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Debetekenisvanderesultaten
vandeVierdeEutrofiëringsenguetevoorVriesland.

grenswaarde voor totaal-P.Dit wordt verklaard door het feit dat het gemiddelde in1996 i
heel dicht inde buurt lagvan degrenswaarde wÊÊ
namelijk 0,16mg P/l. Het gemiddelde gehalte
aan totaal-N was in 1996circa 3,2mg N/l.

Oorzaken regionale trends
De afname van de concentraties NenP
hangt natuurlijk samen met de afname vande
belasting van hetFriese oppcrvlaktewatet vanuit dediverse bronnen (afb.i).

R. VEENINGEN. WATERSCHAP FRIESLAND

Eutrofiëring isin Friesland een van de belangrijkste waterkwaliteitsproblemen. Inde ajgelopenjaren isechter een verbetering van de waterkwaliteit inFriesland waargenomen. Trendanalyse, diemet een zekere regelmaat wordt
uitgevoerd, wijst datuit. De verbeteringis
zowel in het polder- als inhet boezemwater aan
deorde.Toch bleek het nog problematisch de
trends inalle opzichten teverklaren. De verklaring isnoodzakelijk voor hetjormulcrcn van de
strategie om dewaterkwaliteit inde toekomst
nog verder teverbeteren.
Hoewel in 1996op97%van alle locatiesin
het boezemwater wordt voldaan aan de grenswaatde voor chlorofyl, wordt nog lang met
voldaan aan de grenswaarden voor stikstof,
fosfaat en doorzicht. En zeker isernog geen
sprake van een duurzaam gezond watersysteem. Vergelijking van de ontwikkelingen in
Friesland met die van andere locatiesin
Nederland biedt de mogelijkheid om op basis
van extra gegevens meer inzicht teverwerven
in de verminderende eutrofiëring. Daaromis
deSTOWAverzocht om de landelijke euttofiëringsenquete opnieuw uittevoeren.

Trends in eutrofiëringsvariabelen
Deontwikkelingen van de belangrijkste
eutrofiëringsvariabelen inde Friese boezemmeren zijn gunsrig (tabel 1). Friesland steekt
daarbij, met uitzondering vanstikstof, gunstig
aften opzichte van het landelijke gemiddelde.
Ondanks degunstige ontwikkelingen is
het resultaat wat betreft het percentage van de
locaties dat voldoet aan degrenswaarden voor
totaal-N entotaal-P minder rooskleurig dan
het landelijk beeld (tabel 2).Het toetsingsresultaat voot doorzicht enmet name chlorofyl
isgunstiger dan het landelijke beeld. Vermeldenswaard isdat in de periode 1980-1996 het
percentage blauwalgen sterk isgedaald, tetwijl
het totaal aantal algensoorten een stijgende
tendens tezien geeft [Waterschap Friesland,
1997].Wat betreft de ecologische beoordeling
volgens deSTOWA-methodiek voor merenen
plassen komen de Friese boezemmeren terecht
in het laagste ofmiddelste niveau.
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diversebronnenindeperiode1980-1996'opjaarbasis(boven)eninhetzomerRaljjaar(onder).

Bij stikstof chlorofyl en doorzicht wasde
uitgangspositie van Friesland, gezien de historische gemiddelden (tabel 3),siechtet. Bij fosfaat was de uitgangspositie bijna vergelijkbaar
met de rest van Nederland. Vreemd genoeg
leidt een iets sterkere afname bij fosfaat tot
slechts 13%van de locaties die voldoen aan de

Tabel 1.
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Uit devergelijking van detrends tussen
boezem-enpoldetwatet [Watetschap Friesland,
1994:1995]kon worden geconcludeerd datin
beidesystemen indeperiode 1983-1994verbeteringen zijn opgetreden maar dat de verbeteringen inhet boezemwatet groter zijn dan deverbeteringen inhet poldetwater.Ditgeldt voor

AbsolutetrendsindeFrieseboezemmerenvergelekenmetdieinhetIJsselmeerenmetherlandelijk
gemiddeldeindeperiode 1980-1996".
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Relaties tussen de eutrofïëringvariabelen
Op basis van de watetkwaliteitsverbete-

Tabel2.
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Invloed hogere trofïsche niveaus op
de eutrofiëringsvariabelen
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worden. Ten opzichte van 1996zou dit neerko-

bruikbaat materiaal op te leveren voor aanvul-
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men op een vermindering van circa 25%.Ver-

lende verklaring voor de waargenomen ont-
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wikkelingen. De monitoring van waterplanten
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meerwater minder zalzijn dan in de periode
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Vaak is de invloed van het IJsselmeer overschat. Voor wat betreft fosfaat ishet IJsselmcet

rest van Friesland. Voorwat stikstof betteft

In het algemeen zijn degegevens over het
zoöplankton te bepetkt om tegebruiken voor

Voor stikstof kan op de langere termijn

zijn de vtachten in dezomer van dezelfde orde

nog wel een behoorlijke verbetering worden

analyses (dit onderzoek is intussen naar aan-

van grootte.Alsde trends voor de meren wor-

verwacht alsgevolgvan het mestbeleid (glo-

leiding van deze enquête geïntensiveerd).

den uitgezet naar deafstand tot het inlaatpunt van het IJsselmeerwater blijkt dat de
waterkwaliteitsverbeteting ook door plaatselijke invloeden wordt bepaald.

Tabel3.

Historischegemiddeldewaardenvandeeurrojiérin^svariabelenindeNederlandsewatereneninde
Friese boezemmeren.

Prognoses

totaal-P (mg/l)

totaal-N (mg/l)

chlorofyl <ug/i)

doorzicht (m)

Nederland

0.25

3.4

72

0.41

Friesland

0.26

3.8

92

0.30

Op basis van de waargenomen trends zouden er prognoses opgesteld kunnen worden
voor toekomstige ontwikkelingen. Het is echter zeer de vraag ofdit verantwoord is.In het
kadet van de vietde enquête iser niet gekeken
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Indewinterperiode 89/90totenmec93/94
isereenbeheersvisserij uitgevoerd opdeFriese
boezemmeren waarbij grote hoeveelheden
brasemzijn verwijderd.Wellichtdatdeze
beheersvisserij eenpositieveinvloed heeft
gehad,vooralopdeverminderingvandehoeveelheidalgen.Eenwaterdichtbewijs isniette
leveren,onderanderevanwegeheteerder
gesignaleerdegebrekaangegevensoverhet
zoöplankton indeboezemmeren.Degesignaleerdeterugkeervandedriehoeksmossel inde
Frieseboezemkansamenhangen metdeverbeterdewaterkwaliteit.Vervolgenskandie
driehoeksmossel zelfookeenbijdrage leveren
aaneenverdereverbetering.Onderzoekopdit
punt (inlandelijk verband)wordt voortgezet.
Normstelling en beheersstrategie
Degeschetsteontwikkelingen zijnaanleidinggeweestdewijzevannormstellingvoor
eutrofiëringopnieuwtebeschouwen.Zoals
ookaldoorVanderMolenetal [1998]isaangegeven,iseenvandebelangrijkste conclusies
vandezeeutrofiëringsenquête dardehuidige
normstelling metconsistent is.In 1996voldeeder/%vandeboezemwateren inFriesland
aandegrenswaardevoorchlorofyl. Bijeen
consistent normenstelsel zouden vergelijkbare
percentagesmoetenwordenwaargenomen bij
deoverigeeutrofiëringsvariabelen.Alschlorofylalsbelangrijkste parameter wordtbeschouwd,danzoudendegrenswaarden voor
stikstofenfosfaat omhoogkunnen.Blijft het
strevengericht ophet behalenvaneengemiddelddoorzicht van0,4m,danzoudegrenswaardevanchlorofyl inFrieslandomlaag
moetennaar50 tig/l.EnVanderMolenetal.
hebbenaangegevendarfosfaat danomlaag
moetnaar0,07of0,05mgP/l.Voortotaal-N
zoudeconcentratielagermoetenzijn dan 1,35
of1,66mgN/l(afhankelijk vandedominante
algensoort).
OokinFriesland ishetbeheernietuitsluitendgerichtophetbereikenvandegrenswaardenvoordoorzichtenchlorofyl. Doelstellingvoordeboezemmeren ishetrealiseren
vanecologischgezondeecosystemen,datwil
zeggen heldereplantenrijke watersystemen
meteensoortenrijke visstand.Eengemiddeld
doorzichtvan0,4mkaneenbeginpunt zijn
voorecologischherstel.Eengemiddeldevan
0,4mkaninhouden datvooraldooreenheldereperiodeinhetvoorjaar voldoende lichtconditieskunnen wordengeschapenvoorgroei
vanondergedoken waterplanten.
Uitvergelijking vandehuidigeconcentratiesinvergelijking metdebovengenoemde
streefwaarden kangeconcludeerd wordendar
degemiddelde fosfaat- en stikstofconcentraties met ietsmeerdandehelft terugmoeten.
Hetisnoodzakelijkdestrategiedaartoeen
mogelijke alternatieven nader tebeschouwen.

Het P-enN-spoor: bottum-up
Herfosfaatspoor lijkt noghet meestveelbelovend:afgaande opdegevondencorrelaties
mageenverdereverlagingvande fosfaatbelastingverwachtworden datchlorofyl ookzal
afnemen. Mereenbeperkteinspanningiseen
reductie vandeemissievanuitderwzi'smet
25% haalbaar.Alsookhet IJsselmeerwaternog
metdatpercentageverbetert en aanvullende
maatregelen indelandbouw leiden toteen
verdereverbeteringvanhetpolderwater,iseen
halveringvandeconcentratieindeboezem
nietonrealistisch.Daarnaast isernogde
mogelijkheid omdeinvloedvanhetpolderwaterindezomerteverminderen door inhet
voorjaar deboezemdoortespoelenmetIJsselmeerwater.Ookhetuitbreiden vanhetareaal
boezemlanden enoverigeinrichtings-en
beheersmaatregelen kunnen bijdragen aanhet
herstelvandewaterkwalireit.

daarbij isdarhetbeheerniet uitsluitend
gerichr isophethalen vangrenswaarden.
Vooreenvolgendeenquête ishetvan
grootbelangdatvooralbeteregegevens
beschikbaarzijn overdehogere trofische
niveaus.Hoewelerrelatiefveelgegevens
zijnoverdealgensamenstelling blijken
dezegegevensinbeperkrematebijtedragenaanhet inzicht.
Eutrofiëring blijkt nogsteedseencomplex
verschijnsel:zoweldezeempirischebenaderingalseenmodelmatige benadeting
zijn nodigvoorhetbegrip. *f
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Hetdoorziclitspoor
Hetdoorzicht wordt mFrieseboezemmcrennietalleenbepaald doof dehoeveelheid
chlorofyl:erzijn immersmaarweinigmeren
waareenbehoorlijk verband wordrgevonden
tussendoorzicht enchlorofyl. Hetkandus
nuttigzijn omaanvullendemaatregelen uitte
voerendieleiden toteenreducrievandehoeveelheidslibinherwarer(slibvangput,kribben,herstel legakkersetc).Opditterrein zijn
erwelsrudiesuitgevoerd,maarhetheeft nog
nooitgeleid totuitvoeringvanmaatregelen.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1997. Uirspocling meststoffen uit landbouw. Watersvsteemverkeuniiujcn 1996.
RIZA rapport97.013

HetABB-spoor:top-down
HetisnietonlogischomvoorhetFriese
boezemsysreem demogelijkheden vanactief
biologischbeheertebeschouwen.Hetisaannemelijk dardeeerdergenoemdebeheersvisserijeenbijdrage heeft geleverdaandeverbeteringvandewaterkwaliteit.Ookhet uitbreiden
vanhetareaalboezemlanden kan bijdragen
aandeverbeteringvandevisstand.Nu
bestaanerconcrereplannen omdevisstand
jaarlijks nauwkeurig inkaart tebrengen.Dit
komt in iedergevaltegemoet aandeleemten
ininzicht indehogeretrofische niveausdiein
het kadervandevierdeenquêtezijn geconstateerd.
Conclusies en aanbevelingen
Devermindering vandeeutrofiëring inde
Frieseboezem kantoegeschreven worden
aandeverminderingvandebelastingvanuitdiversebronnen.Eenverdereverbeteringvandiebelastingishaalbaar.De
mogelijkheden vanbeïnvloeding vanhet
doorzichtenvanactiefbiologischbeheet
moetendaarbij betrokken worden.
Degrootsteverdienstevandevietde
enquêteisdatgeconstateerd kanwotden
dathetnormstelselvooreutrofiëting herzieningbehoeft. Eenbelangrijk aspecr
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