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(ziehet artikel van Pottielje en Oostinga op
pagina 22).Circa 80procent van het fosfaat in
het Eemmeer komt -via deEem -uit deGelderseVallei.Dezeinvloed isin het Gooimeet
nogdominant aanwezig.

'Eutrofiëringineen
stroomgebied:Gooimeer,
EemmeerendeGelderseVallei
ROB GERRITSEN, WATERSCHAP VALLEI & EEM
ERNST RIJSDI/K, RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE IJSSELMEERGEBIED

Dc randmeren Nijkerkernauw en lier Eem- en Gooimeervervullen voordesamenleving vele essentiële
gebruiksfuncties, dieelkaarwederzijds beïnvloeden. Inde provincialestreekplannen wordendiverse
functies vooi de merengenoemd, onder andere natuur (ecologische hoofdstructuur, Vogel-en Habitatrichtlijn, natuurmonument), recreatie (zwemmen, recreatievaarten sportvisserij), drinkwatervoorziening, berocpsvissenj cn oppcrv(aktcdcl|stoj]einviimiug, Nauw verweven metdezeJuncties zijn
zowel dcbescherming tegen hetwater (veiligheid] alsvàn liet water(kwaliteit). Eengoede waterkwaliteit isessentieel vooreengezoud enveerkrachtig watersysteem en('m(directookvan belang voor
gebruiksfuncties.
Het Eemmcer enNijkerkernauw liggen
tussen deNijkerkersluis en deStichtse brug en
staan in openverbinding met het Gooimeer. In
het Eemmeer komt de rivier de Eemuit. Het
Gooimeer bevindt zich tussen deStichtse brug
endeHollandse brug en staat in open verbinding met het IJmeer.Eenaanzienlijk deel van
het naat het Eem-en Gooimeer aangevoerde
water komt uit de Eem.
Waterkwaliteit
In dejaren zestighadden het Eem- en
Gooimeer een slechtewaterkwaliteit alsgevolg
van debelasting met voornamelijk ongezuiverd huishoudelijk afvalwater. Vooral in het
Eemmeer waren hogeconcentraties fosfaat en
stikstofaanwezigcn washet doorzicht gering.

Ongeremde groei van algen waserde oorzaak
van dat het voorheen heldere water veranderde
ineen 'groene soep'.Waterplanten kregen geen
kanszich teontwikkelen en soms trad vissterfteop.Vanafeindjaren zestig tot en met de
jaren rachtigbehoorden het Eem-en Gooimeer
tot demeest eutrofe wateren van Nederland,
waarbij de normen voorde waterkwaliteit zeer
ruim werden overschreden. Hoewel de waterkwaliteit in dejaren negentig sterk verbeterde,
voldoen demeren nog steeds niet aan de
gestelde normen en doelstellingen. Daardoor is
sprakevan onvoldoende ecologisch functioneren.Onderzoek wijst uit dat aanvoer viade
Eem devoornaamste oorzaak isvan de hoge
nutriëntengchalten in het Eem- en Gooimeer
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LandelijkeMTR-enstreefwaarden en,gebiedsgenchtestreefwaardenvoor
eutrofïériiigsparameters.
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Streefbeelden voor het E e m - e n
Gooimeer
Het Eem- en Gooimeer hebben als streefbeeld:schoon en helder water met uitgestrekte
velden waterplanten, kenmerkend voor een
matig voedselrijke situatie. IndeVierde Nota
Waterhuishouding worden voor stagnante,
eutrofiëringsgcvoelige wateren landelijke
MTR-en streefwaarden voorde zomergemiddelde waarden van eutrofrëringsvariabelen
genoemd. In het Beheersplan voordeRijkswateten isaan het Eem-en Gooimeer onder
anderedefunctie Natuur en Landschap toegekend.Daardoor ishet mogelijk gebiedsgerichtestteefwaarden voor fosfaat cn doorzicht te
formuleren (tabel r).
S t r e e f b e e l d e n voor d e G e l d e r s e Vallei
Het te hanteren streefbeeld in de Gelderse
Valleiisafhankelijk van het betreffende watertype.Onderscheiden lijnvormige watertypen
zijn rivieren, bovenlopen van beken, benedenlopen,spreng- en bronbeken, kanalen ofweteringen en sloten. In het rapport 'Ecologische
streefbeelden voor stromende wateren Veluwe
enVallei'zijn voordestromende watettypen
streefbeelden uitgewerkt. Voorde benedenlopen istevens een tussenstreefbeeld voor verbeterdestroming en verbeterde nutriëntenhuishoudinggeformuleerd: Demacrofauna van
dezebeken indiceert licht tot matig stromende,grote en vegetatrerrjke wateren. Bijeen
situatie met verbeterde stroming neemt het
aandeel stromingsminnende taxa toe.De
beckbodem bestaat uit afwisselend zand, vegetatierijke delenen beperkte sublagen.Door de
verbeterde stroming isookdc zuurstofhuishouding verbeterd; lage zuurstofgehalten
komen niet meer voor.Bijdit tussenstreefbeeld zijn tevens doelstellingen voor chemischeparameters geformuleerd (tabel2).

Streefwaardenvolgenshettussenstreejbeeldstroming enheteindstreejbeeld
voorbenedenlopenvanbeleen.

parameter
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stroomsnelheid (cm/s

10-50

10-50

pH

7-8
<550
<o,3

7-8
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Ajb. v.

LopendeprojecteninhetstroomgebiedvandeEem.

Degeformuleerde streefbeelden zijn
gericht op het behalen vaneen goede ecologische kwaliteit, dieook,opde lange termijn,
haalbaar moet worden geacht.Daar de huidige
kwaliteit in het gehele stroomgebied deMTR
vooréén ofmeerdere parameters overschrijdt
(ziehet artikel op pagina 25)en tevens vrijwel
nergens aan het (tussen)streefbeeld voldoet,
zullen nogveleactiviteiten uitgevoerd moeten
worden, bijvoorbeeld bij derwzi'sen ten aanzien van deontwikkeling van de uitspoeling
vanuit de landbouw. Om aan het streefbeeld te
kunnen gaan voldoen zijn echter ook maatregelen nodigop het gebied van inrichting,de
onderhoudsmethode en het afvoerregime.
Maatregelen op dit gebied zullen naast een
verwachte ecologische verbetering, ook(kleine)positievegevolgen kunnen hebben voorde
chemische waterkwaliteit. Herinnchtingsprojecten zullen met name uitgevoerd gaan
worden in het kader van de inrichting vanecologische verbindingszones.

De verontreiniging in de Gelderse

Vallei
Eenaanzienlijk deel van denaar het Eemen Gooimeer aangevoerde verontreiniging
kwam en komt uit de Eem.Het stroomgebied
van de Eemomvat circa90.000ha, waarvan
60.000ha met zichtbare afwatering. Ook grote
delen van deVeluwcen deUtrechtse HeuvelH2o

rug wateren viahet grondwater afop de Eem.
Hetgebied zonder zichtbare afwatering
bestaatgrotendeels uit natuurgebied en bos
met veelvennen. Deneerslag die hier valt
komt na langetijd (tussen tien en meer dan
honderdjaar) langs deranden alsschoon kwelwater weer aan deoppervlakte.Deze kwelzones
liggen echter niet in het gebied van de bovenlopen,maar meer in de lagedelen van deGel-

HetNijkerkernauw,Eem-enGooimeervanuitdelucht^czien.

derseVallei,zoals het Binnenveld nabij Wageningen. Debovenlopen van de beken worden
alleen gevoed door oppervlakkig grondwater.
Dit heeft als consequentie dat de bovenlopen
'szomers vaak droog staan endat alswel
(kwel)water aanwezig is,dekwaliteit slecht is.
Voorde meeste beken geldt dat de kwaliteit
toeneemt van boven- naar benedensrrooms. De
kwaliteitsverbetering stroomafwaarts, die
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vooralindezomeroptreedt,iseengevolgvan
verdunningmetschonerkwelwaterenretentie.Factorendiederetentievanstoffen bepalen
zijnslibvorming,adsorptieaandebodemen
opnameinwaterplanten.Dezekwaliteitsverbeteringisuiteraard nietmaximaal,omdat
verspreidlozingenplaatsvindenvanoverstorten,ongerioleerdehuishoudens inhet buitengebied,dieineenbeperktaantalgemeenten
nogveelvoorkomen,endiffuse lozingenvanuitde landbouw.Naastgraslandkomtook
veelmaïsteeltvoor.Degemiddelde concentratiesnutriënten komennietlageruitdantwee
totdriemaalhetMTR.Tijdens piekafvoeren
wordenookdehoogsteconcentraties nutriëntenenzwaremetalengemeten.Dezekunnen
oplopentottienmaalhetMTR. Inkorteperiodeswordthetgrootstedeelvandejaarlijkse
vrachtafgevoerd. Dezuurstofconcentraticm
debeken isoverdagvrijwelsteedsvoldoende
enkanzelfsruimoververzadigd zijn.Uitcontinuezuurstofmetingen blijktdatzeergrote
schommelingen kunnenvoorkomen, waarbij
deconcentratie'snachtstotonderdetwee
milligram perliterkandalen.
Deecologischekwaliteit indebekenis
overhetalgemeenonvoldoende.Uitdemonitoringsresultaten vanuitgevoerde projecten,
diegerichtwarenopdeaanpakvaneenenkel
aspect,zoalsherinrichtingofopheffing van
eenlozing,blijktdatdeoorzaakhiervanvaak
ligtaaneencombinatievanfactoren.De
belangrijksre factoren zijnonvoldoendestromingindezomer,hoge nutriëntenconcentraties,teweinigdiversiteitindeinrichtingen
eenhogeonderhoudsfrequentie. Metdekomst
vandeKaderrichtlijnWaterzaldevraagbeantwoordmoetengaanwordenwelkepotentieser
zijnvoorlaaglandbekcnin landbouwgebied
die'szomersslechtseengeringeafvoerhebben.
Debekenmonden uitinhetValleikanaal,
datbijAmersfoort indeEemovergaat.DekwaliteitvandeEem,dieinhetEemmeer uitmondt,wordtbehalvedoordekwaliteitvande
bekenbepaalddoordeinlaatvanhet Rijnwater
bijRhenen,delozingvanheteffluent vande
zuiveringsinstallaties Bennekom,Ede,Veenen-

daal,Woudenberg,Amersfoort enSoest/Baarn
endoorlozingvanwateruitdeEemlandsepolders.Depoldersbestaangrotendeels uitgrasland;eenkleindeelisstedelijkgebied.Ookde
kwaliteitvanhetpolderwatervoldoetvoorde
nutriëntenconcentratiesnietaanhetMTR.
Ukbalansstudieszijn derelatieve bijdragenuitverschillendedeelgebieden bekend(zie
pagina25).
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Werkzaamheden in de Gelderse Vallei, Eem- en Gooimeer
IndeGelderseVallei,Eem-enGooimeer
lopenmomenteeldiverseprojecten enprocessen.Daarnaasrtraden recentookenkelenieuwewettelijke kadersinwerkingdiezichrichtenophetterugdringenvan
nurriëntenemissies.Demeestrelevantezijn
(zieafbeelding1):
• reconstructieGelderseVallei/Utrechtoost(ziehetartikelvanBlankenoppagina
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Projectgroep BEZEM [2002].Actualisatie doelstellingenenactiviteiten2002en2003.

28),

•
•
•
•
•
•
•
•

stroomgebiedsvisieGelderseVallei(ziehet
artikelvanImminkoppagina20),
EuropeseKaderrichtlijn Water(idem),
MINASvooralleagrarische bedrijven,
stelselvan mestafzetcontracten,
Lozingenbesluit openteeltenenveehouderij,
regelingBeëindigingVeehouderijtakken,
AMvBStedelijk Afvalwater,
binnen hetproject BEZEM:Bestrijding
Eutrofiëring ZuidelijkeRandmeren wordt
doordebetrokkenoverhedengekekenhoe
deproblemen inhetstroomgebied vande
Eemaangepaktkunnen worden.Inhet
artikelvanPortieljeenOostinga(ziepagina22)wordtdaarnaderopingegaan.

Doordatdeproblemen(ruimtelijk enorganisatorisch)gescheidenzijn,kangeenenkele
organisatiedezealleenoplossen.Alleeneen
gezamenlijke aanpakkandaarom werkelijk
effectiefzijn.
Hetbehalenvansynergiehierin iseenuitdagendeopdrachtvoorallepartners.Alsdewil
eriskanheteenvoorbeeldenvoorloper
wordenvansamenwerkingtenbehoevevande
EuropeseKaderrichtlijnWater.
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