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ecosysteem meerdere stabiele situaties kent:
een troebele en een heldere.Om de troebele
situatie in een heldere te laten omslaan, zou
dan een catastrofe ofmenselijke ingreep nodig
kunnen zijn1^.
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WaterleidingbedrijfAmsterdam iseigenaaren beheerdervan hetgrootste deel van deLoenderveenschePlas m het Loosdrechtseplasscngebied tussen Loenen aan deVecht en Oud-Loosdrccht. Midden
mdezeplas ligtsinds 1957een waterbekken. Het oventje deel- deLoendcrveenschcPlas Oost enTerra Nova - maakt niet direct deel uit van dedrinkwaterbereiding. Deze zijn troebel enrelatie/ soortenarm. Om de natuurwaarden van deplas tevergroten enom de waterkwaliteit zodanig te verbeteren
dat deplas als tijdelijke brongebruikt kan worden, zal dekomendejaren natuurontwikkeling plaatsvinden. Een van de mogelijke ingrepen waarmee WaterleidingbedrijfAmsterdam experimenteert, is
biomanipulatie.
Tot dejaren '30werden de Loosdrechtse
Plassen gekenmerkt door voedselarm, helder
water. Het water van deLoenderveenschePlas
was vanzo'n hoge kwaliteit dat deplas in
gebruik werd genomen als drinkwaterbron?).
In het gebied lageenzwembad en er kwamen
tal van plant- endiersoorten voor,die tegenwoordig schaars zijn12!. Hoge bedekkingen met
waterplanten, met naast kranswieren vooral
veelfonteinkruiden en blaasjeskruid en krabbescheer, waren tot beginjaren '80algemeen2)^).Tot 1985was nog sprake van een
goede waterplantenbegroeiing in de LoenderveenschePlasï).Daarna stortte de waterplantengemeenschap snel in envanaf 1987was de
bedekking met waterplanten nihil"). Bovendien was het water sterk troebel geworden en
werd het gedomineerd door blauwalgen, met
name Planktotrixlimnetica1)'11).

Troebel
Deoorzaak van deverdwijning van de
waterplanten en de sterke vertroebeling was
onder meer de toegenomen voedselrijkdom
van het water, met name fosfaat. Indejaren '80
zijn talrijke maatregelen genomen om de
kwaliteit van hetwater indeVechtplassen te
verbeteren. Hierdoor daalde de fosfaatgehalten
tot relatief lage niveaus1'').Het zomergemiddelde totaalfosfaat-gehalte inde LoenderveenschePlas was0.015m g / l in 1990,0.04mg/l in
1999,0.07mg/l in 2000,0.05mg/l in 2001 en0.04
mg/l in 2002.Bij dergelijke gehalten zou kun58 H 2 0

nen worden verwacht, dat het water weer helderzou worden8).Dat isechter niet gebeurd;
tot op heden ishet water troebel.Dit kan te
maken hebben met demogelijkheid dat het
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Desterke vertroebeling in ondiepe meren
wordt vooral bepaald door opgewerveld slib en
blauwalgen8)'1^)'1'»).Slibwervelt opdoor de
wind, maar ookdoor wroetende brasem. Doordat brasem debodem loshoudt, neemt de
windwerking toe.Brasem beïnvloedt ook de
blauwalgenpopulatie: hij houdt de herbivore
watervlooienstand laag, waardoor algen weinig worden gegeten. Door de opwerveling van
hetslibneemt ookhetvrijkomen vanvoedingsstoffen uit debodem toeen daarmee de
groei van de blauwalgen.Alsgevolg van de
geringe lichthoeveelheid krijgen waterplanten
niet dekans zich tevestigen. Door de afwezigheid van waterplanten blijft debodem losen
deopwerveling in stand. Bovendien is het
milieu zonder planten niet geschikt voor roofvissen diede brasem kort zouden kunnen houden en voor watervlooien diedealgen zouden
kunnen begrazen. Dit mechanisme zou ook in
deLoenderveensche Plaseen belangrijke rol
kunnen spelen. Tot 1985behoorde de visstand
nog tot het snoek/blankvoorn-type met veel
snoek, baars,blankvoorn en brasem^)).Na de
omslag naar troebel water werd de visstand
gedomineerd door brasem en blankvoorn: het
brasem/snoekbaars- type^M.

PLATFORM

Experiment inet biomanipulatie
Alsdegrotehoeveelheid wicvisinderdaad
eensleutelrolspeeltbijhettroebelblijvenvan
hetsysteem,zouhetverwijderen ervan-biomanipulatie-kunnenleidentoteenomslag
naareenheldersysteem"")'?)'10)'1!).Metbiomanipulatiebestaatinwaterenmetminerale
bodemsgoedeervaring.Dekennisoverhet
effect vanbiomanipulatieinlaagveenwateren
isechterbeperktenfragmentarisch8!.Daarom
isWaterleidingbedrijfAmsterdamdit voorjaar
meteenexperimentmet biomanipulatie
begonnen.
Hetonderzoekvindt plaatsinTerraNova,
hetwestelijkedeelvandeLoenderveensche
Plas.Dehypotheseisdatdegrotematevan
troebelingvooralwordtveroorzaaktdoor
opwervelingdoorwindendoorvis.Omdeze
tweefactoren tekunnenonderscheiden wordt
geprobeerdzeafzonderlijk énincombinatiete
elimineren.Hetelimineren vanwindgebeurt
doorproefvakken vaneenhalvehectaremet
damwandenaftesluiten,waardoordegolfhoogtebeperktblijft entoestroomvanelders
opgewerveldslibwordtverhinderd.Heteliminerenvanvisgebeurtdoorafvissen met
zegens,staandwandenfuiken.Zowordende
volgendecombinaties onderzocht:
welwindwerking,welvis.
DeelgebiedTerraNova,circa75ha,huidigesituatie (referentie);
geen windwerking, welvis.
Afgesloten proefgebied,vispopulatieaangebrachtgelijk aandiein hetmeer;
geen windwerking, geenvis.
Afgesloten proefgebied, visafwezig;
wel windwerking, geenvis.
DeelgebiedTerraNova,circa75 ha,volledigafgevist.
Hetonderzoeknaardeeerstedriecombinatiesisditvoorjaar begonnen.Hetgrootschaligafvissen vanTerraNovaisgeplandvoor
2004.

Helderheid meten
Debelangrijkstemaatvoorhetsuccesvan
biomanipulatie isdehelderheidvanhetwater.
Dezekanwordengemetendoortweelichtmetersopverschillendedieptestehangen.De
maatvoordehelderheidisdeverticaleextinctiecoéfficiènt (Ka)berekend als:Ka=Z"
'*Ln(I(,/Iz). Hierbij isZdedieptewaaropde
hoeveelheidlichtLgemeten wordt,vergeleken
metdehoeveelheid lichtaanhetwateroppervlakLj'3). HoelagerdeKa, hoehelderder het
wateris.
Beperkende factoren
Voordestabiliteitvanhetecosysteemis
eengoedevestigingengroeivansubmerse
waterplanten cruciaal.Daaromwordende
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proefgebieden regelmatigopwaterplanten
geïnventariseerd:opzichtendoortransecten
teharken.Erzijnechterfactoren, losvande
biomanipulatie,diedevestigingvanplanten
kunnenbeperken.Gebrekaandiasporenen
herbivoriezijndaarbijdebelangrijkste.Als
waterplantenzichspontaanvestigen,isduidelijkdatergeenbeperkendefactoren waren.
Mochtdatechterniethetgevalzijn,danishet
vanbelangteontdekken welkefactoren een
beperkenderolspelen.
Proefgebieden met plots
Heteffect vanherbivorieisteonderzoeken
doorplotsvoorvogelsenvisaftesluitenmet
netten.Binnenelkvandedrie proefgebieden
staan 16plotsafgesloten metnetten.Daarvan
zijn tweemodellen:doorlopend totdebodem
diezowelvisalsvogelsbuitensluiten enopen
vanafeenmetervandebodemdiealleenvogels
buitensluiten.Samenmethetdiverseproefgebiedenisonderzoeknaardevolgendecombinaties mogelijk:
welvis,welvogels.
Deopenplotszonderkooi;
welvis,geen vogels.
Nietdoorlopend totdebodem(halvekooi);
geenvis,geenvogels.
Netdoorlopend totopdebodem(hele
kooi);
geen vis,wel vogels.
Visloosproefgebied zonderkooi.

Tijdelijke introductie vansoorten
Voorhetonderzoeknaardevestigingen
groeivanwaterplanten wordtnietvertrouwd
opspontanevestiging,maarwordendriesoortentijdelijk geïntroduceerd.Dezesoorten zijn:
Glanzigfonteinkruid [VotamogttonIneens),
Smalbladigewaterpest(Elodeanuttalü)enGrof
hoornblad(Ceratophyllumdemersum).Deze
komenalleindeplasvoor,zijhetinzeerlage
dichtheden.Zepassengoedindeteverwachtenzonatiereeksvanhetnymphaeidetype,
meteutroof,hard,lichtalkalischwatert).De
plantenzijn inframes metelknegenmandpotjesgezet,zodatzelatereenvoudiggeoogst
enverwijderd kunnenworden.
De eerste resultaten
Hetverwijderen vandevisheeft eenpositiefeffect opdehelderheidvanhetwater.Het
proefvak zondervisisveelhelderderdandat
metvisofhetopenreferentie proefgebied
(afbeelding 2).Detoegenomenhelderheidis
dusnieteeneffect vandeafsluiting. Inhet
voorjaar daaltdeextinctiecoëfficié'nt tottegen
de1,watheelhelderis.Inhetbeginvande
zomerneemtdehelderheidweeraf
Datisnietongebruikelijk, relatiefvoedselnjkesystemenkennenvaakeenzogeheten
'voorjaarshelderwaterfase'*). Hetvislozeproefgebiedblijft totnutoeaanzienlijk helderder
dandeoverigetwee.
H2O
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PLATFORM

Extinctiecoëfficiëntbiomanipulatie-experiment
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Datum
Ajb. 2:

Extinctiewaarden voorjaar en zomer 2003 in de drie proefgebieden. Een lage

Ajb. 3

extinctie duidt op helder water.

Krabbescheer
Deeersteinventarisatie wijstopeensterk
toegenomenbedekkingvanondergedoken
waterplanten inhetvislozeproefgebied. Inde
tweeanderproefgebieden wordenslechtsincidenteeltakjes WaterpestenGrofhoornblad
aangetroffen;debedekkingblijft veronderde
vijfprocent.Inhetvislozeproefgebied echteris
debedekkingmetondergedoken waterplanten
halfjuniopgelopentotcirca40procent.Waterpestdomineert,daarnaastkomenGrofhoornbladenBreekbaarkransblad(Chara^lobularis)
frequent voor.Hetvoorkomenvanbreekbaar
kransblad isbijzonder, dezesoortiseenvande
doelsoorten,maaraltwintigjaarnietmeerin
deplasgezien.Ookfonteinkruiden wordenin
hethelderewateraangetroffen: Fijnbladig
(P. nucrotuis),Gekroesd(P. crisptu),Puntig
(P.mucronatm)enStompfonteinkruid (P.obtusifolius).Alsklapopdevuurpijl werdenenkele
kiemplanten vanKrabbescheer(Stratiotes
aloides)ontdekt,eensoortwaarwenognierop
durfden hopen.
Vraat
Inhetgebied komengrotehoeveelheden
grauweganzenennijlganzenvoor.Totbegin
juniwasopheteerstegezichtnoggeen effect
vanbegrazingopdevegetatiezichtbaar.Toen

deruibegon,veranderdedatsterk.Het
geïntroduceerdeGlanzigfonteinkruid buiten
dekooienwerdsterkaangevreten (afbeelding3).Ookindehalvekooieninhetopen
proefvak wassterkevraatzichtbaar,vermoedelijknietdoorvismaardoorganzendiezich
metgrootgeweldnaarbinnen drukken.
Omdatditexperiment nognietbemonsterdis,
zijnvandeanderetweesoortennoggeengegevensbeschikbaar.Hetlijkt erechterop,dat
herbivorewatervogelseengrooteffect opde
waterplanten kunnen hebben.Ofdatzorgwekkend is,hangtafvandeaanwezigheidvan
wortelstokken,winterknoppen enzadeninde
bodem,dievolgendvoorjaar vooreensterke
oplevingvandewaterplanren moeten kunnen
zorgen.Mitshetwaterdanweerhelderwordt
natuurlijk.
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