10jaar BOVAR. Actief Biologisch Beheer in het Wolderwijd-Nuldernauw
leidt tot een toename van kranswieren

Inleiding
De verlaging van het fosfaatgehalte in de
jaren tachtig heeft niet geleid tot een
substantiële verhoging van het doorzicht in
de Veluwerandmeren [Reeders, 1996]. Als
aanvullende maatregel in het Wolderwijd is
de haalbaarheid van toepassing van Actief
Biologisch Beheer (ABB) onderzocht: een
sterke uitdunning van de visstand met als
doel een verhoging van de helderheid van
het water. In kleine wateren (< 5 ha) is
gebleken dat door uitdunning van de
planktivore vis zoöplankton (vooral grote
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Samenvatting
In het kader van het project Bestrijding OVermatige Algengroei in de Randmeren
(BOVAR) is in het Wolderwijd Actief Biologisch Beheer (een sterke uitdunning van
de visstand) uitgevoerd als aanvullende maatregel om helder water te verkrijgen.
Van november 1990 tot en met juni 1991 is totaal 425.000 kg vis verwijderd. Na de
uitdunningsvisserij is het water zeer helder geworden door graas door watervlooien.
Na 6 weken met helder water nam het doorzicht van het water weer af. Alleen
boven kranswieren bleef het water de hele zomer helder. De resultaten van ABB in
het Wolderwijd/Nuldernauw laten zien dat in grote ondiepe wateren een sterke
uitdunning van de visstand kan leiden tot helder water. Het heldere water in het
voorjaar van 1991 heeft de groei van kranswieren gestimuleerd. Eenmaal op gang
gebracht zette de uitbreiding van de kranswieren verder door en hielden ze zelf het
water boven het veld helder in de zomer. In de huidige situatie is het areaal waterplanten waarschijnlijk te gering voor een goede populatie roofvis (snoek en baars).
Daardoor zal het in de zomer moeilijk zijn om een hoge dichtheid watervlooien
te behouden. De meest veelbelovende manier om een dergelijk groot water helder
te krijgen is een uitbreiding van kranswieren. Voor een uitbreiding van kranswieren
is met name een periode van helder water in het voorjaar nodig. Van 1993-1995
hebben de kranswieren zich verder uitgebreid zonder een helder water fase. Als deze
uitbreiding zich voortzet, is mogelijk een nieuwe uitdunningsvisserij overbodig,
anders is herhaling van ABB in het Wolderwijd/Nuldernauw gewenst.
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Doorzicht in 1993
Chlorophyl-a

Daphnia) weer talrijk kan worden, waardoor de algenbiomassa afneemt [Van Donk
etai, 1990, Van Berkum etal., 1995]. Door
uitdunning van benthivore vis zijn er
minder vissen die hun voedsel in de
bodem zoeken, waardoor de bodem minder
wordt opgewerveld. Zowel de toename in
consumptie van de algen als de verminderde bodemwoeling leiden tot helder
water [Meijer etal., 1990; 1994].Na een
analyse van de morfologische, chemische
en biologische eigenschappen van het
Wolderwijd-Nuldernauw is in 1989 geconcludeerd dat ook in het grote WolderwijdNuldernauw (2650 ha, gemiddelde diepte
1,5 m) ABB een kans van slagen had
[Meijer etai, 1990]. In november 1990 is
gestart met de grootschalige afvissing van
het Wolderwijd-Nuldernauw. De resultaten
van het eerste jaar zijn in 1992 in dit tijdschrift gepubliceerd [Meijer etai, 1992].
In dit artikel wordt het effect van de
afvissing voor de langere termijn toegelicht.
Een uitgebreid rapport over de effecten van
de maatregel [Meijer & Hosper, 1995] is
verkrijgbaar bij het RIZA.
De maatregel
Tussen november 1990 en juni 1991 is
425.000 kilogram vis (157 kg/ha), vooral
brasem en blankvoorn, verwijderd uit het
Wolderwijd-Nuldernauw. De beoogde 75%
reductie van de visstand is behaald. Er is
circa 45 kg/ha vis achtergebleven. In mei
1991 zijn 575.000 jonge snoekjes uitgezet,
om de predatiedruk op jonge brasem en
blankvoorn te verhogen. In de daaropvol-
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Aß. 2 - Verloop vanhet doorzicht (m) in 1993 bintien
(
•) enbuiten (
) het kranswierveld in het
Wolderzvijd-Nuldernauw.
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aantal blauwwieren te verlagen [Meijer &
Hosper, 1995].Vanaf 1990 wordt in het
Wolderwijd-Nuldernauw gemiddeld per
jaar circa 80 miljoen m 3 water extra ingelaten (2 x het meervolume). In de zomer
van 1991 is er niet doorgespoeld, omdat in
die periode de waterkwaliteit in het meer
beter was dan die van het doorspoelwater.
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Aß. 1-Verloop vandoorzicht (m),chlorofyl (\tg/l) en
Daphnia(ind/m2) inhet Wolderwijd-Nuldernauw van
1989lot enmet 1995(Meijer &Hosper, 1995).

gende twee winters is aanvullend gevist.
In het voorjaar van 1992 en 1993 is na de
uitdunningsvisserij resp. 68 kg/ha en
92 kg/ha vis in het meer achtergebleven.
De methoden van afvissing staan beschreven in B a c k x ^ a / . [1992].
Ter ondersteuning van de maatregel is de
doorspoeling van het meer geïntensiveerd
met het doel het fosfaatgehalte en het

Van 1989 tot en met 1993 is een intensief
bemonsteringsprogramma uitgevoerd
[Meijer &Hosper, 1995].In 1994 en 1995
is dit programma aanzienlijk beperkt.
De methode van bemonstering en analyse
van chemische gegevens en plankton is
beschreven in Meijer etal. [1992]. De
waterplanten zijn jaarlijks in juli gekarteerd
P e Witte etal, 1995].
Resultaten
Na afvissingkortstondigzeerhelder water
Voorafgaande aan de uitdunningsvisserij
was het doorzicht ongeveer 30 cm. Na de
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Afb. 3 - Biomassa (kg/ha) en samenstelling van de
visstand in het Wolderuijd-Nuldernauw van 1990-1994.

uitdunningsvisserij is eind mei 1991 in het
hele meer een doorzicht van ongeveer
1,8 m gemeten, wat samenviel met een zeer
laag chlorofyl- en gloeirestgehalte (afb. 1).
Deze helder water fase duurde ongeveer
6 weken. In 1992 werd een doorzicht van
0,9 m bereikt, maar dit duurde minder dan
twee weken. Echter plaatselijk, boven de
kranswiervegetatie (zie hieronder), bleef het
water helder in de zomermaanden (afb. 2).
Na 1992 werd het water alleen nog maar
helder boven de kranswieren. In 1991

waren de nutriënten gehalten relatief laag
(zomergemiddeld totaal P-gehalte circa
0,07 mgP/1), in de jaren erna namen deze
weer toe [Reeders, 1996].
In 1989 en 1990 werd de algenpopulatie
gedomineerd door blauwwieren, vooral
Oscillaloria agardhii.In 1991 en 1992 was
deze dominantie doorbroken, maar vanaf
1993 waren blauwwieren weer dominant
aanwezig [Reeders, 1996].Er trad echter
wel een verschuiving op naar kleine blauwwieren, zoals Cyanodictyonen Aphanocapsa
[Bijkerk, 1996].
Meestal werd in het voorjaar de hoogste
dichtheid watervlooien {Daphnia, vooral
Daphnia galeatd) aangetroffen (afb. 1).
De hoge dichtheden in het voorjaar vielen
samen met de helder water fase. Ieder jaar
stortte Daphnia in juli in. Alleen in 1992
herstelde Daphnia zich in de zomer. De
aasgarnaal Neomysisinteger(dieDaphnia eet),
bereikte hoge dichtheden (> 400 ind/m 2 )
in juli-augustus 1991 en 1993,terwijl in
andere jaren de dichtheden laag bleven
(< 50 ind/m 2 ) [Meijer &Hosper, 1995],
Ieder jaar nam de visstand na de voorjaarsuitdunning weer toe tot ongeveer
100 kg/ha aan het eind van de zomer
(afb. 3). In januari 1993 was de visbiomassa sterk toegenomen door intrek van
grote brasem vanuit het Eem-Gooimeer.

Aß. 4 - Ligging van hetkranswierveld in het Wolderwijd-Nuldernauw van 1990-1995.
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In 1994 was de visbiomassa nog steeds
lager dan vóór de maatregel.
Toenamevan kranswierenenhelder water
boven kranswieren
Van 1989-1995 bleef het totale areaal
waterplanten ongeveer gelijk, circa 1000 ha.
Er trad wel een verschuiving op in dichtheid en soortensamenstelling.
Vóór de uitdunning van de visstand werd
de vegetatie gevormd door doorgroeid
fonteinkruid (Potamogelon perfolialus)en
schedefonteinkruid (P.pectinatus).
Nâ de uitdunning van de visstand werd de
dichte vegetatie van de fonteinkruiden
vervangen door uitgestrekte velden met
kranswieren, met vooral Chara contraria en
Chara vulgaris.In 1990 was Chara slechts
aanwezig op 1ha, in 1995 had de Charavegetatie zich uitgebreid tot circa 535 ha
(afb. 4). Boven de CVïaravelden blijft het
water helder in de zomer.
Discussie
De resultaten laten zien dat ook in een
groot meer het water helder kan worden na
een uitdunningsvisserij. Dit betekent dat in
het Wolderwijd-Nuldernauw de resuspensie van het sediment door wind niet
alles overheersend is. Vooral in het voorjaar kan het water helder worden als de
Daphnia dichtheid hoog is. In de zomer
blijft het doorzicht alleen boven de kranswieren hoog.
In de discussie zal verder worden ingegaan
op de ontwikkeling van Daphnia, de rol
van roofvis, de ontwikkeling van de kranswieren, de reden voor de hoge helderheid
boven de kranswieren en het toekomstperspectiefvoor het Wolderwijd-Nulder-

Heldervoorjaardoor Daphnia
In de meeste ABB projecten wordt na de
uitdunning van de visstand een toename
van grote Daphnia gevonden. In het
Wolderwijd-Nuldernauw ging de toename
in helderheid gepaard met hoge Daphnia
dichtheden, maar de Daphnia biomassa
was niet hoger dan vóór de maatregel.
Waarschijnlijk had Daphnia in het voorjaar
van 1991 voedselgebrek door de zeer lage
algenproductie [Meijer & Hosper, 1995].
Daarnaast is Daphnia tijdens de helder
waterfase mogelijk onderschat, doordat
Daphnia in helder water de steekbuis kan
ontwijken.
Behalve de zoöplanktongraas hebben ook
andere factoren een bijdrage geleverd aan
de lage algenbiomassa en het hoge doorzicht in mei-juni 1991,zoals de ijsperiode
in februari 1991,de sterke doorspoeling en
de lage fosfaatconcentratie. Echter in
eerdere jaren werd na een lange ijsbedekking (zoals in 1979, 1982, 1985 en 1987) of
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met veel doorspoeling (in 1981-1983),
maar zonder uitdunning van de visstand
geen sterke toename van het doorzicht verkregen in mei-juni [Meijer &Hosper, 1995].
In de zomer was Daphnia waarschijnlijk
vooral afwezig door predatie door vis en in
1991 en 1993 mogelijk ook door Neomysis.
Fecunditeitsanalyses (aantal eieren per
Daphnia) laten zien dat Daphnia in die
periode geen gebrek aan voedsel heeft
[Meijer &Hosper, 1995].
Roofvisstand nietvoldoende toegenomen
De uitgezette snoek heeft een toename van
de hoeveelheid visbroed niet kunnen voorkomen. Hiervoor is een hoge dichtheid
kleine snoek nodig [Grimm, 1996].
Voor een hoge dichtheid kleine snoek is
meer schuilgelegenheid en paaigelegenheid
nodig [Grimm, 1996].Het valt te betwijfelen of de snoek in de diepere delen van
het meer (met minder vegetatie) wel het
visbroed kan controleren. Baars zou snoek
als roofvis kunnen aanvullen. In het
Wolderwijd komt jonge baars wel voor,
maar ze wordt nauwelijks piscivoor [Meijer
& Hosper, 1995]. In de kleinere ABB
projecten kan de roofvis ook de hoeveelheid broed niet laag houden, maar daar
blijft het water helder door de aanwezigheid van waterplanten [Meijer etal, 1994]
(zie hieronder).
Helderwaterboven kranswieren
De maatregel heeft geleid tot een verschuiving in waterplantensoorten ten
gunste van kranswieren. Kranswieren
kunnen snel opkomen bij een grote
helderheid en in grote wateren kunnen zij
ook vele jaren dominant blijven [Blindow,
1991]. Waarschijnlijk heeft vooral het
heldere water in het voorjaar van 1991 een
verschuiving naar kranswieren in gang
gezet.
De verschuiving naar kranswieren is
belangrijk, omdat kranswieren meer dan
fonteinkruiden in staat zijn het water
helder te houden. Er zijn verschillende
verklaringen mogelijk voor helder water
boven waterplanten: een versterkte sedimentatie en verminderde resuspensie,
reductie van algengroei door competitie
om nutriënten of door uitscheiding van
allelopathische stoffen (vooral bij kranswieren), het creëren van schuilgelegenheid
voor zoöplankton [Scheffer etal, 1993].
In kleinere ABB-projecten wordt veelal
competitie om stikstof aangewezen als
mogelijke oorzaak [Van Donk etal, 1993;
Meijer etal, 1994].In het grote windgeëxponeerde Wolderwijd-Nuldernauw
lijkt ook een reductie van de resuspensie
van belang, temeer daar is waargenomen
dat het water boven aaneengesloten
velden kranswieren troebel werd bij storm,

maar daarna binnen 1dag weer helder
was.
Conclusies
De resultaten van ABB in het WolderwijdNuldernauw laten zien dat in grote ondiepe
wateren een sterke uitdunning van de
visstand kan leiden tot helder water.
Het heldere water in het voorjaar van 1991
heeft de groei van kranswieren gestimuleerd. Eenmaal op gang gebracht zette de
uitbreiding van de kranswieren verder door
en hielden ze zelf het water boven het veld
helder in de zomer. In de huidige situatie
is het areaal waterplanten waarschijnlijk te
gering voor een goede populatie roofvis
(snoek en baars). Daardoor zal het in de
zomer moeilijk zijn om een hoge dichtheid
Daphnia te behouden. De meest veelbelovende manier om een dergelijk groot
water helder te krijgen is een uitbreiding
van kranswieren. Voor een uitbreiding van
kranswieren is vooral een periode van
helder water in het voorjaar nodig.
Van 1993-1995 hebben de kranswieren
zich verder uitgebreid zonder een helder
water fase. Als deze uitbreiding zich voortzet is een nieuwe uitdunningsvisserij
mogelijk overbodig, anders is herhaling
van ABB in het Wolderwijd-Nuldernauw
gewenst.
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Drinkwatertekort in China
neemt toe
In verscheidene delen van China bestaat
een ernstig tekort aan drinkwater. Dit zal
over enkele jaren tot grote problemen
leiden als de regering onvoldoende maatregelen neemt.
Deze waarschuwing uitte de minister voor
Watervoorziening Niu Maosheng eind juli
in een rapport.
Het gebrek aan drinkbaar water en vervuiling van oppervlaktewater zoals rivieren,
zijn tegenwoordig grote problemen voor
China, zei de minister. Ongeveer driehonderd steden hebben deze dagen te
kampen met afnemende watervoorraden en
in 108 stedelijke agglomeraties is de toestand ronduit nijpend.
In Peking bedraagt de voorraad minder
dan vierhonderd kubieke meter per
persoon. Dit is slechts eenzevende van het
nationale gemiddelde en l/28e van wat
internationaal als minimumvoorraad wordt
aangehouden.
Deskundigen voorspellen dat China tegen
2010 dagelijks een miljard kubieke meter
drinkwater tekort komt. De steden die nu
al met te weinig drinkwater kampen zijn
onder meer Tientsin, Xian, Taiyuan,
Datong, Qingdao, Yantai en Dalian. (ANP)

