Botsholdag van Natuurmonumenten, NVAE enprovincieUtrecht

Gebiedsgerichte aanpak eutrofiëring Botshol werptvruchten af

De overheid doet z'n uiterste best om de
eutrofiëringsproblematiek op te lossen.
Invoering van fosfaatloze wasmiddelen,
defosfatering op rwzi's, aanscherping van
de meststoffenwetgeving en internationale
afspraken in RAP en NAP vormen
daarvan belangrijke componenten.
Maar al die maatregelen bij elkaar
resulteren voor een natuurgebied als de
Botshol in Utrecht in een beperking van
de fosfaatbelasting met circa 4%. Dat is
onvoldoende. Om de in de Botshol
verloren natuurwaarden te herstellen is
een gebiedsgerichte aanpak noodzakelijk.
Dat zo'n gebiedsgerichte aanpak bij
betrekkelijk geringe kosten snel resultaat
kan opleveren, bleek tijdens de 'Botsholdag' die op 26 september jl. in Utrecht
werd gehouden. De bijeenkomst was
georganiseerd door de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten, de
Nederlandse Vereniging voor Aquatische
Ecologie NVAE en de provincie Utrecht.
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Schoonheid en verval
Tot in het begin van de jaren zestig was
de Botshol een natuurgebied met een
grote rijkdom aan planten en dieren.
Daarover sprak
dr. H. Hillebrand
(VU Amsterdam).
De soortenrijkdom
hield vooral verband
met het heldere, licht
brakke water,
's Zomers wordt in de
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Botshol via de boezem
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Oude Waver water
ingelaten uit de aangrenzende polder
Groot Mijdrecht, waar ijzerrijk brak water
opkwelt. Dat ijzer zorgde altijd voor een
natuurlijke defosfatering. Maar in de jaren
zestig raakte dit systeem overbelast en
kwamen er via de Bruggesloot meer
voedingsstoffen het gebied binnen. In het
begin van de jaren zeventig was de
Botshol troebel en was de bijzondere
begroeiing in het water vrijwel verdwenen. Wel bleek uit onderzoek, dat de
bodem van de plassen in de Botshol, de
Grote Wije en de Kleine Wije, nog heel
weinig opgehoopt fosfaat bevatte, zodat
defosfatering een haalbare kaart leek.
Maatregelen
Om de voortschrijdende eutrofiëring van
de plassen in de Botshol een halt toe te
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Ijzerdosering inliet aanvoerwater voor de Botshol.
Hetfosfaatgehalte isgehalveerdende kranswiervcgetatic herstelt zich.

roepen is vanaf 1988 een integraal
restauratieproject uitgevoerd, dat werd
toegelicht door
drs. P. B.W. van Iersel
(prov. Utrecht).
De volgende maatregelen werden
genomen:
- uitvoering van een
waterbeheersingsplan
door het waterschap,
zodat het agrarisch
gebied waterstaatkundig gescheiden is van
het natuurgebied;
- defosfatering van het inlaatwater
afkomstig van de Oude Waver door de
provincie.
De maatregelen waren betrekkelijk
eenvoudig en leverden zowel kwantitatief
als kwalitatief succes op. De verwachting
was, dat de externe fosfaatbelasting met
zo'n 80% zou afnemen, dat het doorzicht
zou toenemen en de vegetatie zich zou
kunnen herstellen. Hoewel de mogelijkheid van het optreden van onvoorspelbare
acties van het ecosysteem aanwezig
blijven, is aan de verwachtingen voor
doorzicht en vegetatie voldaan, zo besloot
Van Iersel voorzichtig.
Het herstel (chemie en plankton)
De resultaten na de
maatregelen zijn al
snel waar te nemen, zo
zei mevrouw
drs. W. J. Rip (prov.
Utrecht). In 1989, het
eerste jaar na de maatregelen, is het totaalP-gehalte in de zomer
gehalveerd ten
opzichte van het zomergemiddelde in
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1988. Het zomergemiddelde chlorophylla-gehalte, een maat voor de hoeveelheid
algen, is afgenomen en de zichtdiepte nam
met een halve meter toe. Gedurende bijna
het hele jaar is er in de hele Botshol,
uitgezonderd een aantal diepe plaatsen,
doorzicht tot op de bodem.
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Het Cl-gehalte verdubbelde van circa 450
tot circa 800 mg/l als gevolg van de
veranderingen in de waterhuishouding.
De samenstelling en dichtheden van het
fyto- en zoöplankton verschillen sterk
tussen de Kleine Wije en de Grote Wije.
In 1990 is de hoeveelheid plankton
afgenomen. Vóór de maatregelen werd de
groei van het fytoplankton aan het eind
van de zomer niet door fosfaat beperkt; in
1989 gebeurde dat wel in de zomer en in
1990 in de zomer en het voorjaar.
De hoeveelheid algen wordt rechtstreeks
bepaald door de hoeveelheid fosfaat.
Maar niet alle ontwikkelingen waren
positief, zo meldde mevrouw Rip.
In november 1990 trad op vrij grote schaal
vissterfte op in de Botshol. Het Centraal
Diergeneeskundig Instituut constateerde
een chronische vergiftiging, waarschijnlijk
als gevolg van toxinen uitgescheiden door
algen van de klasse chrysophyceae, voorlopig 'Prymnesium' gedoopt. Het lijkt
erop, dat het hierbij ging om een incident
zonder blijvende negatieve effecten.
Herstel van kranswieren en
waterplanten
De rijke kranswiergemeenschap met zes
verschillende soorten die in het verleden
de Botshol kenmerkte, was in de jaren
tachtig gereduceerd tot een schamel
restant met maar één soort.
Ook het Groot Nimfkruid had zich maar
op enkele plaatsen weten te handhaven.
Daarover sprak
dr.J. Simons
(VU Amsterdam),
maar hij gaf ook aan,
dat al in de zomer van
1989, dus vlak na de
beheersmaatregelen, al
signalen van herstel
waren te zien:
toename van kranswieren en afname van de draadalg
Vauchena dichotoma en het Bronmos.
In 1990 en 1991zette de verbetering zich
door met een verdere toename van kranswieren en Groot Nimfkruid.
Een belangrijk verschil met het verleden
is de aanzienlijk andere soortensamenstelling. De ecologische achtergrond
daarvan is nog niet duidelijk, aldus
Simons.

Overheidsbeleid
In de slotvoordracht plaatste
ir. M. A. de Ruiter
(prov. Utrecht) de in
de Botshol genomen
maatregelen in een
wat breder verband.
Hij rekende voor, dat
de maatregelen in het
kader van het landelijk
beleid voor de
eutrofiëringsbestrijding zullen leiden tot een verlaging
van de gemiddelde fosfaatbelasting van de
zoete Nederlandse binnenwateren van
circa 6 g P per m 2 per jaar tot zo'n 3 g P
per m 2 per jaar. Die belasting is nog veel
te hoog om voor de zoete binnenwateren
een werkelijke oplossing van de
eutrofiëringsproblematiek te mogen
verwachten. Alleen met aanvullende
gebiedsgerichte maatregelen zijn overtuigende resultaten te bereiken. De Ruiter
pleitte er dan ook voor, dat ook in het
overheidsbeleid meer aandacht komt voor
de gebiedsgerichte aanpak. De mogelijkheden daarvoor staan weliswaar in de
Derde Nota Waterhuishouding aangegeven, maar krijgen toch onvoldoende
accent. Naar zijn oordeel is met een zorgvuldige combinatie van de landelijke en
gebiedsgerichte aanpak het grootste

milieu-resultaat te bereiken. Op zichzelf is
het landelijk beleid wel belangrijk, maar
dan vooral voor de kustwateren. Voor de
binnenwateren is veel meer nodig.
De Ruiter riep de aanwezige rijksambtenaren op, begrip te tonen voor de
gebiedsgerichte aanpak in een beperkt
aantal waardevolle wateren, en ook de
waterkwaliteitsbeheerders daarin te
stimuleren. 'Schrijf bijvoorbeeld een
nieuwe nota, waarin het belang van zo'n
lokale aanpak duidelijk wordt gemaakt.'
GBV

