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Her Hoogheemraadschap Amstel, Gooi enVcchrprobeert meteen herstelplan de Loosdrechtse Plassen
weer helder te krijgen. Eerderonderzoek toonde aan dat hetzeerjijne, zwevendeslib mhet water in
belangrijke mate bijdraagt aan devertroebeling van de plassen. Hierdoorvoldoen ze nietaan de
norm voordoorzichtvanzwemwater en ook nietaan deecologische normdoclstelliugcu. Een maatregel om dit zeerfijne slib permanent a( tevangen bestaat uit het aanleggen van diepeputten. Het
Waterloopkundig Laboratorium heeft eenslibbalans opgesteld voorhetzeerfijne slib,die inzicht
geeft m het uiteindelijk effect van deputten. Een moeilijk tebepalen aanvoerpost mdezeslibbalans is
deproductie van zeer/tjnslib uit veen alsgevolg van deerosievan bodem enoevers.
DWR,deuitvoerende dienst van het Hoogheemraadschap Amstel,GooienVecht, heeft
onderzoek laten verrichten om deze aanvoerposten deafvoerpost 'accumulatie' in deslibbalans tekunnen onderbouwen met veldwaarnemingen. Het Medusa-systeem (zieH 2 0 nr.
18,pag.46)isgebruikt om de slibverspreiding
en accumulatie van slib in het plassengebied te
bepalen en monsters zijn geanalyseerd om de
herkomst van het sediment te bepalen.

veenmocras werden afgegraven om turf te
winnen. Dezeturfwerd gedroogd op legakkers
en perschip afgevoerd naar omringende steden, waaronder Utrecht enAmsterdam. Geleidelijk verdwenen deze legakkers door wind en
golfslag en ontstond een gebied van met elkaar
verbonden plassen en petgaten. De LoosdrechtsePlassen vormen hierin met een wateroppervlakvan 1200ha en een gemiddelde diepte van
twee meter het grootste deelgebied.

Dit onderzoek heeft de aannames van de
slibbalans bevestigd.Daarnaast heeft het
onderzoek veelinzicht opgeleverd in destructuur van dewaterbodem van de Loosdrechtse
Plassen.

Door dedrooglegging van meren in de
omgeving,dehuidige Bethunepolder en de
Horstermeerpolder, verminderde de kwelstroom naar deLoosdrechtse Plassen. Ookde
diepegrondwateronttrekkingen ten behoeve
van drinkwaterbereiding opdeGooise heuvelrug leidden ertoedat minder kwelwater naar
deLoosdrechtse Plassen kon stromen. De verminderde aanvoer van schoon grondwater
werdgecompenseerd met de inlaat van Vechtwater,dat zwaar belast wasmet verontreinigingen uit onder andere destad Utrecht.De
nutriêntenbclasting van het plassengebied
nam hierdoor toe,waardoor het gebied omstreeks devijftiger jaren haar oorspronkelijke
schoonheid en helderheid verloor.

DeLoosdrechtsePlassen liggen in een
veengebied in het zuidoosten van de provincie
Noord-Holland, aan de voet van deGooise
stuwwal.Deplassen zijn ontstaan vanafde
tweede helft van de 17eeeuw,toen grote delen
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DeLoosdrechtsePlassenmetdegcplande
verdiepingen(groen).

Het herstelproject
Het Hoogheemraadschap Amstel,Gooi en
Vecht isbezig met een herstelplan om de
LoosdrechtsePlassen weer helder te krijgen.
Het doorzicht van het plassenwater isonvoldoende om optimaal aan haar functies van
recreatiegebied en natuurgebied te kunnen
voldoen.Erzijn maatregelen getroffen om de
externe fosfaatbelasting c.q. de algengroei
terug tedringen door deaanlegvan riolering

in dejaren '70,devervanging van de inlaat van
zeer nutriëntrijk Vechtwater doorde inlaat van
gedcfosfateerd water uit het Amsterdam-Rijnkanaal in 1984en het dichten van sluislekken
indejaren '510. Dit heeft echter nog nietgeresulteerd in een afdoende herstel van het lichtklimaat. Onderzoek heeft aangetoond dat
naast algengroei het zeer fijne, zwevende slib
(doorsnede deeltjes kleiner dan tien micrometer) in de watcrkolom in belangrijke mate bijdraagt aan de vertroebeling van het water. Een
maatregel om dit zeer fijne slibpermanent af
tevangen bestaat uit het aanleggen van diepe
putten. Het zeer fijne slib kan in deze putten
bezinken zonder dat het opnieuw opwervelt.
Door de verbetering van het lichtklimaat zalde
bodembegroeiing met ondergedoken waterplanten toenemen. Dezeplanten gaan erosie
van bodemslib tegen, waardoor het doorzicht
uiteindelijk nogverder kan toenemen.Aanvullend zullen nog maatregelen getroffen worden
om de fosfaatbelasting vande plassen zowel
extern alsintern te verlagen.
Demaatregelen staan beschreven in een
definitief ontwerp1) en een milicueffectrapportage2'.Delocaties staan alvast: 14tot \é meter
diep in het westelijk deelvandeeerste, derde
en vierdeplas(afbeelding 1).Opdezelocaties is
deverwachte bezinking vanzeer fijn slib het
hoogstïi.Deputten zullen met een gezamenlijk oppervlak van circa 120hectare tien procentvan het oppervlak van de Loosdrechtse
Plassen beslaan.

Mer-studie
Ten behoevevan de milieueffectrapportage iseen massabalans opgesteld voor het zeer
fijne slib4).Eenonzekere factor indeze studie
vormt degrootte van het oppervlak waar fijn
slib in dehuidige situatie bezinkt zonder dat
het opnieuw wordt opgewerveld (= effectief
accumulatie oppervlak).Alshet zeer fijne slib
in de huidige situatie alover eengroot oppervlak accumuleert, zalhet effect van de putten
klein zijn. Volgens het Waterloopkundig Laboratorium zou dit huidig effectieve accumulatieoppervlak maximaal 130ha mogen zijn.
Daarboven zullen deputten slechts een
beperkte bijdrage leveren aan een verbetering
van het lichtklimaat en dienen aanvullende
maatregelen getroffen teworden om de effectiviteit van deputten teverhogen. De belangrijkste productiefactoren van slib zijn algengroeien erosievan deveenbodem en -oevers.
Degrootte van het effectief accumulatieoppervlakvan het zeer fijne slib kan viaeen massabalans worden herleid tot een verhouding tussen algen en veen.Volgensde massabalans zal
het zeer fijne slib uitgelijke hoeveelheden
veen-en algenmateriaal bestaan bij een effectiefaccumulatieoppervlak van 100hectare.Bij
kleinere oppervlakken bestaat het merendeel
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Verspreiding van organischestof(rood=

uit algenmateriaal enbijgrotere oppervlakken
zaldesamenstellinggedomineerd worden
door veenmateriaal.
Om deverspreiding van hetslib inkaartte
brengen iseen Medusa-kartering uitgevoerd;
deherkomst van hetslibisbepaaldmet
behulp van sedimentmonsters.
Degrootte vanhettotale accumulatieoppervlak (alleslibdeeltjes, ongeacht diameter)is
bepaald met behulp van een gebiedsdekkende
kartering.Met aanvullende bemonsteringen
van de toplaag (circa30cm)vanhetsediment
en bepalingvan dedeeltjesgrootte en-herkomst (veen/algen) isgetracht meer inzichtte
krijgen inheteffectief accumulatieoppervlak
van dezeer fijne deeltjes.

Medusa
Medusa iseenmeetsysteem waarmeeop
een snelleeneffectieve manier de bodemsamenstelling inkaart kan wotden gebracht.Het
apparaat wordt achter een boot overde bodem
gesleept.Het systeem integreert data van
meerdere sensoren, waaronder geluid, waterdruk (diepte)endebelangrijkste parameter,
gammastralmg. Dezemetingen worden
gekoppeld aandemetingen metplaatsbepalingapparatuur.
Degammasonde meet met grote nauwkeurigheid de concentraties van een aantal
van nature aanwezige radioactieve stoffen
(nucliden).Dezestoffen zijn deisotopen van
kalium, thorium, uranium en-soms-cesium.
Uit onderzoek aandeRijksuniversiteit van
Groningenïl blijkt dat deconcentraties van
deze radionucliden maatgevend zijn vooreen
aantal belangrijke sedimenteigenschappen,
waaronder de mineraalsamenstelling (slibgehalte)endemediane korrelgrootte.

Sedimentverdeling
In eerderestudies isgezien datdeactiviteitsconcentraties van kalium, uraniumen
thorium inklei(minerale fractie kleiner dan
22
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Verspreidingv a n XÏ7Cesium(rood=hoog).

63ijm)groter zijn dan inzand enorganisch
stof Met behulp vanderelatie tussenhet
kaliumgehalte endeorganisch stoffractie kunnen de in-situ metingen vande kaliumconcentraties worden vertaald toteen kaart vande
fractie organisch stof(afbeelding 2).
Cesium iseen milieuvreemde stof Hetis
tijdens bovengrondse kernproeven indejaren
'50en'60inhetmilieu terechtgekomen.De
Chernobyl-ramp in 1985heeft eveneenseen
belangrijke 'uitbraak' van cesium veroorzaakt.
Destofbindt sterk aan fijne sedimentenen
kan goed worden gedetecteerd. Ditslibis
mobielenonderhevig aan dedynamiek van
het watersysteem. Het bezinkt tijdelijk en
komt herhaaldelijk insuspensie bij harde
wind. Uiteindelijk komt dit slib terecht meen
uithoek van deplassen waar hetblijft liggen
en accumuleert. Locaties met een hoge concentraties duiden dus opaccumulatie vanzeer fijn
(oud)organisch slibdatin 1986tijdensde
Chernobyl-ramp is vrijgekomen.
DeMedusa-meringen tonen aan datde
bodem vandeLoosdrechtse Plassen niet homogeen is. Degebieden waar (grof+ fijn) slib accumuleert, worden getypeerd door hoge cesiumgehalten, hogeorganisch stofgehalten eneen
laagzandgehalte.Omdezegebieden tekarakteriseren, moeten derelatieve klassen 'hoog'en
'laag' kwantitatief worden gemaakt. Hietvoor
zijn de75- en25-percentielvande verdeling
van degegevens alshoogen laag genomen.
Afbeelding 4 toont hettotale accumulatieoppervlak van grof+fijnslibop basis van deze
klasse-indeling.
Opbasis van de kaarten kan een inschatting worden gemaakt van hettotale oppervlak
van accumulatie (zowelgrofals fijn slib).Inde
25-percentielkaart is57procent van het gebied
accumulatiegebied; inde75-percentielkaartis
zesprocent accumulatiegebied.Hettotale
oppervlak van het gebied waar slib accumuleert,varieert tussen 104 en 920 ha; gemiddeld

bedraagtditoppervlak 300ha.Het gebied waar
het zeer fijne slib accumuleert, zal kleiner zijn.

Herkomst vanhet sediment
Tijdens twee meetcampagnes zijnop
36locaties sedimentmonsters gestoken. Deze
locatieszijn geselecteerd op basis van deresultaten van deMedusa-kartering. De sedimentmonsters zijn geanalyseerd op organisch
stoffractie, korrelgrootteende koolstof/stikstofverhouding. Insamenwerking met de
Universiteit Utrecht isdeze verhouding
bepaald enzijn microscopische analyses uitgevoerd6!.
Dekoolstof/stikstofverhouding wordt veel
gebruikt omtebepalen oforganisch materiaal
afkomstig isvan algen oflandplanten. Algen
hebben een typische koolstof/stikstofverhouding inde range van4tot10,terwijl dezebij
landplanten overhetalgemeen groter dan20
is. Ditwordt veroorzaakt door de afwezigheid
vancellulose (hoofdzakelijk koolstof) inalgen
en deaanwezigheid van eiwitten inalgen,die
rijk aan stikstof zijn.
Uit deanalyses vande koolstof/stikstofverhouding blijkt dat het seston (de zwevende
stofindewaterkolom) inde Loosdrechtse
plassen voor het grootste deeluitalgen bestaat.
Het sediment indeLoosdrechtse plassen
bestaat voornamelijk uitmateriaal datals veen
kan worden gekarakteriseerd. Uitdegemiddeldekoolstof/stikstofverhouding van algen/seston (8)envanveen (19), ende koolstof/stikstofverhouding vanhetsediment enepipelon (dit
isde'waterige' toplaagindewaterbodem
waarin zich vooralderecent gesedimenteerde
deeltjes bevinden),kanworden afgeleid dat30
procent vanhetsediment uitalgen bestaat (en
70procentuitveen);vanhetepipelon bestaat
48procent uitalgen.
Het fijne zwevende slib (kleiner dan10
micrometer) sorteert het grootste effect opde
troebelheid vanhetwater. Om de fractie zeer
fijn slibinhetsediment tebepalen isde korrelgrootteverdeling van het sediment doorhet
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destreep inhetblokgeeftde medianewaardeweer.

Nederlands InstituutvoorOnderzoekderZee
(NIOZ)bepaald.Het sedimentbevat tenhoogste 15procentvandezezeerfijne slibfractie.
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Conclusies
Dit onderzoekheeft veelinzicht opgeleverd indestructuurvandewaterbodemvande
LoosdrechtsePlassen,zowelquasamenstelling
alsrelief Doorgebiedsdekkend temeten,isde
maximaleomvangendelocatievandeaccumulatiegebiedenzeergoedzichtbaargemaakt.
Deanalysevansedimentmonstersenmonstersvanhet hetepipelonlaatziendat hetde
'waterige'toplaagopdewaterbodemomstreeks
september voordehelft uitalgenbestaat.Dit
resultaat bevestigtdeaannamesdieindeMER
gedaan zijn.Uitdeberekeningenenanalysesin
hetMERblijkt datdeputten effectiefzijn.*
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• Spoelwaterbehandelingin de drink- en proceswaterbereiding
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