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De Europese Kaderrichtlijn Water
Nederlandkentvierstroomgebieden (Rijn,
Maas,ScheldeenEems)diein2004beschreven
moetenzijn binnendeKaderrichtlijn.De
Europeseregelsdieopdiestroomgebiedenvan
toepassingzullengaanzijn,hebbenbetrekkingopdeecologischeenchemischemilieudoelstellingenendedoelstellingenmet betrekkingtothetgrondwater.Voorwat betreft
emissiesschrijft deKaderrichtlijn Watereen
gecombineerde aanpakvoorpuntbronnenen
diffuse bronnenvoor.Derichtlijn onderscheidtvierwatercategorieën:rivieren,meren,
overgangswateren enkustwateren.Dezewaterendienenbeoordeeld teworden voorwat
berreft dechemischeenecologischetoestand
vanoppervlaktewateren.Voorgrondwater
wordthetbegrip'goede grondwatertoestand'
geïntroduceerd meteenkwantitatieveeneen
chemischecomponent.DeKaderrichtlijnis
daarbij geenvrijblijvende setafsprakenover
waterenmilieubeheer,maarmoetbinnendrie
jaardeeluitmaken vandenationalewetgeving
vandeEuropeselidstaten.
Dekrachtvanderichtlijn zalvooral
gevondenmoetenwordenindeuitvoerende
sfeer bijhetopstellenvanmaatregelenprogramma'sen stroomgebiedbeheersplannen,
diededoelstellingenvanderichtlijn dichterbij
moetengaanbrengen.Dekwaliteitsnormen
diegesteldwordenaandeverschillende'waterlichamen'dienenafrekenbaar endushaalbaar
tezijn.Daartoezalonderzochtmoeten worden
welkeinspanningen enmiddelen nodigzijn
omgesteldenormen tehalen.Alsdeinspanningen nietinverhoudingsraanmetdeverwachteecologischeeffecten, dienendedoelstellingentewordenherzien.Daarbijzullende
doelenenmaatregelendievoortvloeienuithet
nieuwewaterbeleidendeReconstructiewet
nauwopelkaarwordenaangesloten (ziehet
artikelvanBlankenoppagina28).
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Dewaterkwaliteitenecologie
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Dewaterkwaliteitvan hetEem-euGooimeerissindsmiddenjaren tachtigsterkverbeterd,met
dalendeconcentraties totaal-josjor enchlorojyl-a.MetnameinherGooimeernamdehelderheid
sinds 1995roe.Ondanksdezeverbetering voldoendemerennog nietaan degebiedsgerichtestreefwaarden voortotaal-fos/orcn doorzicht. VoorhetGooimeerzijndezebijverdergaande maatregelen
optermijn haalbaar; voorherEemmeerisdcMTR-waardevooralsnog hethoogsthaalbare.Voorde
verdere bestrijding van de eutrofiëring enhetbehalenvandestreefwaarden wordencombinatiesvan
maarregelen aanbevolen diedefos/aatbelasting uitpuntbronneneudijfuse bronnen verderreduceren,
maarookinternemaatregelen.
HetEemmeerenhetGooimeer kampten
gedurenderuim30jaarmetzeerernstige
eutrofiëring.Dituittezichinzeerhogeconcentraties totaal-fosfor enchlorofyl-a eneen
ergbeperktdoorzicht.Sindsdeeerstehelft van
dejarentachtigwordtdetoevoervannutriëntenvanuitpuntbronnen gesaneerd,metname
doorverbeteringen inderioolwaterzuiveringsinstallaties.Sindsdien treedteenforseverbeteringopindeconcentraties nutriënten enchlorofyl-a (afbeelding 1). Hetdoorzicht inhet
Gooimeerverbeterdeaanvankelijk nauwelijks,
maarsinds 1995zetdieverbeteringforsdoor.
Momenteellijktdezeverbeteringechterweer
testagneren.
Naastdewaterkwaliteit zijnookdeveranderingen indeecologieonderzocht. Hieruit
blijkt datmdebeidemerenvrijwelgeen
(ondergedoken)waterplanten voorkomen.Wel
issprakevaneensterketoenamevandehoeveelheiddriehoeksmosselen,vooralinhet
Gooimeer Hetaandeelblauwalgenisgeleidelijkafgenomen, maarnogwelaandehoge
kant.Totslotishetaantalwatervogelsdatde
beidemeten bezoektinhetafgelopen decenniumtoegenomen"!).
Voordeoorzaakvandesterketoenamevan
dehelderheidinhetGooimeersinds 1995zijn
verscheidenemogelijke verklaringen voorhanden.Mededooreengebrekkige beschikbaarheidvangegevensbestaatechternoggeen
duidelijkheid overhetdominantemechanis-

22

HzO

3-2003

Mogelijkeverklaringen zijn:
Degeconstateerde forsetoenamevande
driehoeksmosselen diedoorfiltratie het
waterheldermaken;
Eenafname vandebiomassagrotebrasem
doortoegenomen pootvis-visserij;
Eentoenamevanhetareaalvandediepe
zandwinpurten inhetmeer.Gedurende
eenperiodemeteenzeereutrofe toestand
ontstaatgemakkelijk opwervelbaarslib,
datnaafname vandealgenbiomassa
slechtslangzaam weerverdwijnt.Inde
diepeputten kanpermanente sedimentatievanhetgemakkelijk opwervelbareslib
optredendatzichvoorheen inondiepere
delenbevond.
Balansen
Deaanvoervanuit hetstroomgebiedvan
deEemisverrewegdebelangrijkste postopde
water-ennutriëntenbalansen vandemeren
(tabel 1).Voortszijndeaanvoervanuit het
Nuldernauw enhetIJmeetnietteverwaarlozenposten.HetwatervanuithetNuldernauw
heeft voortotaal-fosfor entotaal-stikstofeen
verdunnend effect ophetwaterinhetEemmeer.Hetwaterafkomstig uithetIJmeerheeft
eenvergelijkbaar effect.
Doordeuitgevoerdesaneringenishetrelatieveaandeelvan puntbronnen indeaanvoer
vanfosfor sterkafgenomen. Debelastingvan
demerenmettotaal-fosfor namhet afgelopen
decennium af Indenegentigerjaren bedroeg
dejaarlijkse belastingvoorhetEemmeer17,0
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±6,5gram per vierkante meter, voor het Gooimeer9,6 ±4,7gram2).Thans wordt geschat dat
circadriekwart vandeexterne belasting met
fosfor vanuit de Eeijnafkomstig isuit diffuse
bronnen, terwijl het aandeelvan de rioolwaterzuiveringsinstallaties nog ongeveer een
kwart beslaat6'.In beide meren isde aanvoer
van nutriënten groter dan de afvoer en isderhalve sprakevan netto retentie van totaal-fosfor.

Mogelijke maatregelen
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Tabel 1.

Verloopvan dezomergemiddeldeconcentraties totaal-fosfor, totaal-stikstofenchlorojyl-a enhetdoorzichtin
deperiode 1972-2001.Devette lijtiengeveii deMTR-waardcn weer,deonderbroken lijnen degebiedsgerichte
streefwaarden.
Aandeel van balansposten opdeexterneaanvoervan water,stikstofenjosjor mdenegentigei jaren.
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Om de waterkwaliteit in het gebied te verbeteren iseen aantal maatregelen onderzocht.
Dezezijn te verdelen invier typen: reductie
van puntbtonnen, reductie van diffuse bronnen, hydrologische maatregelen en ecologische maatregelen. Deeffecten van deze maatregelen zijn berekend met behulp van een
empitisch model dat de waterkwaliteit berekent op basis van de vctschillende aanvoerposten van de meren en empitische telaties tussen
aanvoer en waterkwaliteit. Het doeldaarvan is
het identificeten van maatregelen dieeen gunstigeffect hebben opdewatctkwaliteit. Naast
bovengenoemde maatregelen zijn ook de effecten van deautonome ontwikkelingen doorgerekend.Tevens zijn degecombineerde effecten
vanmeerdere maatregelen tegelijkertijd berekend.
Deautonome ontwikkelingen zijn die
ontwikkelingen die alin voorbereiding zijn.
Het gaat hierbij om verplaatsing van de rwzi
Bunschoten naar rwziAmersfoort, de sanering
van ongerioleerde huishoudelijke lozingen in
het buitengebied en het voldoen aande norm
voor deeffluentconcentraties van één milligram fosfor per liter van allerwzi's. Onder de
autonome ontwikkeling vallen daarnaast ook
het vergaand defosfateren bij de rwzi Harderwijk en deafleiding van deDelta Schuitenbeek.
Dereductie van puntbronnen als maatregel betreft verdergaande verbetetingen dan de
genoemde één milligram fosfor per liter aan de
rwzi's die in het stroomgebied van de Eem of
direct op het Eem- ofGooimeer lozen.Tevens
ishet effect van defosfateren van de Eem berekend.Met zeer verregaande zuivering opde
installaties (alleeffluentconcentraties omlaag
naar 0,20mg fosfor per liter) kan naar schattingeen teductie van debelasting vanuit de
Eem met 17 procent bereikt worden.
Onder diffuse bronnen vallen naast de
landbouw ookdeongerioleerde woningen in
her buitengebied, riooloverstorten en lozingen
door recreanten en scheepvaart. Om dedoelstellingen tehalen isnaast een reductie van de
puntbtonnen ookeen reductie vande emissie
vanuit diffuse bronnen noodzakelijk. De effecten hiervan zullen naar verwachting echter
H2O
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pasoplangetermijn merkbaar worden.
Onderhydrologischemaatregelen vallen
maatregelenwaarbijdeaan-enafvoer van
waterviadeverschillendepostenopdewaterbalansvandemerenwordtgevarieerd binnen
demogelijkheden hiervoor.Dedoorgerekende
hydrologische maarregelenblekenoverhet
algemeenweinigeffect tehebben.
Mogelijke ecologische maatregelen
omvatteneenstimuleringvanwaterplanten
endriehoeksmosselen, hetwegvangenvan
bodemwoelende vis,baggereneneenslibvang.
Hetdoelvanecologischemaatregelenis
eenomslaginhetecosysteemtebewerkstelligen,zodatdoorinterne terugkoppelingsmechanismenbijeengegevenexternebelasting
tocheenverdereverbeteringvandewaterkwaliteitoptreedt.Dithoudt indatinde
ketenvanrelatiesnutriëntenbelasting-nutriëntenconcentraties -chlorofyl-a -doorzicht
deverhoudingen tussendezevariabelenveranderen tengunstevanlagereconcentraties
vannutriënten enchlorofyl-a eneenhoger
doorzicht.VoordeVeluwerandmeren isaangetoonddatdezeverhoudingen significant veranderdentengevolgevaneentoenamevande
kranswieren.AlhoewelhetEem-enGooimeer
ietsdieperzijn,iseenvergelijkingmetdeervaringenindeVeluwerandmerengoedmogelijk.
Deeffecten vandeverschillendemaatregelenzijngeïllustreerd inafbeelding 2. Het
gaathierbij omeenstapelingvanmaatregelen.
Indeeersteplaatsstaatdehuidigesituatie
weergegeven (So).Alstweedewordthet effect
vandeautonomeontwikkelinggetoond(Sr),
hieropvolgthetdaarbij komendeeffect van
eenvergaandereductievanhet fosforgehalte
inheteffluent vanrwzi's(S2).Daarnastaathet
toegevoegdeeffect vandereductievandediffuse bronnen weergegeven(S3),metdaarop
volgendhetcumulatieveeffect vanhetvoorkomenvanwaterplanten inhetgebied(S4).

Ajb. z:

Tervoorbereidingvanmogelijkemaatregelenisuithetonderzoekeenaantalonzekerhedennaarvorengekomendieinde
komendeperiodeverderuitgedieptgaan
worden.

tief Demaatregelendiedefosfaatbelasting in
hetEemmeerreduceren,resulterenslechtsin
eenlichteverbeteringvandehelderheid,maar
interne(ecologische)maatregelenkunnendeze
aanzienlijk verder verbeteren.

Uithetonderzoekisnaarvorengekomen
datmaatregelen inhetstroomgebied vande
Eemnoodzakelijk zijn voorhetverderterugdringenvandebelastingvanhetEemmeer.
Eenvertalingvaneenemissiereductie inhet
stroomgebied naareenreductievandebelastingvanhetontvangendemeervergtechter
kennisvandeprocessenenderetentievan
nutriënten tijdenshettransport doorderegionalewaterlopen (oeverzones,beken,Valleikanaal,Eem).

Voorbeidemerengeldtdatnaasteen
reductievandepuntbronnen ookeenreductie
vandebelastingvanuitdiffuse bronnen noodzakelijk is.Internemaatregelen terbevorderingvaneenomslagvanhetecosysteemrichtingeenhelder,door waterplanten
gedomineerd systeem,stimulereneenverdere
verbeteringvandewaterkwaliteit.

1]

Hethuidigedoorzicht inhetGooimeeris
ruim voldoendevoordeontwikkelingvan
kranswieren ingrotedelenvanhetmeer.De
redenwaaromwaterplanten totophedenin
hetGooimeernogvrijwelafwezigzijn behoeft
daaromnaderonderzoek.Mogelijk speeltde
afwezigheid vaneenvoldoendegrotezaadbank
indebovenstesedimentlaaghierbij eenrol.

Deautonomeontwikkelingen leidentot
eenlichteverbeteringvandewaterkwaliteit.
Hetstreefbeeld wordthiermeeechternogniet
gehaald.Aanvullendemaatregelenzijn daarvoornoodzakelijk. Daarbijzijnmaatregelenin
hetstroomgebied vandeEemhetmeesteffec-

Effecten vanmaatregelen opdemediane zomcyemiddelde waarden enhetbijhorend centraal 80 procents
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Conclusies
Dewaterkwaliteit vanhetEem-enGooimeerissindshetmiddenvandejaren tachtig
sterkverbeterd.Demerenvoldoenechternog
nietaandegebiedsgerichte streefwaarden.
VoorhetGooimeerzijndezestreefwaarden bij
verdergaandemaatregelenoptermijn haalbaar,voorhetEemmeerlijken deMTR-waardenophetmoment hethoogsthaalbare.

(links) enGooimeer (rechts).Dehorizontale lijnen cjeven eenvergelijking met de M T R - en streefwaarden
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