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EERSTE TUSSENBALANS HERSTELPLAN NAARDERMEER

Vijfjaar samenwerken
aanschoonwater
Ruimvijfjaargeleden hebbendiverseorganisatieshetHerstelplanNaardermeerondertekend.
Hiermeeontstond eensamenwerkingsverbandvanmaarliefsttwaalfpartijen, diezichinzettenom
doormiddelvaneen integraleaanpakhetwater-enecosysteemvanhetNaardermeerteherstellen.
Inhetonlangsgepubliceerderapport'Monitoring herstelplanNaardermeer 19512-12517'iseeneerste
tussenbalansopgemaakt.Invijfjaartijd iserveelgebeurd,desamenwerking blijkt tewerkenende
eersteresultatenzijnveelbelovend.Volgendemaand komtdestuurgroepvanhetsamenwerkingsverband bijelkaarom terug te blikkenopdeeerstevijfjaar enverdertegaanopweg naarhet
streefbeeld van2005.
Denatuurwaarden vanhetNaardermeerzijn gedurendedelaatstedecennia
aanzienlijk achteruit gegaan.Dewaterkwaliteit enhetdoorzicht verslechterden.Dit
resulteerde onder andereineenafnamevan
kranswieren, hogereplanten, variatieaan
verlandingsvegetaties enmoerasvogels. De
oorzaken vandezeachteruitgang waren
bekend;doorgrondwaterwinningen inhet
Gooi,peilverlagingen indepoldersinde
omgevingendeaanlegvandeIJsselmeerpolders,isdewegzijging toegenomen,
terwijl dekwelnaarhetNaardermeer
afnam. Juist bijeenlaagveenmoeras als het
Naardermeer spelen dewaterkwantiteiten
-kwaliteit eenheelbelangrijke rol.Om het
probleemvanverdrogingtegentegaan
werd in1958 wateruitdeVecht ingelaten.
Dekwaliteit hiervan wasechter dermate
slechtdathierdoor ookdekwaliteit vanhet
Naardermeerwater afnam, metallegevolgen
vandien.Eeneersteenzeerbelangrijke stap
opwegnaar herstel wasdedefosfatering van
het inlaatwater vanaf1985. Maarditwas
niet voldoende;hetonderliggende probleem
vanverdroging speeldenogsteeds.Omde
natuurwaarden vanhetNaardermeerte
herstellen bleken meer maatregelen eneen
gezamenlijke inzet vanbetrokken partijen
nodig tezijn.

Brede aanpak
In 1993werddaarom gestart methet
Hersrelplan Naardermeer enhetconvenant
hiervan werdondertekend door twaalf
verschillende organisaries,waaronderde
rijksoverheid, provincie,omliggende
gemeentenenhetwaterschap.Inhet
hersrelplan iseenuitgebreid ensamenhangend pakketvanmaatregelen voorgesteld.
Dezemaatregelen zijn gericht op water3«

kwantiteit, waterkwaliteit, waterbodem,
natuurbeheer en-herstel,bestemmingen
verwerving vangronden enecologische
infrasrructuur. Eendeelvandezemaatregeleniseffectgericht engaatdegevolgenvan
devervuilingenverdroging tegen.Voorbeelden hiervanzijn hetverwijderenvan
vervuild bodemslibenhetplaggenvanrietenhooiland.Eenander deelvandemaatregelen isbrongericht enmoetervoorzorgen
dat hetwatersysteem hersteld enhetverdrogingsprobleem opgelost wordt.Voorbeelden
hiervanzijn hetverminderen vandegrondwateronttrekkinginhetGooi,hetaanwijzenenversneld verwervenvanreservaarsgebiedenenhetverhogenvanhetpeil inde

omliggende polders.Eenandere belangrijke
maatregel isdeaanlegvanecologische
verbindingszones richtingVechtplassenen
het IJmeer.Alleorganisaties werken vanuit
hun eigenexpertise meeaandeuitvoering
vandezeherstelmaatregelen. Medevanwege
dezeintegraleaanpak heeft deEuropese
Gemeenschap eensubsranriè'le bijdrage
geleverd (EG-LIFEsubsidie).Inhetherstelplan zijn streefbeelden opgesteld van het
Naardermeer voor hetjaar 2005 en2050.
Doordemonitoring van waterkwaliteit,
waterkwantiteit, floraenfauna wordt
bijgehouden ofdegewenste onrwikkelingen
oprreden.

De eerste resultaten
Na vijfjaar samenwerking isdehelft
vanalleherstelmaatregelen uitgevoerd.Veel
werkisdusalverzet,maar ermoerooknog
heelwatgebeuren.Deeersteresultatenvan
deinspanningen worden zichtbaar.Voorde
bezoeker ishetduidelijk dathetgoed gaat
methetNaardermeer;hetwater ishelder
met vaakdoorzicht totopdebodem enje
kunt dewaterplanten, kranswierenen
vissen vanuir debootgoedzien.Hetevaluatierapport geeft eenuitvoeriger beeldvan
de veranderingen.
Waterkwantiteit
Debufferzone rondom hetNaardermeer
isalaanzienlijk natter geworden.Om her
waterpeil indepoldersrondom hetNaardermeer tekunnen verhogen,isinmiddels

driekwart vandeteverwerven gebieden
aangekocht.Demeest recente peilverhoging
isvanafgelopenjanuari ineendeelvande
HilversumseBovenmeent.Dekomende
jaren krijgt het resterende deelvande
bufferzone aandacht.Deonttrekking van
grondwater in het Gooidoordeindustrieis
gehalveerd endeverwachtingisdatde
halveringvandedrinkwateronttrekking het
komendjaar geëffectueerd zalworden.Bij
nieuwbouwprojecten inBussumenNaardenworden gescheiden rioolstelsels aangelegd,waardoor het regenwater opgevangen
wordt envervolgens weer indebodem kan
infiltreren. Deeffecten vandezemaatregelengerichtopdewaterkwantiteit zijn nu
nognietzichtbaar.Dezeeffecten zijn moeilijk aantoonbaar alsgevolgvan klimatologischeverschillen tussen dejaren en wellicht
zijn demaatregelen nogoptekleineschaal
ofte recent uitgevoerd omnu reeds effecten
tekunnen zien.
Waterkwaliteit
Deverbetering vandewaterkwaliteit is
ineengrootdeelvanhet Naardermeer
duidelijk meetbaar vanaf15190. Dezeverbetering isvoornamelijk hetgevolgvande
defosfatering vanhet inlaatwater vanaf1985.
IndeBovensteBlik,hetdeelvanhetNaardermeer dat hetsterkst vervuild was,treedt
dezeverbetering pasopvanaf1993.Het
herstel vandewaterkwaliteit indeBovenste
Blikisvooral hetgevolgvande baggerwerkzaamheden. Het baggeren iséénvande
meest ingrijpende herstelmaatregelen.Inde
periode 1992-1997isinhet hele Naardermeer
tweederdedeelvandebagger verwijderd. In
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Natuurontwikkelingindebufferzone
deBovensteBlikwasaleenjaar na het
baggeren herstelvan doorzicht enwatervegetie tezien.Dezichtdiepte van het Naardermeerwater neemt toe,het chlorofylgehaltedaalt sterk endezuurgraad bereikt
waarden die kenmerkend zijn voor wateren
meteenmatigeprimaire productie.Het
fosfaatgehalte voldoet alsinds 1988 aande
waterkwaliteitsnorm vandeprovincie(lager
dan 0,05mg/l).Degrote hoeveelheid inlaatwater leidt tot hogerechloride-en sulfaatconcentraties.Dit kaneen probleem
worden,maar verwachtenegatieve effecten
hebbenzichnogniet voorgedaan.Weersveranderingen hebben viade hoeveelheid
inlaatwatergroteinvloed opdewaterkwaliteit.Ineenrelatiefdroogjaar ishet supple-

tievolumegroot,hetgeen een hogerchloride-ensulfaatgehalte tot gevolgheeft. Van
deafzonderlijke herstelmaatregelen ismoeilijk deeffectiviteit aan tegeven,maar wel
staatvastdat het totalepakket aan maatregelen toteensterkeverbetering vande
waterkwaliteit heeft geleid.Tevens hebben
demaatregelen diereedsrond 1985 uitgevoerdzijn (defosfatering van het inlaatwater,hydrologische isolatievandeaalscholverkolonieensaneringvande Karnemelksloot)eenbelangrijke bijdrage geleverd.
Aquatische levensgemeenschappen
Deaquatische levensgemeenschappen
vanhetNaardermeer zijn bijzonder rijk aan
soorren enbevattengoedeindicatoren voor
detoestand vanhetecosysteem. Onderzoek
aandiatomeeën laatverschillenzien tussen
diverselocaties.Nabij het inlaatpunt komen
steedsmeer soorten voordieduiden op
schoneenvoedselarme omstandigheden.
Verderhier vandaan zijn minder veranderingen zichtbaar.Inventarisatie van het
fytoplankton laateengunstige ontwikkelingzien;het aandeel karakteristieke soorten dat hoort bij schoon,mesotroofenzoet
water neemt toeen het aandeel blauwwierenneemt af Vanaf1990hebben dewaterplantenvegetaties zichuitgebreid.Ookde
bedekkingen en het aantalsoorten vande
kranswieren issterk toegenomen.In plassen
waargebaggerd is,herstelt de watervegetatiezichsnel en neemt het aantal soortentoe.
Onderzoek naar macrofauna laatzien dat
ruim 500verschillende soorten aanwezig
zijn. Oplocatiesdieverder vandewaterinlaatverwijderd zijn, neemt het soortenaantalvan met name watermijtenen muggen
toe,terwijl storingssoorten zoalsdeaasgarnaal vrijwel nier meer voorkomen.Oplocatiesdichtbij dewaterinlaat worden populaH20
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ties vanplatwormen, bloedzuigers, borstelwormen,kreeftachtigen enslakken kleiner.
Dit zijn groepen vansoorten die optimaal
functioneren invoedselrijke wateren en
mogelijk door eenproces van oligotrofiëring
inaantal afnemen. Devisstand van het
Naardermeer isrelatiefrijk aan soorten,
maargeziendedominantie vanbrasem en
blankvoorn ishet ecosysteem nognietvolledighersteld.Weliseenstagnerende groei
geconstateerd van brasem ensnoek, hetgeen
een teken isdat het systeemzichineenzelfregulerend procesbevindt.Uiteindelijk zal
dit leiden tot eenevenwicht in productie en
consumptie. Het wegvangen vanovermaatsebrasem ensnoek (ookeen maatregel
uit het herstelplan) isdan ookniet meer
nodig.
Terrestrische levensgemeenschappen
Herherstel vandefloraen fauna buiten
hetwater duurt langer in vergelijking met
deaquatische levensgemeenschappen en
duidelijke verbeteringen zijn nu nogniet
aantoonbaar. Middels natuurherstelmaatregelen,zoalshetplaggen vanverzuurde hooilandvegetaties en hetopengraven van
verlande sloten,zijn goede uitgangssituaties
gecreëerd voordeontwikkeling vanzeer
waardevolleverlandingsvegeraties.Uitde
eersteinventarisaties nauitvoer vande
herstelmaatregelen, lijkt denivellering van
natuurwaarden eenomslagpunr bereikr te
hebben.Vandetwaalfplantensoorren dieop
deRodeLijst staan endieinhet Naardermeer voorkomen, ishet merendeel in aantal
enbedekking toegenomen. Degroenknolorchisheeft zich in 1997 nieuwgevestigd.De
toekomst moet uitwijzen ofde achtetuitgangvandeterrestrische vegetaties daadwerkelijk gesropt isenofde ontwikkeling

Deaanlegvanhet baggerd

positiefis. HetNaardermeer is bijzonder
rijk aanbroedvogels.Hoeweleendirecr
verband met deherstelmaatregelen niet
aantoonbaar is,isin deafgelopen vijfjaar de
zwartestern weerTeruggekeerd enzelfs
sterk inaantal toegenomen.Ookdedodaars,
roerdomp, blauwborst,grorekarekiet en
grotezilverreiger hebben gebroed,zij het in
lage aantallen.

Verder op de ingeslagen weg?
Hetgaat degoedekant op,dat isduidelijk.Maar ermoetooknogheelwat gedaan
worden.Deberrokkenen gaan verder metde
uitvoeringvan het hersrelplan. Enkele
maatregelen zijn aangepast;andere zijn
vervallen,zoalshet wegvangen vanbovenmaatse brasem ensnoek.Tor nu toe hebben
vooraldemaatregelen diegericht zijn op
verbetering vandewaterkwaliteit demeeste

winstopgeleverd.Voordekomendejaren
zijn demaatregelen diegericht zijn op
herstelvandekwelstroom uit het Gooien
opvermindering vandewegzijging belangrijk. Deverwachting isdat dehalveringvan
dedrinkwareronttrekking nogditjaargerealiseerd gaar worden.Herstel van het watersysteem,zowelqua kwaliteit als kwantiteit,
isdebasisvoor hersreivan her complere
ecosysteem.Eenandere maatregel dieook
veelaandachr moet krijgen ishet inrichten
vanecologischeverbindingszones. Her
Naardermeer staat niet opzichzelf maar
vormreenschakel tussen hetIJmeerende
Vechrplassen.Doordeevaluatiezijn nieuwe
vragen ontstaan, bijvoorbeeld hoe natuurherstelkansamengaan met de toenemende
publieke belangstelling.Dekoerszal
daarom ietsbijgesteld worden,maar over
het algemeengaan departijen verder opde
ingeslagen weg. f
Debrochureoverderesultatenvan deeerstevijf
jaorvanhetHerstelplanNaardermeeris^ratis
aan tevragenbijhetsecretariaatvandeBeleidsafdelingNatuur enLandschapvan deVereniging
Natuurmonumenten(035)6559/47.Hierisook
hetmonitorrmjrapport tebestellen(kostenbedragenïzgulden50).
ir. A. Boosten
Vereniging Natuurmonumenten
Foto's: Kina/Natuurmonumenten
* Het Samenwerkingsverband Herstel Naardermeer
bestaat uit:HoogheemraadschapAmstel,Gooien
Vecht,provincieNoord-Holland,Vereniging
Natuurmonumenten, de.gemeentenBussum, Hilversum,Muiden, Naarden enWeesp,het^ewestGooienVechtstreek, het ministerievan Landbouw,
Natuurbeheer enVisserij,Rijkswaterstaat ende
NederlandseSpoorwegen.
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