Integrale eutrofiëringsbestrijding Vinkeveense Plassen

1. Inleiding
De Vinkeveense Plassen liggen ongeveer
tien kilometer ten zuiden van Amsterdam.
Het zijn ondiepe, door vervening ontstane
plassen waarbinnen enkele diepe zandwingaten gelegen zijn. In de ondiepe delen
zijn legakkers aanwezig. De plassen
bestaan uit de Noordpias, de Zuidpias en
de Kleine Plas (afb. 1). Ze hebben betekenis als natuur-, watersport- en woongebied.
Om deze functies te vervullen is een goede
waterkwaliteit van groot belang. In het
Waterhuishoudingsplan [provincie Utrecht,
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Samenvatting
Tot eind jaren zestig was het doorzicht van de Vinkeveense Plassen meer dan 3 meter
en kwamen er soortenrijke onderwatervegetaties voor. Door overmatige aanvoer van
fosfaat nam de algengroei in de plassen sterk toe. Het doorzicht verminderde hierdoor en de waterplanten verdwenen, 's Zomers zijn er vaak drijflagen van blauwalgen, deze geven soms stankoverlast.
De toevoer van fosfaat naar de plassen vond in 1993 plaats via inlaat van water uit
de Ringvaart (85%),ongerioleerde bebouwing (10%) en dagrecreatie (5%).Uit onderzoek uitgevoerd in de jaren 1987 en 1993 blijkt dat de totale externe fosfaatbelasting
in deze periode met 35%gedaald is en het doorzicht licht is toegenomen. De daling
van de fosfaatbelasting is vooral het gevolg van de aanleg van riolering eind jaren
tachtig. Voor ecologisch herstel van de plassen zijn verdere maatregelen gewenst.
De Dienst Waterbeheer &Riolering als waterbeheerder zal het inlaatwater uit de
Ringvaart gaan defosfateren. Ook zal de gemeente De Ronde Venen doorgaan met
aanleg van riolering. Door deze maatregelen zal de externe fosfaatbelasting verder
verminderen en de algengroei afnemen. Hierdoor zullen onderwaterplanten weer de
kans krijgen om zich te vestigen.

waterkwaliteitsonderzoek uitgevoerd in de
jaren 1987 en 1993. Markante resultaten
van beide onderzoeken worden in dit
artikel besproken. Ook wordt ingegaan op
de problematiek van de interne fosfaatbelasting van de plassen [provincie Utrecht
& RIZA, 1993; ongepubliceerd].
Tenslotte wordt een pakket van maatregelen
gepresenteerd waarmee de eutrofiëring van
de plassen verder aangepakt zal worden.
2. Waterhuishouding
De Vinkeveense Plassen vormen met het

1992] en in het Integraal Waterbeheersplan
Amstel, Gooi en Vecht 1994-1998 [Hoogheemraadschap Amstel &Vecht etal.,
1994] is aangegeven dat de waterkwaliteit
van de Vinkeveense Plassen ten aanzien
van de eutrofiëringstoestand verbeterd
moet worden.
Tot eind jaren zestig kwamen in de
ondiepe delen soortenrijke onderwatervegetaties voor van onder andere kranswieren en fonteinkruiden [Lakeman, 1976].
Het water was zo helder dat op 3 meter
diepte nog planten konden groeien.
Door overmatige aanvoer van fosfaat is
de algengroei in de plassen sterk toegenomen. Hierdoor nam het doorzicht
van de plassen af en verdwenen de waterplanten. Het doorzicht was tot halverwege
de jaren tachtig vaak minder dan 1 meter,
de WVO-zwemwaternorm. In de meest
zuidelijke van de drie plassen, de Kleine
Plas, is dit nog steeds het geval.
De algengroei leidde ook tot het ontstaan
van drijflagen. Deze lagen van afstervende
blauwalgen kunnen een sterke rottingslucht verspreiden. In extreme gevallen
kunnen deze algen een bedreiging zijn
voor de gezondheid van dieren en mensen.
Vanaf eind jaren tachtig is een lichte
verbetering opgetreden in de waterkwaliteit. Dit blijkt uit vergelijking van

reservaatgebied 'Demmerikse Polder', de
'Bovenlanden langs Kromme Mijdrecht &
Amstel' en enkele grotere watergangen
zoals de 'Ringvaart', de 'Kerkvaart' en de
'Heinoomsvaart' een bemalingsgebied van
ruim 1800 hectare (in afb. 1aangegeven als
'hoofdsysteem'). In de plassen treedt een
wegzijging van circa 4 mm per dag op.
Dit wordt veroorzaakt door een groot peilverschil tussen de plassen enerzijds en de
westelijk gelegen droogmakerij GrootMijdrecht anderzijds. Voor de handhaving
van het plassenpeil moet een grote hoeveel-

Afb. 1- WaterhuishoudkundigesituatievandeVinkeveensePlassen. Weergavehethoofdsysteem, inliggende bemalingsgebieden,waterbeweging,liggingvangemalen,sluizenendevoorkeurslocatievoordebouwvaneendefosfateringsinstallatie.
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Aß. 2 - Schematische
weergave van de waterbalans van de Vinkeveense
Plassen. Gebaseerdop de
waterbalans van 1993.
Hoeveelheden zijn uitgedrukt in 106 m3 per
jaar. Bron: provincie
Utrecht & Universiteit
van Amsterdam [1994].

boezem „ inlaat

"Wilnis-Veldzijde"

heid water uit de Ringvaart worden ingelaten.
De Ringvaart wordt op haar beurt gevoed
met het wateroverschot van enkele polders,
waaronder de diepe droogmakerij WilnisVeldzijde. Daarnaast vinden ook inlaten
vanuit de boezem plaats bij de Oudhuizeren de Pondskoekersluis. Deze boezem ligt
ruim anderhalve meter hoger dan de
Vinkeveense Plassen en staat in open
verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal.
Voor de regulatie van het plassenpeil kan
ook water afgevoerd worden door het
vijzelgemaal 'De Ruiter'.
In afbeelding 2 is de waterbalans van de
plassen vereenvoudigd weergegeven.
De totale jaarlijkse aanvoer van water via
de Ringvaart naar de Vinkeveense Plassen
bedraagt tussen de 20 en 30 miljoen
kubieke meter.
3. Fosfaathuishouding
Het onderzoek naar de waterkwaliteit
van de Vinkeveense Plassen heeft zich
toegespitst op fosfaat, de sturende parameter voor de algengroei en daarmee het
doorzicht. Door de fosfaatbelasting van
de plassen te verminderen kan algengroei
tegengegaan worden en het water helderder
worden. Eerst zal worden ingegaan op de
vraag hoeveel fosfaat er van buitenaf de
plassen binnenkomt (externe fosfaatbelasting) en vervolgens wordt de rol van
fosfaatafgifte vanuit de waterbodem belicht
(interne fosfaatbelasting).
Externefosfaatbelasting
In 1993 kwam ongeveer 85% van het
extern aangevoerde fosfaat binnen via het
inlaatwater uit de Ringvaart (Tabel I).
Zoals al is uitgelegd, bestaat dit inlaatwater
uit kwelwater van (diepe) polders en voor
het overige deel uit boezemwater. Vooral
het uitslagwater van de polder WilnisVeldzijde levert een forse bijdrage aan
de externe fosfaatbelasting van de
Vinkeveense Plassen: ongeveer de helft
van de aanvoer via de Ringvaart.
De fosfaten in het uitslagwater van Wilnis-

Veldzijde zijn voor een groot deel afkomstig van (diepe) kwel. Natuurlijke processen zoals mineralisatie van veen en
verwering van klei zijn hierbij de belangrijkste bronnen van fosfaat [De Boer, 1987].
De tweede belangrijke externe fosfaatbron
is ongerioleerde bebouwing. Deze vormde
in 1993 10% van de totale externe fosfaatbelasting. Aangenomen wordt dat dit
fosfaat aanzienlijk bijdraagt aan de algengroei omdat het in biologisch opneembare
vorm aan het water toegevoegd wordt.
De derde externe fosfaatbron is de dagrecreatie. In 1993 bedroeg deze bron
ongeveer 5% van de totale externe fosfaatbelasting.
Uit vergelijking van de balansen van 1993
en 1987 (Tabel I) blijkt dat de externe
fosfaatbelasting met ongeveer 35% is
afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door (1)
de aanleg van riolering op diverse plaatsen
rond de plassen eind jaren tachtig en (2)
een betere kwaliteit van het boezemwater.
Hierbij kunnen ook effecten van fosfaatvrij
wassen een rol spelen.

Internefosfaatbelasting
Ook binnen de plassen kan fosfaataanvoer
plaatsvinden. Het betreft hier fosfaat dat
opgeslagen is in de waterbodem en door
nalevering afgegeven wordt aan de waterkolom. Nalevering kan (nog) niet direct
in het veld gemeten worden. Er zijn echter
wel indirecte methoden om de hoogte
ervan te bepalen. De nalevering van de
Vinkeveense Plassen is op drie verschillende manieren bepaald.
De eerste methode sluit aan op het balansonderzoek (zie 'externe fosfaatbelasting').
Wanneer alle ingaande en uitgaande
fosfaatstromen gemeten worden, en ook
de totale fosfaatinhoud van de plassen
gevolgd wordt, kan de fosfaatnalevering
bepaald worden als 'restpost' op de balans.
In 1987 werd de nalevering in de periode
juli-augustus berekend op 9300 kg P
(Tabel I). In 1993 was er in deze periode
vrijwel geen nalevering. Feitelijk vond
er een netto opslag van 245 kg P in het
sediment plaats.
De tweede methode berust op zogenaamd
'profielonderzoek'. Vanaf de jaren tachtig is
de waterkolom van de Noordpias ongeveer
maandelijks bemonsterd op verschillende
diepten. Door vergelijking van fosfaatprofielen van een niet-gestratificeerde
toestand met die van een gestratificeerde
toestand kon de hoogte en de snelheid
van de nalevering berekend worden.
De berekeningen zijn uitgevoerd voor de
periode 1982 tot 1993 en uitgezet in afbeelding 3. Te zien is dat de nalevering in het
hypolimnion over de jaren afnam van 9
naar 3,5 mg P m~2 dag -1 . In absolute
hoeveelheden: in 1982 werd 1463 kg P in
112 dagen afgegeven en in 1993 was dit
316 kg P in 63 dagen.

TABEL I - Fosfaatbalansen van de Vinkeveense Plassen in 1987 [Bron: provinciale Waterstaat van Utrecht et al,
1988] en 1993 [Bron: Provincie Utrecht & Universiteit van Amsterdam, 1994].

Jaar
Eenheid

1987

1993
kgP

-ï

1987
mg P m

1993
2

d-'

In (fosfaattoevoer)
Externe belasting')
[1] inlaat Ringvaart
[2] ongerioleerde bebouwing
[3] (dag)recreatie
SOM [2] en [3]
TOTAAL EXTERN = [l]+[2]+[3]

5250
NB2)
NB2)
2900
8150

4317
504
203
707
5024

1,53
NB2)
NB2)
0,85
2.38

1,26
0,14
0,05
0,22
1,45

Uit (fosfaatafvoer)
[41 afvoer (Gemaal De Ruiter)
[5] netto retentie in de waterbodem

1540
6610

1000
4024

0,44
1,92

0,30
1,18

1400
10720
9320

968
723
-245

0,41
3,12
2,71

0,27
0,22
-0,08

1500

324

0,44

0,08

7820

-569

2,27

-0,16

Berekeningfosfaatnalevering injuli - augustus
[6] netto toevoer naar plassen
[7] inhoudsverandering van de plassen
[8] nalevering totaal= [7]-[6]3)
[9] nalevering diepe waterbodems
(hypolimnion: 15-50 m)3)
[10]nalevering ondiepewaterbodems
(0-15m) = [8]-[9]3)

') Exclusief atmosferische depositie circa 45 kg P/jaar [provinciale Waterstaat van Utrecht elal, 1988].
2
) NB = (deel)cijfers niet beschikbaar
3
) positief = nalevering; negatief = opslag in sediment.
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Aß. 3 - Fosfaatafgijïe van
diepe waterbodems van de
Vinkeveense Plassen van
1982 tot en met 1993,
berekend met behulp van
fosfaatprofielen van hel
hypolimtiion (15-50 m
diepte) van de Noordpias.
Berekeningsmethode zie
tekst. Bron: provincie
Utrecht,[ongepubliceerde
gegevens routinematig
meetnet 1982-1993].

De derde methode berust op 'kolomexperimenten''[Van Hese & Boers, 1991].Van 20
sedimentmonsters uit de Vinkeveense
Plassen is onder laboratoriumomstandigheden de fosfaatafgiftesnelheid gemeten
en zijn enkele fysisch-chemische karakteristieken bepaald (Tabel II). De fosfaatafgifte was het hoogst in de Kleine Plas
(2,9 mg P n r 2 d_1) en het laagst in de Zuidplas (0,35 mg P nr 2 d-1)- De gevonden
waarden zijn betrekkelijk laag [mondelinge
mededeling Boers].
Wanneer de sedimentmonsters onder
zuurstofloze condities werden gebracht was
de fosfaatafgifte veel hoger: 18,3 mg P rrr 2
d_1. Zuurstofloosheid kan voorkomen in
diepe meren wanneer er 'stratificatie'
optreedt. De zuurstofvoorraad in de
onderste waterlaag, het zogenaamde
'hypolimnion', is in dat geval uitgeput
geraakt door microbiële processen.
Deze zuurstofloze omstandigheden
werden in 1993 alleen in de Kleine Plas
aangetroffen (vanaf 10 m diepte).
Simulatie van wegzijging (10 mm/dag) in
vier monsters uit de ondiepe delen van
de Noordpias resulteerde in een licht

TABEL III - Doorzicht, fosfaat en chlorofyl-a gehalte
in de Vinkeveense Plassen in 1987 en 1993 (zomergemiddelden: april t/m september). Doorzicht is gemeten
midden op de open delen van deplassen. Fosfaat en
chlorofyl-a zijn berekend alsgewogengemiddelden van het
epi-, meta- en hypolimnion van de verschillende plassen.
Herberekening gegevensprovincie Utrecht & Universiteit
van Amsterdam [1994].

verhoogde fosfaatafgifte naar de waterkolom ten opzichte van de monsters
zonder wegzijging (Tabel II). Een verklaring hiervoor ontbreekt. De in deze kolommen gemeten onttrekking van fosfaat door
wegzijgingbedroeg gemiddeld 4,4 mg P n r 2
d-1 en was dus hoger dan de afgifte aan de
waterkolom.
Uit het balansonderzoek, het profielonderzoek en de kolomexperimenten kan
geconcludeerd worden dat de nalevering
in de plassen momenteel laag is. De fosfaatafgifte was het hoogst in de Kleine Plas.
Eventuele maatregelen voor verwijdering
van fosfaatrijk slib zullen vooral gericht
moeten worden op de Kleine Plas.

parameter

1987

1993

Noordpias
doorzicht (m)
totaal fosfaat ((ig P/l)
orthofosfaat (u,g P/l)
chlorofyl-a (ug/1)

1,7
52,4
9,3
9,0

2,4
34,0
6,7
7.2

Zuidpias
doorzicht (m)
totaal fosfaat ((ig P/l)
orthofosfaat (u,g P/l)
chlorofyl-a (|rg/l)

1,1
67,5
9,0
10,6

1.2
44,1
5,6
23,3

Klein Plas
doorzicht (m)
totaal fosfaat (u.g P/l)
orthofosfaat (u.g P/l)
chlorofyl-a (jxg/1)

0,8
111,9
15,2
24,5

0,9
72,5
6,8
42,6

het zomergemiddeld doorzicht in 1993
2.4 meter, terwijl maxima van meer dan
3.5 meter voorkwamen.
Het doorzichtwas in 1993 hoger dan in
1987. In de Noordpias nam het doorzicht
toe met 40% (van 1,7 naar 2,4 m) en in de
andere plassen met ongeveer 10%. In alle
drie de plassen namen het totaal-fosfaatgehalte en het orthofosfaatgehalts af met
ongeveer 30%.Het totaal-fosfaatgehalte
van de plassen bedroeg in 1993 ongeveer
50 [ig P/l en het orthofosfaatgehalte 6 u.g
P/l (zomergemiddelde). Een orthofosfaatgehalte van minder dan 10 [ig P/l (zomergemiddelde) duidt op fosfaatgelimiteerde
algengroei [Provinciale Waterstaat van
Utrecht etal, 1988].
De toename van het doorzicht en de
afname van het totaal-fosfaatgehalte duiden
op vermindering van de algengroei.
Het chlorofyl-a gehalte, een maat voor de
algengroei, steeg echter zowel in de Zuidplas als de Kleine Plas. Dit is vermoedelijk
te wijten aan verschil in gebruikte analysemethoden tussen de beide jaren.

4. Waterkwaliteit
In Tabel III zijn waterkwaliteitsgegevens
van 1987 en 1993 per plas gerangschikt
(zomergemiddelden). In beide jaren was
de Kleine Plas het meest en de Noordpias
het minst eutroof. Dit blijkt zowel uit het
doorzicht, het fosfaatgehalte als uit het
chlorofyl-a gehalte. Het doorzicht in de
Kleine Plas bedroeg in beide jaren minder
dan 1meter. In de Noordpias bedroeg

TABEL II - Fosfaatafgiftesnelheid en samenstelling van sediment van de Vinkeveense Plassengemeten met behidp van continu doorstroomdefosfaatafgiftereactoren [Van Hese &
Boers, 1991[. Zie tekst voor uitleg meetmethode en onderzoeksopzet. Bron: ongepubliceerdegegevensprovincie Utrecht & R1ZA [1993].
org.stof

droge stof

Fe-tot

P-tot

P/Fe

aantal (n)

mg P m 2 d"1

percentage ds

percentage ng

mg g 1 ds

mg g"1 ds

gg" 1

Gewone meetcondities')
Noordpias - ondiep
Zuidpias - ondiep
Kleine Plas - ondiep

6
3
3

0,56 + / 0,44 2 )
0,35 + / - 0,13
2,9 + / - 0,9

50,1
44,7
48,3

9,5
17,2
11,4

22,4
12,1
34,5

1,02
0,52
0,89

0,046
0,043
0,026

Afwijkende meetcondities
Noordpias - diep 3 )
Noordpias - ondiep, wegzijging 4 )

4
4

18,3 + / - 12,9
0,73 + / - 0,98

35,4
51,8

7,8
9,9

35,4
19,8

1,56
1,14

0,044
0,058

locaties

P-afgifte

') Gewone condities: fosfaatafgifte werd gemeten bij 20 graden Celcius, onder aërobe omstandigheden.
) + / - Standaard deviatie
3
) Sedimentkernen werden op 50 m diepte genomen. De fosfaatafgifte werd gemeten bij 10 graden Celcius, onder anaërobe omstandigheden.
4
) Bij deze monsters werd een wegzijging van 10 mm/dag gesimuleerd, overeenkomend met de wegzijging in het veld ter plekke. Verder werd onder standaardcondities gemeten (zie 1).
Afkortingen: % ds = percentage van droge stof; % ng = percentage van natgewicht.
2

17

H 2 0 (30) 1997, nr. 1

oppervlaktewateren vastgesteld.
Daarom worden hier enkele voorlopige
waterkwaliteitsdoelstellingen voor de
Vinkeveense Plassen gepresenteerd:
- kieming en vestiging van (bodemwortelende) waterplanten in de ondiepe
delen van de plassen. Gedoeld wordt op
een levensgemeenschap (flora en fauna)
van een mesotroof, licht-brak aquatisch
ecosysteem (natuurdoeltype LV 3.2;
IKC, 1995);
- om dit te bereiken worden streefwaarden
van 4 meter voor het doorzicht en 20 txg
P/l voor totaal-fosfaat aangehouden
(zomergemiddelden). Als deze waarden
bereikt worden zal het chorofyl-a gehalte
zeer laag zijn (< 5 (ig/1). Het lijkt niet
zinvol om een aparte streefwaarde voor
deze parameter vast te stellen.
Uitgangspunt voor het bereiken van de
doelstellingen is vermindering van de
fosfaatbelasting. Hier worden vijf (typen)
maatregelen besproken.

Aangenomen wordt dat de gegevens
van 1987 systematisch te laag zijn.
Een bijkomende verkTaring is dat in 1993
de plassen gedomineerd werden door
flagellaten en groenalgen en in 1987 door
blauwalgen. Blauwalgen zouden over het
algemeen een lager chlorofyl-a gehalte
hebben dan groenalgen en flagellaten
[Reynolds, 1984].
De samenstelling van de fytoplanktongemeenschap is gevolgd door kwalitatieve
tellingen. In 1987 waren blauwalgen de
dominante algengroep in alle drie de plassen. Microcystisaeruginosa was de meest
voorkomende soort. In 1993 was in de
Noordpias en de Kleine Plas het fytoplanktonbeeld sterk veranderd (afb. 4).
Nu domineerden flagellaten in de Noordplas en groenalgen en flagellaten in de
Kleine Plas. Alleen in de Zuidpias
ontstond nog dominantie van blauwalgen.
Aangenomen wordt dat de veranderingen
in algensamenstelling en waarden van
fysisch-chemische parameters een gevolg
zijn van een lagere fosfaatbelasting.

A. Verminderingwateraanvoer
Wateraanvoer naar de plassen is nodig
voor handhaving van het plassenpeil. Dit
peil is van belang voor de paalfunderingen
van woningen, voor de oeververdediging,
voor de agrarische productie en de wegen

5. Verdere doelstellingen en
maatregelen
De provincie Utrecht heeft nog geen
ecologische normdoelstellingen voor

Fytoplankton Noordpias 1987

ll-May

30-Jun

H Microcystis L_jj over,cyan

E l dial.

§ 3 flag.

9-Aug
groen.
yfä overige

Fytoplankton Noordpias 1993
Aß. 4 - Procentuele
samenstelling van de
jytoplanktongemeenschap
in deNoordpias van de
Vinkeveense Plassen in
1987 en 1993.
Afkortingen:
cyan. = cyanophyceae,
groen. = groenalgen,
diät. = diatomeeën,
flag. = flagellaten,
overige—overige algengroepen.
Bronnen: provinciale
Waterstaat van Utrechtet
al. [1988] en provincie
Utrecht & Universiteit
van Amsterdam [1994].

langs de plassen. Bij een optimale regulatie
van inlaat en afvoer is 10 tot 20% minder
wateraanvoer naar de plassen nodig
[provincie Utrecht, 1995].Minder wateraanvoer leidt tot minder aanvoer van
(gebiedsvreemde) stoffen en lagere kosten
bij defosfatering. Dit aspect zal daarom
nader bestudeerd worden in het kader van
de plannen voor de bouw van een defosfateringsinstallatie (zie B).
Reductie van de wateraanvoer treedt ook
op bij vermindering van de wegzijging
van de plassen. Berekend is dat bij peilverhoging in de polder Groot-Mijdrecht
tot het maaiveld de wegzijging van de
plassen met maximaal 20% zal afnemen
[IWACO etal, 1994].Dit betreft een plan
voor de lange termijn dat onderdeel
uitmaakt van het project 'De Venen'
[Stuurgroep Groene Hart, 1992].Er wordt
in het kader van 'De Venen' ook gedacht
aan benutting van (schoon) plassenwater
voor nieuwe natuurgebieden. In dat geval
zou de wateraanvoer naar de plassen
verhoogd moeten worden. Of de wateraanvoer op de lange termijn groter dan
wel kleiner wordt is op dit moment nog
niet aan te geven.
B. Bouw defosfateringsinstallatie
Uit recente studies blijkt dat het technisch
mogelijk is om ongeveer 75%van het
fosfaat uit het inlaatwater uit de Ringvaart
te verwijderen [Witteveen+Bos & Provincie
Utrecht, 1994; Provincie Utrecht, 1995].
Dit kan worden bereikt door coagulatie en
flocculatie met ijzerchloride (FeCl3).
De toediening van ijzerchloride leidt tot
een lichte verhoging (3 à 4 %) van het
chloridegehalte van de plassen. Dit heeft
geen nadelige gevolgen voor het ecosysteem dat van nature al licht brak is
(ca. 280 mg Cl/l). Als voorkeurslocatie
voor de defosfateringsinstallatie is gekozen
voor het gebied ten oosten van de Ringvaart nabij Demmerik (afb. 1). De totale
investeringskosten zijn in 1995 geraamd
op 6,7 miljoen gulden. De jaarlijkse kosten
(kapitaallasten en exploitatie) zullen circa
1,4 miljoen gulden bedragen. Ongeveer
45% van de jaarlijkse kosten zijn voor slibafzet. De installatie zal naar verwachting in
1997gebouwd worden door de Dienst
Waterbeheer &Riolering en in 1999
volledig in bedrijf zijn.
NB: ongeveer 40% van het fosfaat dat de
plassen in komt is afkomstig van de
polder Wilnis-Veldzijde (kwelwater).
Door inundatie van de polder WilnisVeldzijde zou de nutriëntenrijke kwelstroom beëindigd kunnen worden maar
deze oplossing wordt op korte termijn niet
haalbaar geacht [Grontmij, 1991].
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Bovendien zou een alternatieve 'schone'
suppletiebron voor de plassen beschikbaar
moeten zijn wat niet het geval is.
C. Verdere aanleg riolering
De gemeente De Ronde Venen en het rijk
(als subsidiegever) hebben in de periode
1987-1994 ruim 7,5 miljoen gulden besteed
aan rioleringsprojecten met directe relatie
tot de waterkwaliteit van de plassen.
In 1994 waren er nog 900 aansluitingen,
voornamelijk recreatiewoningen, te
realiseren. De kosten voor volledige
aansluiting zijn door de gemeente geraamd
op 3,4 miljoen gulden. Bij een aansluitingspercentage van 100% zal de fosfaatbelasting ongeveer 500 kg P/jaar (10%)
lager zijn dan nu het geval is.
D. Milieu service stations
Beperking van waterverontreiniging door
(dag)recreatie is een gecombineerde taak
van de waterkwaliteitsbeheerder, recreatieschap en gemeente. 'Dagrecreatie' vormde
in 1993 ongeveer 5% van de externe
fosfaatbelasting van de plassen. Inmiddels
zijn met behulp van subsidie van de
provincie Utrecht enkele 'milieu service
stations' voor boten gerealiseerd. Op drie
jachthavens wordt momenteel vuil water
ingezameld. Het (milieu)rendement van
deze stations is nog niet bekend.
E. Verwijderingfosfaatrijk slib
Na vergaande reductie van de externe
fosfaatbelasting kan het wenselijk blijken
om in de plassen aanwezig fosfaatrijk slib
te verwijderen. Vooral in het gebied tussen
de Ringvaart en de Voorwetering in het
dorp Vinkeveen bevindt zich veel fosfaat in
de bodem [ongepubliceerde gegevens Mur
& Van Egmond, 1989]. Het verwijderen
van dit slib heeft pas zin na reductie van
de externe fosfaataanvoer omdat anders de
waterbodem snel opnieuw met fosfaat
vervuild zou raken. Een kostenraming is
nog niet beschikbaar.
6. Conclusies
- De waterkwaliteit van de Vinkeveense
Plassen is tussen 1987 en 1993 (licht)
verbeterd. Dit komt tot uiting in toename
van het doorzicht en afname van het
totaal-fosfaatgehalte van alle drie de
plassen.
- De verbetering is grotendeels toe te
schrijven aan de aanleg van riolering rond
de Vinkeveense Plassen. De totale externe
fosfaatbelasting is tussen 1987 en 1993
afgenomen met ongeveer 35%.
- In de komende jaren zullen verdere
maatregelen getroffen worden om de
eutrofiëring van de Vinkeveense Plassen
te bestrijden, zoals defosfatering van het
inlaatwater van de Vinkeveense Plassen en
verdere aanleg van riolering. Na uitvoering

van deze maatregelen zal de resterende
externe fosfaatbelasting zo laag zijn dat een
lage algengroei en een hoog doorzicht
verwacht wordt en daardoor de plantengroei onder water zich weer zal herstellen.
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Overdracht transportleidingen van WBBnaar WBE
Het Waterwinningsbedrijf Brabantse
Biesbosch (WBB) en het Waterbedrijf
Europoort (WBE) zijn overeengekomen
dat WBE per 1januari 1997 eigenaar wordt
van het in de provincie Zuid-Holland
gelegen deel van de WBB-transportleidingen. De ondertekening van de overeenkomst door de directeuren van WBB en
WBE, de heren Oskam en Willems, vond
plaats op 19 december 1996. Door deze
transactie gaan alle rechten en verplichtingen voor de volgende leidingen
over naar WBE:
- Transportleiding Biesbosch-Berenplaat
( 0 1800 mm, lengte ca. 29 km);
- Transportleiding Biesbosch-Kralingen

( 0 1400 mm, lengte ca. 33 km);
- Transportleiding Biesbosch-Baanhoek
( 0 800 mm, lengte ca. 9 km).
Deze leidingen, die in het begin van de
jaren '70 (Berenplaat en Kralingen) resp.,
van de jaren '80 (Baanhoek) werden aangelegd, hebben een boekwaarde van
ca. 114 miljoen gulden. WBE verwerft de
eigendom van de leidingen door overname
van de door WBB aangegane geldleningen.
Hiermee is WBE eigenaar geworden van
alle bedrijfsmiddelen in zijn voorzieningsgebied, als sluitstuk van het reorganisatieplan voor de drinkwatervoorziening van
Zuid-Holland-Zuid. (Persbericht WBB)

De heren ing. C.J. Willems, directeur WBE en drs. G. Oskam, directeur WBB tekenen de overdracht van transportleidingen van WBB naar WBE.

