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"Trendsineutrofiëringinhet
IJsselmeergebiedendeinvloed
vanbekenovdenutriëntenbelasting

voor het bereiken van eengewenste concentratie in het meer, sterk tussen individuele
meren. Deze bedroeg respectievelijk 0,52 (Nuldernauw), 0,98(Wolderwijd), 0,57(Veluwemeer)en 1,11 (Drontermeer). Uit de relaties
kan geconcludeerd worden dat in het Nuldernauw en het Veluwemeer netto retentie vanP
optreedt. In het Wolderwijd zijn interne processen vrijwel in evenwicht, terwijl in het
Drontermeer netto nalevering optreedt.
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In dit artikel wordt eenoverzientoegeven van
deontwikkelingen van eutrojié'ringsparameters
in het IJsselmeergebied in deperiode 15180-1^516'.
Het blijkt dat detrends in totaal-P, totaal-N
enchlowfyl-agunstiger zijn dan op landelijke
schaal. In het doorzicht iserechter eengroot
verschiltussen derandmeren enerzijds, met een
grote verbetering, en deopen wateren anderzijds, waar het doorzicht is ajgenomen.
Uit eencasestudy van hetWolderwijd en Nuldernauw blijkt dat debelasting van P door
bekenvoornamehjkgedurende het voorjaar
optreedt. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door hetpositieve verband tussen het debieten
detotaal-P concentratie inde beken.
Van het IJsselmeetgebied (afb. 1)zijn
14systemen opgenomen in de Vierde Euttofiëringsenquête meren en plassen. Hierbij zijn
binnen het IJsselmeer drie deelsystemen
onderscheiden: noord, midden en zuid. Aan
het eind van dejaren '70waren veel systemen
zeer eutroof Vooral in de randmeren waren de
nuttiëntenconcentiaties zeer hoog, met in het
Eemmeer zomergemiddelde totaal-P concentraties van ruim boven 1 mg/l.De hoge nutriëntenaanvoer vanuit de Eemvallei speelde
hierbij een belangrijke rol.Ook voor andere
systemen isde externe aanvoer van nutriënten, ondet andere viabeken, van belang.

(Trends in) zomergemiddelden van
eutrofiëringsvariabelen
In alle 14systemen waren de mediane
trends gedurende de periode 1980-1996voor
zowel totaal-P,totaal-N alschlorofyl-a negatief(tabel 1).Voor totaal-P en chlorofyl-a was
dezeverbeteting in alle systemen ook significant (p<o,i),voor totaal-N was dit in 11 van de
14systemen het geval. Hiermee zijn de ontwikkelingen in dezedrie variabelen gunstiget
dan het landelijk gemiddelde. Bij doorzicht
zijn er grote onderlinge verschillen in ttends.
Hiet is het percentage van de systemen waar
een verbetering isopgetreden lager dan het
landelijk gemiddelde. In vier systemen (het
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Markermeer en dedrie deelsystemen in het
IJsselmeer) zijn de trends in het doorzicht zelfs
significant negatief(p<o,i), terwijl deze ontwikkeling in slechts drie systemen significant
positief(p<o,i) is.Dit laatste betreft de Veluwerandmeren Wolderwijd, Veluwemeer en
Drontetmeer. Depercentages van de systemen
waar in 1996aan de landelijke norm voor
totaal-P, totaal-N en chlorofyl-a werd voldaan
liggen alle boven het landelijk gemiddelde.
Voor doorzicht lagdit percentage in 1995echter iets onder het landelijk gemiddelde.

Foto 1

Voot totaal-N zijn in deVierde Eutrofiëringsenquête alleen relaties afgeleid voor Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer en Drontermeer. De verhouding C meer /C in isaltijd kleiner dan één, wat duidt opeen vetwijdering
van N vanuit de waterkolom. In Veluwemeer,
Nuldernauw en Wolderwijd ligt deze verhouding tussen ca.0,5en 0,8en is niet gerelateerd
aan de tijd. In het Drontermeer lijkt de verwijdering van stikstofna 1990tezijn toegenomen, waarbij de verhouding C mcer /C in is afgenomen van rond 1,0 tot 0,7-0,8.

Het chlotofyl-a gehalte is in alle 14systemen significant gecorreleerd met zowel totaalN als totaal-P.Decorrelatie tussen chlorofyl-a
en dootzicht issignificant in zes randmeren
(van oost naar west in het Drontermeer tot en
met het Gooimeer) maar niet in het IJmeer,
Markermeer, IJsselmeer (drie locaties), Zwarte
Meer, Ketelmeer enVossemeer. Het isopvallend dat in zeven van deze laatste acht systemen de mediane trends in doorzicht negatief
waren.

In de balansen isde uitwisseling tussen
Veluwemeer en Drontermeer en tussen Wolderwijd enNuldernauw meegenomen in de
berekening van Cin.Hierin zitten echter relatiefgrote onnauwkeurigheden. De geschatte
relatie tussen C meeren Cin isafhankelijk van de
nauwkeurigheid van de balansen. Daarom
wordt aan dit aspect nadere aandacht gegeven,
met alsvoorbeeld de P-belasting van het Wolderwijd-Nuldernauw vanuit regionale beken.
Hoewel het Wolderwijd en het Nuldernauw in

VoordeVeluwerandmeren zijn, met gegevens van de periode 1980-1992, systeemspecifiekelineaire verbanden afgeleid tussen zomergemiddelde concentraties van totaal-P en
totaal-N in het meer (Cmcer)en de externe
belasting in dezomer, uitgedrukt als een
gemiddelde concentratie in het inkomende
water (Cm).Voot totaal-P varieert de helling,
en daarmee de maximaal toelaatbare belasting

Tabel1.
*)

Percentagesvansystemenwaarverbeteringisopgetreden(links),enpercentagesvansystemenwaarin 1996
aandelandelijkeMTR-normwerdvoldaan(rechts).
1995;van 1996warenvanslechtszessystemenzomergemiddeldedoorzichtenbekend
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openverbindingmetelkaarstaan,zijnde
totaal-Pconcentraties inhetNuldernauwin
hetalgemeenaanzienlijk hogerdan inhet
Wolderwijd. Dezomergemiddelden inbeide
merenzijn welsterkmetelkaargecorreleerd
(r2=o,85;n=i7J.
Belasting vanuit regionale beken,
casestudy Wolderwijd en Nuldernauw
Denutriëntenconcentraties indemeren
wordenvooreenaanzienlijk deelbepaalddoor
deexternebelasting.VooralvoorhetNuldernauwspeeltdeaanvoerdoorbekenvanafde
WestelijkeVeluwezoomeencentralerolinde
water-enstofbalansen. InhetNuldernauwen
Wolderwijd monden tienbekenuit,waarvan
deSchuitenbeekeenafwaterend gebied heeft
datcircatweemaalzogrootisalsdatvande
overigenegenbekentezamen.Omhet effect
vandebekenopdenutriëntenconcentraties in
het meerrebepalen,isinzichtnoodzakelijk in
achtereenvolgensderelatiesrussen beekdebiet
ennutrié'ntenconcentraties indebekenende
relatietussendebelastingvanuitdebekenen
deconcentratie inhetmeer.
Relatietussen debieten concentratievan
totaal-P
Detotaal-PconcentratieindeSchuitenbeekneemtsignificant (p<o,ooi)toemethet
debiet.Eenmogelijke verklaringhiervooris
resuspensie tijdens piekafvoeren vanmateriaal
dattijdens eenperiodemetlageafvoer isgesedimenteerd indewaterlopen ofindirect afwaterendegebieden.Tijdens langdurigeperioden
methogeafvoer zaldeaanwezigehoeveelheid
resuspendeerbaar materiaalgeleidelijk afnemen.Hierdoorisvooraltijdens deeerste
afvoerpiek deconcentratieverhoogd.De
grondwaterstand kanookvaninvloed zijn.
Dezebepaaltmededeprocessen indebodem
(desorprie)diedeuitspoelingvanP beïnvloeden.Immets,80%vandelandbouwgronden in
hetgebied isfosfaatverzadigd. Analysevan
gelijktijdig gemeten concentraties ortho-Pen
totaal-Pgeeft geeneenduidigheid overhet
mechanisme.Sommigepiekconcentraties
totaal-Pbestaanvoornamelijk uit ortho-P,in
anderegevallenbestaatdezevoornamelijk uit
particulairP.
Relatie tussen belastincjvanuit bekenen
concentratie inhetmeer
Debelastingvanuitdebekeninhetvoorjaar(januari t/m maart]iszowelinhetNuldernauwalsinhetWolderwijd zwaksignificantgecorreleerdmetdezomergemiddelde
concentratieinhetmeer (respectievelijk
r2=o,34enr2=o,3i).Decorrelatietussende
belastingvanuitdebekenindezomerperiode
(aprilt/m september)endezomergemiddelde
concentratie isechternietsigniflcanr(r2=o,o7J.
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Debelastingishethoogstgedurendehetvoorjaar.Ditisbeginvanhetgroeiseizoen enderhalvedekritiekeperiodevoornutriëntenbelasting.IndeVierdeEutrofiëringsenquêteis
gevondendatdezomergemiddelde concentratiesterkergecorreleerd wasmethet netto
neerslagoverschot gedurendedeperiodejanuarit/m maartdandatgedurendehetzomerhalfjaar. Behalveinabsolutehoeveelheidis
ookderelatievebijdrage vandebekenaande
P-belastinggeringer tijdens het zomerhalfjaar
doorhetlager neerslagoverschot.

Discussie
Detrendsintotaal-P,totaal-Nenchlorofyl-aoverdeperiode 1980-1996zijn inhet
IJsselmeergebiedgunstigerdanop landelijke
schaal.Bijdoorzichtiserechtereenruimtelijke tweedeling:inderandmeren ishetdoorzichtsterkverbeterd,rerwijldirindeopen
systemen(Markermeer,IJmeer, IJsselmeer,
Ketelmeer,ZwarteMeer)juist isverslechterd.
Inheteerstegevaldraagteenpositievefeedbackdoorecologisch herstel indevormvan
onrwikkelingvanwaterplanten bijaaneen
spectaculair herstel.Inhettweedegevalzijn
mogelijkanderefactoren,zoals windresuspensieofaanvoervanslibrijk rivierwater,
(mede)bepalend voorhetdoorzicht.Hierover
bestaatechternoggeenduidelijkheid.
Opgrond vanrelatiestussendeexterne
belastingendeconcentraties inhetmeerkan
bepaaldwordeninhoeverreeenreductievan
debelastingnoodzakelijk isomaanstreefwaarden tekunnen voldoen.Nauwkeurige
balansenzijn hiervoorechternoodzakelijk. In
zowelhetWolderwijd alshetNuldernauw
blijkt hetverband tussenCmcerenCinvoor
totaal-Plineair tezijn overeenrangevanCm
vaneenfactor drietussendehoogsteenlaag-

stewaardevanCm. Eensystematischefout in
deberekeningvanCin,zoalshetvergetenvan
eenbelangrijke post,beïnvloedtdehellingvan
hetverband tussenCmccrenCin.
Hettijdstip binneneenjaarcyclus waarop
debelastinghetmeerbereikt isvanbelang
voordealgengroeigedurendehetgroeiseizoen.
Hetvoorjaar ishierbij eenbelangrijke periode.
Nutriëntenlimitatie vanalgengroeiaanhet
beginvanhetgroeiseizoen bevordertdekans
opontwikkelingvanondergedoken waterplanten.Debelastingvanuitbekentreedt,
mededoorhetpositieveverband tussen het
debietendetotaal-Pconcentratie,voornamelijkoprijdens het voorjaar.

Conclusies

-

Detrendsintotaal-P,totaal-N enchlorofyl-a overdeperiode 1980-1996zijn inhet
IJsselmeergebiedgunstiger danoplandelijkeschaal.Inhetdoorzicht iserechter
eengrootverschiltussenenerzijdsde
randmeren,meteengroteverbetering,en
deopensystemenwaarhetdoorzichtis
afgenomen.
Gedurendehetwinterhalfjaar zijnzowel
dedebietenalsdetotaal-Pconcentratiesin
debeken,enookdeabsoluteenrelatieve
bijdrage aandetotaleexternebelasring
vanhetWolderwijd enNuldernauw, aanzienlijkhogerdanindezomerperiode.De
belastingvindtvoornamelijk plaats tijdenshetvroegevoorjaar, maarisnog
merkbaar indezomer. ^T

