Waterkwaliteitsveranderingen over de lange termijn in het Markermeer

1. Inleiding
Onder monitoring waterkwaliteit Markermeer wordt hier verstaan het regelmatig
en systematisch volgen en bewaken van
de waterkwaliteit van het Markermeer ten
behoeve van integraal waterbeheer.
Deze monitoring is gericht op de
biologisch-chemische karakteristieken, die
relevant zijn voor de functies en belangen
die in het Markermeer bestaan. We zullen
ons hier uitsluitend richten op de waterkwaliteitsmonitoring, die Rijkswaterstaat
hier vanaf 1972 uitvoert.
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Deze activiteit geschiedt om diverse
redenen:
- om op gezette tijden, achteraf, te
kunnen toetsen in hoeverre de waterkwaliteit voldoet aan opgestelde doelstellingen en normen zoals de basiskwaliteit (controle monitoring);
- om langjarige ontwikkelingen te
signaleren in de toestand van het watersysteem (trendmonitoring) bijvoorbeeld
als gevolg van veranderingen in de waterstaatkundige of waterhuishoudkundigc
toestand of als gevolg van veranderingen
in de emissies van vervuilende stoffen op
het meer.
Daarnaast kan monitoring een bijdrage
leveren in de verdieping van de inzichten
in factoren en processen die de waterkwaliteit bepalen. Dit inzicht is mede van
belang voor de ontplooiingsmogelijkheden
van de ecosystemen in het Markermeer.
In dit artikel wordt nagegaan in hoeverre
er trendmatige veranderingen zijn
opgetreden gedurende '72-'89, in de
belangrijkste waterkwaliteitsparameters
die zijn opgenomen in de algemene
milieu-kwaliteit of de waterkwaliteitsdoelstellingen 2000.
2. Waterhuishouding en waterbeheer
van het Markermeer
2.1. Waterhuishouding
Afb. 1geeft een beeld van de ligging en
afmetingen van het Markermeer. Tot het
Markermeer worden hier ook het IJmeer
en de Gouwzee gerekend.
De bodem van het Markermeer en de

Samenvatting
Monitoring op het Markermeer gebeurt sinds 1972 om waterkwaliteitsdoelstellingen te toetsen (controle monitoring), trendmatige veranderingen over lange
termijn in de waterkwaliteit te signaleren (trend monitoring) en nadere informatie
te krijgen over de processen en factoren die de waterkwaliteit bepalen.
In dit artikel wordt nagegaan in hoeverre er trendmatige veranderingen zijn
opgetreden in het Markermeer gedurende de periode '72-'89 in de belangrijkste
gemeten parameters die zijn opgenomen in de algemene milieukwaliteit. Getracht
wordt aan te geven welke (combinatie van) factoren de geconstateerde
veranderingen hebben veroorzaakt. De geschetste ontwikkelingen in de waterkwaliteit worden gezet naast de in de derde nota Waterhuishouding opgenomen
waterkwaliteitsdoelstelling 2000. De waterkwaliteit van het Markermeer is
gedurende de 18 jaar merkbaar verbeterd en voldoet nagenoeg geheel aan de
doelstellingen 2000 en dus aan de vigerende functies.
Aan de doelstelling voor cloride, koper en kwik werd in 1989 nog niet voldaan.
De variaties in de doorspoelhoeveelheden van het Markermeer hebben geen
duidelijk effect op de waterkwaliteit. De afsluiting van het Markermeer heeft dat
duidelijk wel gehad, evenals de verbeterde waterkwaliteit van de IJssel en het
zuidelijke IJsselmeer sinds de jaren '70.

Gouwzee bestaan voornamelijk uit klei en
zavel. Het IJmeer heeft voornamelijk een
zandige bodem.
De bodem van het Markermeer is zeer
vlak met uitzondering van het Hnkhuizerzand. Het meer is bekend om de relatief
sterke opwoeling van bodemslib (kleideeltjes, algen en detritus) [1].
De waterbeweging op het Markermeer,
door windkracht aangedreven, is gering,
de stroomsnelheid bedraagt zelden meer
dan 10-20 cm/s.
Hinnen de beschouwde periode is de
waterstaatkundige toestand van het
Markermeer belangrijk veranderd door de
sluiting van de dijk Enkhuizen-Lelystad in
1975, waardoor vrije uitwisseling van
water en stoffen tussen het IJsselmeer en
Markermeer onmogelijk is geworden.
Vôôr de sluiting is er sprake geweest van
een jaarlijkse uitwisseling van 3 à 9
miljard m 3 water tussen IJsselmeer en
Aß. 1- Overzicht Markermeergebied.

Markermeer [2].Vanaf 1975 vindt er
uitsluitend uitwisseling plaats via de
stroomsluizen in de dijk bij Iinkhuizen en
Lelystad.
Afb. 2 geeft de opgetreden halfjaarlijkse
netto debieten door deze twee sluiscomplexen, tussen IJsselmeer en
Markermeer.
De gemiddelde verblijftijd van waterdeeltjes en de daarin meegevoerde stoffen
is sinds de dijksluiting veel groter
geworden. De verblijftijd van het water is
nu gemiddeld 13 maanden en van de
conservatieve of persistente stoffen
minstens 17 maanden. Dit verschil wordt
veroorzaakt door de relatief grote
verdampingspost.
2.2. Waterbeheer
De volgende functies en doelstellingen
zijn er in het Markermeer te onderscheiden [3]:
- regionale watervoorziening en waterafvoer (o.a. landbouwwater);
- afvoer van ijs en sediment;
- koelwatervoorziening (in de toekomst
in het IJmeer);
- hoofdscheepvaartverbindingsroute,
recreatievaart;
- winning van oppervlaktedelfstoffen
(vooral IJmeer);
- beroeps- en sportvisserij;
- oeverrecreatie, waaronder zwemwater;
- waterkwaliteit voor karperachtigen;
- ecologische doelstellingen van het
middenniveau;
- natuur en landschap.
Het Markermeer en IJmeer vormen
samen met het Gooi- en Eemmeer één
boezem met een totaal oppervlak van 750
km 2 . Deze boezem heeft een
winterstreefpeil van NAP -0,4 m en een
zomerstreefpeil van NAP -0,2 m.
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Afb. 2 -Halfjaargemiddelde nettodebieten door de
sluizenindedijk Enkhuizen-Lelystad.

De boezem ontvangt, vooral in het winterhalflaar, water van de omringende
polders, waaronder Flevoland en hoge
gronden in Utrecht, Gelderse Vallei,
Noord-Holland en via de neerslag.
Het overtollige water wordt dan geloosd
op het IJsselmeer en het Noordzeekanaal.
In het zomerhalfjaar worden vanuit het
Markermeer de boezem- en poldergebieden van Noord Holland en het
Noordzeekanaal van water voorzien in
verband met peilbeheer en doorspoeling.
Omdat in deze periode de verdamping de
neerslag en wateraanvoer uit Flevoland
verre overtreft is er op het Markermeer
een bijna permanent watertekort. Dit
tekort wordt aangevuld met water
ingelaten vanuit het IJsselmeer. In het
zomerhalfjaar wordt het Markermeer

extra doorgespoeld met relatief zoet
IJsselmeerwater, dat geloosd wordt op het
Noord/.eekanaal. Deze extra doorspoeling
is bedoeld om het zoutgehalte op dit meer
te verlagen (schade aan de landbouw in
Noord-Holland).

- zwevende stof, doorzicht, chlorofylgehalte;
- P-totaal, nitraat, nitriet en vrij
ammoniak;
- totaal gehalten aan zware metalen: Cd,
Hg, Cu, Pb, Cr en Zn.

De wateraanvoer vanuit het IJsselmeer is
sinds 1975 niet constant geweest. In
verband met een gewijzigd doorspoelbeheer naar het Noordzeekanaal is de
aanvoer vooral na 1981 sterk afgenomen
(zie afb. 2).

Afb. 3 toont de ligging van de monsterlocaties. Trendmatige veranderingen in de
waterkwaliteit kunnen zich op diverse
manieren manifesteren. Het ruimtelijke
patroon en gradiënten in concentraties en
waarden kunnen zich wijzigen. Ook kan er
sprake zijn van een verandering in de
gehalten en waarden ongeacht patroonsveranderingen, het algehele niveau
verandert dan. Uiteraard is ook een
combinatie van beide mogelijk.
Ruimtelijk gezien blijken de concentraties
aan stoffen, die van elders worden aangevoerd, vrij homogeen over het meer te
worden verdeeld. Op een grove manier is
dit ook te zien aan de (half-jaargemiddelde concentratiekaartjes van
chloride, P-totaal, nitraat en BZV5 van de
jaren 1974 en 1981 (afb. 4).

3. Monitoring waterkwaliteit 1972-1989
3.1. Algemeen
Basis voor de bespreking van de waterkwaliteit vormen de gegevens die maandelijks worden verzameld in het kader van
het onderzoek der Rijkswateren.
Niet alle parameters zullen hieronder
besproken worden. We beperken ons tot
de volgende groepen:
- chloridegehalte;
- zuurstofgehalte, watertemperatuur,
BZV5, pH;
Afb. 4 - (Halßjaargemiddelde concentraties
ofwaardenvan diverse
parameters op het
.Markermeer m 1974 en
1981.
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Afb. 5-Zoutreis IJsselmcer en randmerenjuni 1985.

Een zoutverspreidingskaart vanhet
Markermeergebied, een momentopname
van eind juni 1985, geeft ditnog in meer
detail tezien (afb.5).
Door delange verblijftijd (13 maanden)is
het meer optevatten als een goed
gemengde bak. Vanwege deze ruimtelijke
homogeniteit kunnen trendmatige veranderingen indewaterkwaliteit voldoende
representatief worden weergegeven met
behulp van tijdsverloopgrafieken voor
enkele locaties ophetmeer.
Wanneer inditartikel gesproken wordt
over een trend, dan gebeurt dat nietop
basis van statistische analyse maar door
een kwalitatieve waarneming 'op hetoog'.
3.2. Chloride
De lange termijn veranderingen in het
chloridegehalte van het Markermeer zijn
op twee manieren in grafiekvorm
gepresenteerd.
Afb. 6presenteert het verloop van een
aantal parameters waaronder chloride.De
diagrammen betreffen het verloop vande
jaargemiddelde waarden te IJ103 overde
jaren 1972-1989. Indediagrammen zijn
de tijdstippen aangegeven vanhet
moment van dedijksluiting (eind 1975)
en een belangrijke wijziging vanhet
doorspoelbeheer (eind 1981).
Het langjarig gemiddelde gehalte isna de
dijksluiting geleidelijk teruggelopen van
260 mg/l naar rond 200 mg/l. Degeconstateerde gehalten zijn achtergebleven bij
eerdere prognoses van gemiddeld 260
mg/l. Oorzaken daarvoor zijn onder meer:
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- erisminder uitslagwater van Flevoland
op het Markermeer geloosd, tengunste
van lozing op het Veluwemeer voorde
algenbestrijding;
- hetchloridegehalte van hetingelaten
IJsselmeer water isvan '76 tot'81 ook
gedaald van 215 naar 150 mg/l. Sindsdien
schommelt dewaarde rond 150 mg/l
(oorzaak: nattere periode met relatief lage
chloride gehaltes opde IJssel);
- afleiden van zout uitslagwater vande
gemeente Amsterdam envan Waterland
naar het Noordzeekanaal inplaats van een
riooleffluent ophetIJmeer respectievelijk
via gemaal dePoel opde Gouwzee.
De oorzaak van dedaling inhetchloride
gehalte ophetMarkermeer isdus niet
direct toe teschrijven aan de sterke
reductie van het doorspoeldebiet sinds '81.

reductie

doorspoeling

3.3. Zuurstof, BZV5 en pH
Afb. 7geeft van deze parametershet
verloop indetijd van dezelfde locatieen
periode als voor chloride is gepresenteerd.
De zuurstofverzadigingswaarde ligt
meestal dicht bij de 100% inde gehele
periode. Dezuurgraad isbinnen de gehele
beschouwde periode niet trendmatig
veranderd. Voor dedijksluiting is de
verwachting uitgesproken daterook geen
belangrijke veranderingen inde zuurstofhuishouding ophet Markermeer zouden
optreden door desluiting. Toch lijkter
sprake tezijn van een lichte daling. Voor
BZV5 iserduidelijk een dalende trend
zichtbaar. Oorzaken voor deze verandering moet worden gezocht in de
afgenomen belasting met zuurstofbindende stoffen door:
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- afleiding of sanering van ongezuiverde
lozingen op het Markermeer;
- vermindering van de aanvoer van
IJsselmeerwater met relatief hoge BZV 5 waarden (organische stoffen incl. algen);
- sanering afvallozingen op IJssel en Rijn,
zodat daar en in het zuidelijke IJsselmeer
het BZV5 ook is gedaald.

omdat deze waarden over het meer
blijken te verschillen.
Het ruimtelijk en temporeel verloop van
deze parameters wordt waarschijnlijk
vooral bepaald door wisselende en
variërende omstandigheden op het
Markermeer zelf en minder door veranderde externe factoren. In ieder geval
lijken de veranderde waterstaatkundige
toestand in 1975 en de variaties in het
doorspoeldebiet niet van invloed te zijn
geweest op het verloop van deze parameters in de tijd. Als er al sprake is van
meerjarige veranderingen in deze parameterwaarden dan sporen deze niet met
die van bijvoorbeeld chloride, BZV5 enz.
Bij een beschouwing van deze

De zuurstofhuishouding is hierdoor het
afgelopen decennium mogelijk iets verbeterd, zich manifesterend in minder
oververzadiging met zuurstof in het
algengroeiseizoen (in Bekkers,1989 wordt
in meer detail op trendmatige seizoensveranderingen ingegaan).
3.4. Doorzicht, zwevende stofenchlorojyl
Afb. 8 geeft het verloop in de tijd van deze
parameters. Voor het chlorofylgehalte is
het verloop van het zomerhalfjaargemiddelde van 4 locaties gepresenteerd,

diagrammen valt het volgende op.
- Het chlorofylgehalte is sinds 1976
gemiddeld het hoogst in de oostelijke helft
van het meer. De laagste waarden treffen
we aan in het Hoornse Hop, de Gouwzee
en IJmeer. Er zijn ten opzichte van andere
meren weinig verschillen tussen de
gemiddelde waarden van zomer- en
winterhalfjaren (zie ook [5]). In de eerste
maanden van het jaar treedt doorgaans
wel een minimum op en in de voorzomer
een maximum.
- Doorzicht, zwevende-stofgehalte en
chlorofylgehalte variëren van jaar tot jaar
wel in waarde. Maar de veranderingen
hebben ten opzichte van elkaar weinig of
geen verband. Van duidelijke trendmatige

Afb. 8- Verloop inde tijd
teIJl 03van doorzicht,
zwevende stofen
chlorofyl
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veranderingen is voor elk van de
parameters geen sprake. De variaties van
jaar tot jaar zullen vooral bepaald worden
door de wind omstandigheden ophet
Markermeer. Slibopwoeling, chlorophylgehalte en doorzicht blijken goed te
correleren met de windkracht en golfhoogte [Jagtman &v. Urk,1988].
- Het doorzicht is in de periode van 1976
tot 1981tijdelijk iets hoger geweest in de
zomerhalfjaren.
Uit bovenstaande lijkt de conclusie
gewettigd dat, zeker na de afsluiting, de
algenbiomassa op het Markermeer meer
wordt bepaald door de processen op het
meer zelf (opvolgende perioden met
opwoeling en sedimentatie) dan door
bijvoorbeeld variaties in de wateraanvoer
uit het IJsselmeer.

Afb. 9- Verloop inde tijd
teIJl02 (teperiode
'75-'81)enIJlll (2?e
periode'82-'89)van
jaargemiddelde totaalgehalten aan Cd, Hg, Cu,
Pb, Cr en Zn.

0.70
0.60
0.5O
0.40

3.6. Zware metalen
Afb. 9 geeft het jaarlijkse verloop weer
van het totaalgehalte voor een zestal zware
metalen (Cd,Hg,Cu,Pb,Cr en Zn) voor
de locaties IJ102 (1975-1981) en IJl11
(1982-1989).
Vóór 1975zijn geen routinematig verzamelde gegevens over deze stoffen
verzameld op het Markermeer.
De diagrammen geven vanaf de dijksluiting in 1975 voor cadmium, kwik en
koper een duidelijke afname in de
gehalten te zien, vanaf de eind jaren '70is
mogelijk nog een zeer geringe dalende
trend aanwezig. Voor lood en zink is
mogelijk ook sprake van een dalende
trend, doch de variaties van jaar tot jaar
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3.5. Totaalfosfaat, nitraat enmtnet en vrij
ammoniak
Afb. 6 geeft ook het jaarlijks resp. halfjaarlijks verloop weer voor P-totaal
(zomerhalfjaar), nitraat en nitriet (jaargemiddelde) en vrij ammoniak voor de
locatie IJ 103.
Het totaal fosfaatgehalte is vanaf de dijksluiting duidelijk significant gedaald op
het Markermeer. Veranderingen in de
doorspoeling hebben geen trendmatige
veranderingen opgeleverd. Opwoeling van
bodemslib blijkt ook op het totaal fosfaatgehalte een duidelijke invloed.
Het gemiddeld gehalte aan nitraat en
nitriet resp. vrij ammoniak volgt sinds
1972 een bijna identiek patroon als het
gemiddeld totaal fosfaat. Opvallend zijn de
relatief lage waarden in de zeer droge en
warme zomer van 1976.In de gehalten
van de stikstofverbindingen is de reductie
van de doorspoeling van het Markermeer
vanaf 1981 mogelijk wel enigszins van
invloed geweest. Voor beide parameters is
een geringe daling te bespeuren. Het
ingelaten IJsselmeerwater geeft sinds '76
voor Nitraat een geringe toename te zien.
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blijven groot. Voor chroom is er geen
trend te vinden, mogelijk mede doordat
gedurende een lange tussenperiode de
waarden niet bepaald zijn.
In tabel I zijn de gemiddelde zware
metalen concentraties voor de perioden
'76-'8l en '82-'86 opgenomen op het
Markermeer (IJ102 resp. IJlll) en het
Ketelmeer (IJ 12), daarnaast is het quotiënt
vermeld tussen de getallen van beide
perioden. Deze quotiënten zijn een maat
voor de veranderingen op elk meer. Er
blijkt uit dat de veranderingen op het
Markermeer in dezelfde richting verlopen
als die op het Ketelmeer. De dalingen in
het Ketelmeer zijn, zoals te verwachten
was, meestal veel groter geweest. Kwik

d o o r s p o e l inQ

vormt daarop een uitzondering, de
dalingen daarvan zijn in het Markermeer
veel groter geweest. In hoeverre de sterk
gereduceerde waterinlaat in de tweede
periode de concentratie aan zware
metalen in het Markermeer heeft
beïnvloed is niet eenduidig vast te stellen.
Tegelijk met deze reductie trad ook een
afname op in de zware metalen concentraties van het ingelaten water. De dijksluiting in '75 heeft, tezamen met de
verlagingen van genoemde concentraties
na '76,wel duidelijke gevolgen gehad.
Gezien de grote verblijftijd van opgeloste
stoffen van meer dan 17 maanden, de
kleiïge bodem en het gemakkelijk
opwervelende slib), is het vanaf 1975

Tabel I- Gemiddeldeperiode concentraties aanzware metalen inMarkermeer en Ketelmeer inmg/m3
Zware metalen

Watersysteem

Cadmium

Markermeer
Ketelmeer

0,20
0,65

0,10
0,27

1,91
2,41

Koper

Markermeer
Ketelmeer

4,4
7,6

4,2
5,7

1,05
1,33

Zink

Markermeer
Ketelmeer

17,6
39

1,48
1,61

Kwik

Markermeer
Ketelmeer

0,19
0,13

0,04
0,07

4,75
1,86

Lood

Markermeer
Ketelmeer

4,8
7,6

3,4
3,8

1,41
2,0

Perioden
I:76-'81

* Meetlocaties: periode I:IJ 102,periode II :IJ 111.
** Meetlocatie IJ12.

26
63

Quotient
II: '82-'86

I/II
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Tabel II - KwaliteitsparametersMarkermeer1974en1986.
Doelstelling 2000

Parameter
pH
zuurstofgehalte
doorzicht (zomerhalfjaar'
P-totaal (zomerhalfjaar)
N-totaal (N0 3 +N0 2 +N K j e l d )
chlorofyl (zomerhalfjaar)
vrij ammoniak
chloride
cadmium
kwik
koper
lood
zink
chroom
som PCB';
a-HCH
y-HCH

6,5 < pH > 9,0
> 5,0 mg/l
>0,4m
< 0,15 mg/l
< 2,2 mg/l
< 100 mg/m 3
< 0,02 mg/l
< 200 mg/l
0,2 mg/m 3
0,03 mg/m 3
3 mg/m 3
25 mg/m 3
30 mg/m 3
25 mg/m 3

1974
6,8- 9,0
9,2-13,9
-0,4
0,26
3,1
40
0,01-0,026
250-325

1986
7,7- 8,7
9,1-13,0
-0,4
0,145
1,9
55
0,005-0,01
205-215

0,2-2,2*

0,03-0,11
0,00-0,09
1,9-10,0
1,7- 6,3
2-41
2,8-21,5

6- 19*
12- 145*
1,5-9*

< det.w.
0,003-0,005***
0,006-0,015***

0,02** mg/m 3
0,01** mg/m'

De parameters zuurgraad, zuurstof, vrij ammoniak en chloride worden aan de absolute waarde getoetst,
derhalve is voor deze parameters de minimum-maximum-range gegeven.
* 1975 in plaats van 1974

** voorlopige toetsingswaarde

goed mogelijk dat er zeer lange aanpassingstijden optreden, in het Markermeer, voor aan deeltjes adsorbeerbare
stoffen, waaronder fosfaat, Cadmium,
Kwik, PCB's, PAK's etc. (orde van grootte
tientallen-honderden jaren voor de
persistente stoffen). Effecten van veranderingen in de belastingen met
genoemde stoffen zullen dus niet snel
merkbaar zijn in de concentraties. Deze
grote buffer capaciteit betekent enerzijds
dat veranderingen slechts langzaam doorwerken, anderzijds zullen eenmaal
opgetreden veranderingen veel langer
persisteren.
Geconcludeerd kan worden dat sinds
1975 de totaalgehalten van de meeste
zware metalen meer of minder zijn
gedaald, of er invloed is geweest van de
verminderde doorspoeling op deze
gehalten sinds 1981 is niet duidelijk.
4. Toetsingaan de waterkwalitcitsdoelstelluig
2000
Om na te gaan wat de geschetste
ontwikkelingen in de waterkwaliteit
betekenen voor de algemene milieukwaliteit worden de cijfers vergeleken met
de in de nota 'Water voor nu en later'
geformuleerde waterkwaliteitsdoelstellingen 2000. Deze doelstellingen zijn de
bijgestelde normen voor de basiskwaliteit
voor oppervlaktewater. In tabel II zijn
de gewenste waarden gezet naast de
(gemiddelde) waarden van het Markermeer in de beginperiode (1974) en de
situatie in 1986.
Uit de vergelijking is te concluderen dat in
1986 de waarden van de meeste
beschouwde parameters van het Markermeer voldoen aan de doelstellingen
waterkwaliteit 2000, met uitzondering van:
chloride, doorzicht, koper, zink en kwik.

*** waarden IJl 11van 1985

Vóór de sluiting van de dijk EnkhuizenLelystad was dat minder het geval
(nutriënten, vrij ammoniak, BZV5 en de
meeste zware metalen). Aan de doelstelling voor de microverontreiniging wordt in
1986 - voor zover gemeten - nog niet
voldaan voor koper, kwik en zink
alhoewel die waarden al wel dicht
benaderd worden. Van nature wordt aan
de doelstellingen voor doorzicht niet altijd
voldaan. Het Chloridegehalte is (tijdelijk)
te hoog door het zoute uitslagwater van
Flevoland.
De variaties in de extra doorspoeling van
het Markermeer blijken geen duidelijke
effecten te hebben op de beschouwde
waterkwaliteitsparameters. De kwaliteit
van het Markermeerwater is gedurende
de beschouwde 18 jaar merkbaar verbeterd en voldoet met uitzondering van de
meeste zware metalen aan de huidige
kwaliteitseisen van de toegekende
functies.
5. Eindconclusies
Op het Markermeer komen op het open
water, voor de meeste parameters die
bekeken zijn, geen permanente gradiëntsituaties voor. De waterkwaliteit is dus
redelijk homogeen in ruimtelijke zin. Met
de beschikbare meetnetgegevens is het
mogelijk geweest een goed beeld te
krijgen van de ruimtelijke en temporele
veranderingen in de beoordeelde waterkwaliteitsparameters over de periode
1972-1989.
De aanleg en sluiting van de dijk
Enkhuizen-Lelystad, afleiding van
lozingen in Noord Holland, trendmatige
dalingen van diverse vervuilende stoffen
in het Ketelmeer en IJsselmeer hebben de
waterkwaliteit van het Markermeer
verbeterd ten aanzien van de volgende

parameters: BZV5, chloride, zuurstofoververzadiging in het zomerhalfjaar,
totaal stikstof, totaal fosfaat, vrij
ammoniak, cadmium, kwik, koper, lood en
zink. De invloed van een sterke reductie
van de doorspoeling van het Noordzeekanaal met Markermeerwater van ruim
60 m 3 /s naar 20 mVs in het zomerhalfjaar
heeft geen duidelijke gevolgen gehad voor
de waterkwaliteit in termen van concentraties. De belasting van het Markermeer
met vervuilende stoffen is wel gereduceerd. De effecten daarvan op de stofconcentraties in de waterfase worden
gebufferd en vertraagd door de sterke
adsorptiecapaciteit van het slibrijke
Markermeer. De nutriëntengehalten
hebben geen duidelijke invloed gehad op
het chlorofylgehalte en doorzicht. Deze
parameters worden vooral bepaald door
de karakteristieke eigenschappen en
dynamiek van het slibgehalte.
Van de beoordeelde parameters voldeden
vóór 1975 minder aan de waterkwaliteisdoelstellingen 2000 dan thans. Nu
voldoen de gehalten van de volgende
parameters nog niet aan deze doelstellingen: de meeste zware metalen, soms
chloride, om natuurlijke redenen het
doorzicht. Door de zoutbelasting van het
meer wordt de chloride norm af en toe
een weinig overschreden doch veel
minder dan in eerdere studies werd
verwacht (nu schommelt het gehalte
tussen 190 en 210 mg/l in plaats van
voorspelt 260 mg/l).
Verantwoording
De volgende personen gaven commentaar
of suggesties op het concept van dit
artikel: van RIZA M. Adriaanse,
W. Bruggeman, J. de Jong, M. C. M. van
Oirschot,J. S. Peters, T. Reitsma,
P. B.AL S. Stortelder, E.J. B. Uunk,
J. A. W. de Wit, van dir. Flevoland
G. D. Butijn, D. van Hoorn, E. Jagtman.
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