectiviteit, dat
wil zeggen de investeringskosten c.q. jaarlijkse lasten per verwijderde kg fosfaat
[Reeders &Helmerhorst, 1996].
De ontwikkeling van het model DBS
(Delwaq-Bloom-Switch) [V.d. Molen et al,
1994] heeft het mogelijk gemaakt om de
gevolgen van maatregelen voor het fosfaatgehalte te berekenen. De doelstellingen van
BOVAR voor de waterkwaliteit zijn nog
niet gehaald [Reeders, 1996]. Daarom is op
basis van DBS-berekeningen een pakket
van maatregelen uitgewerkt dat het meest
kansrijk is om de waterkwaliteitsdoelstellingen te kunnen bereiken in het jaar 2000
[Reeders &Helmerhorst, 1996]:
1. 4e trap defosfatering op rwzi Harderwijk
2. afleiding van de Schuitenbeek en het
Puttergemaal
3. Actief Biologisch Beheer (bij een
fosfaatgehalte < 0,07 mg P/l).
Met dit pakket wordt de doelstelling voor
het fosfaatgehalte gehaald in het Wolderwijd-Nuldernauw en nagenoeg in het
Veluwemeer. De Stuurgroep BOVAR heeft
zich in februari 1996 uitgesproken voor
uitvoering van de laatste 2 maatregelen;
4e trap defosfatering is een maatregel die
nog nadere uitwerking behoeft.

De al uitgevoerde maatregelen, vooral
defosfatering op de rwzi's, hebben geleid
tot een flinke verbetering in waterkwaliteit
[Reeders, 1996]. Geelen & Schoumans
[1996] geven invulling aan maatregelen op
het oude land voor reductie van uit- en
afspoeling van fosfaat uit landbouwgronden. Meijer [1996] geeft een overzicht
van de effecten van het Actief Biologisch

Het WolderwijdNuldernauw.
Foto: B Boekhoven )
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Hunzedal erkend als
groenproject
Het project Natuurontwikkeling en waterwinning in het Hunzedal, een project van
de NV Waterleidingmaatschappij 'Drenthe'
en Het Drentse Landschap, is door de
ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
en het Ministerie van Financiën aangewezen als groenproject.
Het project voldoet aan de voorwaarden,
die vastgelegd zijn in de Regeling Groenprojecten van het ministerie van VROM.
Gesteld wordt dat het project in het belang
is van de bescherming van het milieu,
waaronder bos en natuur.
De WMD is het eerste waterleidingbedrijf
in Nederland, dat met een project voldoet
aan de voorwaarden van de Regeling
Groenprojecten.

Het Veluwemeer.

Beheer in het Wolderwijd-Nuldernauw.
Planvorming voor afleiding van de
Schuitenbeek is voorbereid door Blaauw
etal. [1995]. Bij inrichtingsmaatregelen,
zoals afleiding van de Schuitenbeek via het
Nuldernauw, wordt het aspect van snoekhabitat [Grimm, 1996] meegenomen.
Ervaringen: een basis voor de toekomst
Het project heeft een veelheid aan kennis
opgeleverd over de ecologie van de
Veluwerandmeren. De jarenlange series
van meetgegevens zijn van groot belang bij
de ontwikkeling en validatie van eutrofiëringsmodellen die de afweging van maatregelen ondersteunen. Het beschikken over
water- en stoffenbalansen is bepalend voor
het vaststellen van het effect van maatregelen op de nutriëntenhuishouding.
Beperking van deze gegevensstroom raakt
een essentiële peiler van de bestrijding van
eutrofiëring.
Lokale verschillen in de waterkwaliteit
worden niet opgemerkt bij metingen op de
standaard meetpunten alleen. Heldere
plekken boven kranswiervelden worden
bijvoorbeeld niet geregistreerd. Het blijkt
noodzakelijk om de cijfermatige gegevens
te combineren met visuele waarnemingen
vanuit de lucht.
Toekomst
BOVAR koerst af op een nieuwe fase.
De laatste maatregelen worden voorbereid
of onderzocht. Inrichting en herstel van de
waterkwaliteit gaan bij Integraal Waterbeheer hand in hand, en versterken elkaar
wederzijds. Het nader uitwerken van een
integrale inrichting van de Veluwerandmeren voor de functies natuur, recreatie en

afgezien van een terugval in het Wolder-

andere economische belangen completeert
het succes van de verbeterde waterkwaliteit. Om een integrale inrichting te kunnen
realiseren is bestuurlijk en maatschappelijk
draagvlak noodzakelijk. Juist daartoe is een
basis van samenwerking tussen bestuurders en burgers noodzakelijk. Deze samenwerking staat de komende jaren centraal in
het vorm en inhoud geven aan een
integraal beheer van de Veluwerandmeren.
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Natuurontwikkeling
Voor dit project zal in het gebied
Breevenen bij Annen ca. 150 ha. landbouwgrond worden ingericht voor natuurontwikkeling en waterwinning. Het wordt
een open gebied met natte graslanden en
een dicht netwerk van ondiepe sloten en
greppels. In de laagste delen gaat het
vooral om dotterbloemhooilanden.
In delen waar deze ontwikkeling minder
goed mogelijk is zal het beheer vooral op
weidevogelgrasland worden gericht,
geschikt voor kritische weidevogels zoals
de grutto en de tureluur.
Waterwinning
Door maatregelen te nemen in het oppervlaktewatersysteem wordt er meer water in
het gebied vastgehouden en stijgt de
grondwaterstand in het gebied. Daardoor is
het mogelijk om dit water te gebruiken als
grondstof voor drinkwater en tegelijkertijd
'natte' natuur te ontwikkelen, waardoor
grondwaterwinning samen met natuurontwikkeling realiteit kan worden.
Een winning van 3,5 miljoen m3/jaar is
hierdoor mogelijk.
Voordelen groenproject
Beleggen in een groenproject, zogenaamd
groen beleggen, is interessant omdat de
rente- en dividendopbrengsten voor de
particuliere belegger niet belast worden.
Door de erkenning als groenproject gelden
deze fiscale voordelen nu ook voor het
project Breevenen. Het doel van de
regeling is om investeringen die van belang
zijn voor natuur en milieu op deze manier
te stimuleren. Het totale projectvermogen
voor dit project is vastgesteld op ruim
f 15.000.000,-.

