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ActiefBiologischBeheer,
demeesteffectievemaatregel?

laterinmerenenplassen.In1992 isdeHandleidingActiefBiologischBeheerverschenen
waarinopbasisvanderesultaten vannegen
projecten richtlijnen zijn opgesteld voorhet
succesvoltoepassenvanABB. Mededoorde
REGIWAsubsidie ishetaantalABB projecten
indejaren negentigflinkuitgebreid.Recent
zijn tweerapporten uitgekomen waarinde
resultaten van22ABB projecten inmerenen
plassenzijngeëvalueerd [Platform Ecologisch
HerstelMeren, 1998,RIZAnota97.084;Meijer
&DeBoois,1998, RIZAnota98.023]. Ookzijn
deresultaten vandeVierde Eutrofiëringsenquêtegerapporteerd [VanderMolen,Portielje
& Klapwijk, 1998, H 2 0dit nummer].Hierin
zijn trendsindewaterkwaliteit (doorzicht,
chlorofyl-a, totaal fosfaat entotaal stikstof)
berekendoverdeperiode 1980-1996vooreen
grootdeelvandeNederlandsemerenenplassen.Inditartikelwordendetrendsin wateren
waarABB istoegepast,vergelekenmetdiein
waterenzonderaanvullendemaatregelen (met
alleengeneriekbeleid)endiemetgebiedsgericht fosfaatbeleid.
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Trendsinwaterkwaliteit inActiefBiologisch
Beheersprojectenzijnvergeleken metdealgemenetrendindeNederlandsewateren,zoalsberekendindeVierdeEiitroféringscnquctc. Opbasis
vanachtvandezz ABB projecten kanworden
geconcludeerddattoepassing vanActiefBiologischBeheerecuverbetering van hetdoorzicht
eneenverlagingvanhetchlorofjylgchalte veroorzaakt,die sterkerisdande watcrkwaliteitsverbetcringdoorgenenekbeleid ofvangebiedsgenchte/osjaatrediicercndemaatregelen.
Van dezz ABB projecten isintienwateren een
omslag vantroebel naarhelderwaterbereikt.In
slechtswee meren u hetdoorzicht nietverbeterd.Indeoverigewateren ishetdoorzichtwel
verbeterd, maar is(nogjgeenomslagbereikt.

Tabel1

Indeafgelopen tienjaar isinhetNederlandsewaterbeheersteedsvakerActiefBiologischBeheeralsherstelmaatregel vanmerenen
plassentoegepast.OnderActiefBiologisch
Beheer(ABB] wordtverstaanhetingrijpen inde
visstandmetalsdoeleenverbeteringvande
waterkwaliteit.Dezemethodeisgebaseerdop
deervaringdateenovermaataanwitvis(vooral
brasem)eentoenamevandehelderheid vanhet
waterindewegkanstaan.Indeeerstelevensjareneetdeviszoöplankton,denatuurlijkepredatorvanalgen.Deouderevismaakthetwater
troebeldooropwervelingvanbodemmateriaal
bijhetzoekennaar bodemfauna.
In 1986zijn deeersteABBexperimenten
gestart,eerstopkleineschaalm proefvijvers,
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Beschrijving van de ABB projecten
DewaterenwaarABB istoegepast variëren
ingroottevan 1,5hatot meerdan 2000ha,ze

SysteemkenmerkenvandeABBwateren

Naam

Afkorting

Opp.(ha)

jaar van

Bodem

ie uitdunning
Binnenschelde

BS

Bleiswijkse Zoom; Galgje

BZ

Boschkreek

BK

3

BreukeleveensePlas

BP

180

Totaa IP

%uitdunning

voora:f(mg/l)

maatregelen

1987
1987

zand
klei

0,22

84
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0,7

52

veen

0,1

62*

45-65

1994

veen

0,25

15-28

30

1994

veen

0,11

klei

C73

180

3

Overige

100

b,v
b,h,p

Deelen

DL

Duinigermeer
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FE

2,3

1991

Fortgracht Veldhuis

FV

3

1988

klei

HollandsAnkeveensePlas

HAP

92

1989

veen

0,13

KleinVogelenzang

KV

11

1989

veen
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100

veen
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ND

1995
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OudeVenen;40-Med

40M

10

1991
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o,44
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b,i
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1991

veen
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i
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1991
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0,29
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V'Z
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4
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0,11
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0
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1991
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d
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11

1991
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0

Zuidlaardermeer
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zijn veelal ondiep en ongeveer de helft van de
wateren heeft een veenbodem (tabel 1).In de
Binnenschelde en het Volkerak-Zoommeer is
de oorspronkelijke visstand verdwenen door
verzoeting. In de andere wateren isde visstand
actiefuitgedund met als streven tenminste
75%van de visstand te verwijderen.
In een aantal projecten zijn naast ABBook
nog andere maatregelen zoals baggeren en/of
reductie van de externe fosfaatbelasting toegepast. In ongeveer de helft van de projecten is
de streefwaarde van 75%uitdunning van de
visstand bereikt (tabel 1).In de andere wateren
isminder vis verwijderd door gebruik van een
tegrote maaswijdte ofdoordat de vis in de
wintermaanden zich had geconcentreerd op
moeilijk te bereiken plaatsen (achterliggende
petgaten en sloten).

verlaging van het fosfaat- en chlorofylgehalte
optreedt (afb. 2).De relatieve verbetering van
het doorzicht en de fosfaat- en chlorofylgehalten issignificant sterker dan de verandering in
deNederlandse referentiewateren (respectievelijk p < 0,01;< 0,05;< 0,05).Voor stikstof zijn
de verschillen niet significant. Ook blijkt dat
toepassing van ABB een sterkere verbetering
van het chlorofylgehalte en het doorzicht geeft
dan gebiedsgericht fosfaatbelcid. De kosten
van de fosfaatreducerende maatregelen variëren van 4000-15.000gulden per ha [Boers &Van
der Molen, Eur.Water. Poll.Contr. 3,1993:
19-25],terwijl de kosten voor uitdunning van
de visstand 500-5000gulden per ha bedragen.
ABBkan echter niet in ieder water met succes
worden toegepast (zie hieronder).

Helder water na een ABB ingreep
Trendanalyse in eutrofïëringsvariabelen
De trends zijn berekend voor meren met
tenminste achtjaren gegevens. Om het
instantane effect vanABBte kunnen laten
meewegen, moeten gegevens van zowel vóór
alsna de maatregelen beschikbaar zijn. Alscriterium is aangehouden dat voor de berekening
van het effect van een maatregel van zowel
vóór als na de maatregel tenminste tweejaren
gegevens beschikbaar moeten zijn (afb. 1).In
dit artikel wordr gekeken naar de relatieve
trend. Hiermee wordt bedoeld de verandering
van een variabele ten opzichte van het historisch gemiddelde over de beschouwde periode.

Bijdebovenstaande analyse isaangenomen
datdeacht beschouwde projecten representatief
zijn voor alleABBprojecten. Degevonden verbetering van het doorzicht ten opzichtevan de
referentiewateren, komt overeen met de waarneming dat nade maatregelen in alle wateren
(behalvetwéé)het doorzicht istoegenomen (afb.
3).Demate van detoename van het doorzicht
verschik echter sterk. Hoewel slechts acht
meren zijn meegenomen indetrendanalyse is
deberekende waterkwalireitsverbetering geen
overschatting van debehaalde resulraten in alle
ABB-projecten. Bijdeacht wateren zijn namelijkrelatiefveelwateren (Sondelerleien, BreukeleveensePlasen KleinVogelenzang) met een
relatieflaagdoorzicht na demaatregel. De

Afti.z

meest succesvolle projecten (Zwemlust, de
Waay,het Duinigcrmeeren het Volkerak-Zoommeer) konden helaas niet worden meegenomen
inde trendanalyse dooreen gebrek aan gegevensvoorafgaande aan de maatregelen.
AlleABBwateren kunnen op basis van het
bereikte doorzichr in vier groepen worden
ingedeeld:
1

wateren met langdurig (meer dan
r maand) bodemzicht (10 wateren)

2

wateren met kortstondig bodemzicht of
een doorzicht na de maatregel van ca.
0,8-1,0 m (4wateren)

3

wateren met een doorzicht na de maatregel van ca.0,5-0,8 m

4

wateren met een doorzicht na de maatregel < 0,5m, waarbij in deDeelen en de
BreukeleveensePlas het doorzicht na de
maatregel hetzelfde isgebleven (ca.0,3 m,
aft. 3).

De indeling in viergroepen op basis van
de behaalde helderheid komt grotendeels overeen met een grove indeling in maatregelen. Bij
de maarregelen zijn er verschillen in de mate
van uitdunning van de visstand en in eventuelegebiedsgerichte fosfaatreducerende maatregelen.
Echter ook een sterke resuspensie van de
bodem door wind ofhet hinderen van Daplnua
door veel blauwalgen ofNeomysiskan een toename van het doorzicht tegenhouden.
In de wateren waar bodemzicht is bereikt,
isoveral 75%van de visstand verwijderd en

Distributiefunctie van relatieve trendsinsystemen metenzonderspecifieke maatregelen

- lomergemiddelde
-trendwaarde

A/b. 1

Voorbeeld vaneen trendanalyse inwateren
waareen maatregel isgenomen

-0,1

o

•0,30

0,1

relatievetrend doorzicht (j-1)

Voorongeveer 150meren in Nederland is
dezerelatieve trend berekend, waaronder
14meren waar gebiedsgerichre fosfaatreducerende maatregelen zijn genomen. Dit betreft
vooral projecten waar de externe fosfaatbelasting isgereduceerd en/of isgebaggerd. Van
acht van de 22ABBprojecten waren voldoende
gegevens van zowel vóór als na de maatregelen
aanwezig voor een trendanalyse (Sondelerleien, Breukeleveense Plas,Klein Vogelenzang,
Hollands Ankeveense Plas,Galgje, Noorddiep,
Wolderwijd en de IJzeren Man).
Uir de analyse blijkt dat na toepassing van
ABBeen verbetering van het doorzicht en een
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Het doorzicht in de Sondelerleien wordt
vooral bepaald door de aanvoer van slib en
algen uit de boezem. Deze aanvoer verhinderr
een toename van de helderheid van het water.
In Klein Vogelenzang is in de winter heel even
een hoogdoorzicht bereikt na een afname van
de hoeveelheid draadvormige blauwalgen. In
dit water ismogelijk de onvoldoende uitdunning en de hoge dichtheid blauwalgen de
reden voor her uitblijven van bodemzicht in
dezomer. Het valt te betwijfelen ofbij herhaling van de uitdunning in Klein Vogelenzang,
deBreukeleveense Plas en Sondelerleien het
water helder kan worden.
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In de vierde groep met vrijwel geen verbetering van het doorzicht zijn naast onvoldoende uitdunning van de visstand ook andere factoren verantwoordelijk voor het uitblijven van
een toename van het doorzicht. De geringe
toename in doorzicht is in ieder water om een
andere reden gebeurd. In de Deelen, waar het
doorzicht niet is toegenomen, lijkt onvoldoende uitdunning van de visde reden voor het
teleurstellende resultaat. In de Breukeleveense
Plas kan her lagedoorzicht na de maatregel
verklaard worden door intrek van vis,resuspensie van de bodem door wind, een hoge
dichtheid blauwalgen en mogelijk ook door
een te hoge dichtheid van het glaskreeftje
Leptodora.

BreukeleveensePlas*
Deelen

A/b.3

Gemiddelddoorzichtinmei-junienjuh-september

zijn geen aanvullende fosfaatreducerende
maatregelen genomen (met uitzondering van
dedoorspoeling in het Wolderwijd). Ook
waren hier geen hinderende factoren voor
Dapluua aanwezig. In één project (het Duinigermeer) waser voorafgaande aan de maatregel wel een relatiefsterke invloed van de wind,
maar door de snelle opkomst van planten isde
windresuspensie afgenomen.
In de tweede groep met een redelijk hoog
doorzicht, maar geen bodemzicht, isde bodem
gebaggerd en zijn gebiedsgerichte fosfaatreducerende maatregelen genomen, maar de grens
van 75%uitdunning is niet bereikt (Nannewijd, Boschkreek, Hollands Ankeveen,
40-Med).In het Nannewijd en de Hollands
Ankeveense plas isdezegrens wel bijna
bereikt, maar in het Nannewijd is vooral kleine vis achtergebleven en in de Hollands Ankeveense plas iskleine vis binnengetrokken. In
het Nannewijd was voor de maatregel een
sterke opwerveling van de bodem mede oorzaak voor de troebeling, maar na het baggeren

isdeopwerveling van de bodem sterk afgenomen. In deze wateren isgeen Neomysisaangetroffen. Mogelijk is in de Hollands-Ankeveense
plas de dichtheid blauwalgen te hoog geweest,
maar na de maatregelen isde hoeveelheid
blauwalgen afgenomen. In deze wateren kan
een herhaling van de uitdunning mogelijk leiden tot bodemzicht.
Dederde groep iseen groep wateren waar
geen aanvullende fosfaatreducerende maatregelen zijn genomen en onvoldoende vis is verwijderd. Alleen in het Izakswijd iswel 75%van
de visstand verwijderd. In het Izakswijd lijken
alle factoren gunstig voor het verkrijgen van
bodemzicht. Ondanks de uitdunning van
meer dan 75%van devisstand, isgeen omslag
naar stabiel helder water bereikt. De achtergebleven kleine planktivore vis wordt als oorzaak
voor het uitblijven van deomslag van het systeem gezien, wat een indicatie isvoor een nog
strengere streefwaarde van de uitdunning. Een
veiligegrens voor toekomstige uitdunningen
lijkt een uitdunning tot < 25kg/ha benthivo-

Voorhet behalen van bodemzicht is geen
verband aangetoond met de oppervlakte of het
fosfaatgehalte (afb. 4).De kans op bodemzicht
lijkt vooral te worden bepaald door het percentage uitdunning van de visstand. Daarnaast
lijkt de kans op bodemzicht lager in wateren
met een veenbodem, maar dat kan ook veroorzaakt worden doordat in deze wateren vaker
dan in de andere wateren relatief weinig vis is
uitgedund.
In wateren waar alleenABBis toegepast
komt vaker bodemzicht voor dan in wateren
waar meerdere maatregelen zijn genomen,
waarschijnlijk omdat in de wateren waar
meerdere maatregelen zijn genomen vaak
minder rigoureus is uitgedund.

Verandering van chlorofylgehalte en
nutriëntengehalte na de maatregel
Deverbetering van het doorzicht isin alle
wateren grotendeels veroorzaakt door de afname van het chlorofylgehalte [afb. 5). In dewateren met bodemzicht ishet chlorofylgehalte
lager dan 15 tig/l.Het chlorofylgehalte is in
ongeveer75%van dewateren duidelijk afgenomen. In deHollandsAnkeveense Plasen het
Izakswijd ishet zomerhalfjaargemiddelde chlorofylgehalte vrij hoog,maar zijn in het voorjaar
welzeer lagechlorofylgehalten gemeten. Insystemen waar >75%van devisstand is uitgedund,
1998
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ishet doorzicht duidelijk hoger dan de gemiddelde trend in Nederland, het chlorofylgehalte
en het totaal stikstofgehalte zijn duidelijk
läget.Het gemiddelde fosfaatgehalte van deze
groepABBwateren ishoger dan het landelijk
gemiddelde vooral door het hoge fosfaatgehalte
in het plasje Zwemlust (ca. 1 mg P/l).In de
meeste andere wateren in dezegroep is het
zomergemiddelde totaal fosfaatgehalte < 0,15
mgP/l.In de wateren waar isgebaggerd isde
afname van het chlorofyl- en fosfaatgehaltc
hoger dan in dewateren met een matige uitdunning van devisstand, waar niet isgebaggerd. Het totaal fosfaatgehalte isin ongeveer
70%van alleABBwateren gedaald, terwijl
slechts in een kwart van dezewateren fosfaatreducerende maatregelen zijn genomen. De enige
uitzondering ishet Noorddiep waar het fosfaatgehalte na de maatregel istoegenomen. Het is
niet duidelijk iswat hiervoor de reden is.Ook

diesterker isdan de waterkwahteitsverbeteringvandelaatste tienjaar in Nederland

Ajb. 5.

doorgeneriek beleid endoor gebiedsgerichtefosfaatreducerende maatregelen.
Designificante toename van het doorzicht
inachtABBwateren waar trendanalyse
kon worden toegepast komt overeen met
de resultaten in de andereABBwateren,
maar de verschillen in het bereikte doorzicht naABBzijn groot. In tien wateren is
door ABBeen omslag van troebel naar
langdurig helder water verkregen. Slechts
in tweeABBwateren isgeen verbetering
van het doorzicht opgetreden.
Een sterke uitdunning van de visstand
leidt tot een hoger doorzicht dan een
matige uitdunning in combinatie met
fosfaatreducerende maatregelen.
Matige uitdunningen van de visstand leiden tot een geleidelijke verbetering van
het doorzicht, zodar mogelijk in grote
open systemen een herhaalde uitdunning
van de visstand uiteindelijk tot plantengroei en helder water kan leiden.
Deverschillen in bereikt doorzicht worden
vooral bepaald door de mate van uitdunning van de visstand. Ook uitdunning van
kleine vis isbelangrijk. Een beter criterium
dan 75%uitdunning ismogelijk een streefwaarde na de uitdunning van < 15kg/ha
planktivore visen < 25kg/ha benthivore
vis.In zeven wateren zaleen aanvullende
uitdunningsvisserij een verdere toename
van de helderheid bewerkstelligen.
In drie projecten zijn ook andere oorzaken
voor een geringe helderheid aan te wijzen,
zoals een sterke invloed van slib (via windopwerveling ofaanvoer van slib),een hoge
dichtheid van blauwalgen ofNeomysis. Ç

Veranderingvanhetzomergemiddcidcdoorzicht, hlorojyl-,fosfaat-enstikstojgehaltevandeABBprojecten,
gerangschiktmgroepen
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het stikstofgchalte daalt in de meeste wateren.
In dewateren met bodemzicht iseen snelle
kolonisatie met waterplanten opgetreden.

Conclusies
Toepassing vanActiefBiologisch Beheer veroorzaakt een verbetering van het doorzicht
eneenverlagingvan het chlorofylgehalte,
26
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