Drastische uitdunningvan devisstandinhetWolderwijd
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Resultaten van 1991 enverwachtingen voor1992

In kleine wateren (< 5hectare) is
gebleken dat een drastische reductie van
de visstand - een vorm van actief
biologisch beheer (ABB) - een langdurige
verbetering van de helderheid kan
bewerkstelligen [Van Donk et al, 1990;
Hosper &Jagtman, 1990].Na analyse van
de gegevens van het Wolderwijd isin
1989 geconcludeerd dat ook in een groot
meer als het Wolderwijd (2.700 hectare)
een ABB-experiment kans van slagen had.
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Verschillende eigenschappen van het
meer waren gunstig, zoals de aanwezigheid van grote watervlooien, het lage
fosfaatgehalte, de aanwezigheid van
waterplanten en de zandbodem, waardoor
weinig windresuspensie optreedt [Meijer
et al, 1990].
In november 1990is gestart met de grootschalige afvissing van het Wolderwijd.
In juni 1991 zijn in dit tijdschrift de
resultaten van het voorjaar direct na de
ingreep gepubliceerd. Op dat moment was
het water zeer helder geworden [Meijer et
al, 1991].Vanaf juli nam de helderheid
van het water af. In dit artikel wordt de
ontwikkeling van de waterkwaliteit in het
eerste jaar na de ingreep besproken en
worden de verwachtingen voor 1992
toegelicht.
De waterkwaliteit is na de ingreep in het
Wolderwijd het hele jaar veel beter
geweest dan in het referentiewater, het
Veluwemeer. Voor 1992wordt opnieuw
een toename van de helderheid verwacht.
De condities voor een uitbreiding van de
waterplantenvegetatie en een toename van
het aantal grote watervlooien zijn gunstig.
Maatregelen
Tussen november 1990en juni 1991 is
door beroepsvissers onder leiding van het
ingenieursbureau Witteveen + Bos
425.000 kilogram vis verwijderd met

behulp van zegens, kuilen en fuiken.
Hiermee werd de vangstdoelstelling van
400.000 kilogram vis ruimschoots gehaald.
De gevangen vis bestond vooral uit
brasem, blankvoorn en pos.Totaal is
ongeveer 75%van de oorspronkelijke
visstand verwijderd. In mei en juni1991
zijn ongeveer 600.000 snoekjes van
3-5 cm uitgezet langs de oevers.
Daarnaast is in de wintermaanden het
meer doorgespoeld met water uit Flevoland. Dit water bevat lage concentraties
fosfaat en algen. Het water werd aangevoerd via een viskerend rooster.
Resultaten
In mei ishet water zeer helder geworden
(doorzicht 1,75 meter) bij extreem lage
concentraties algen (chlorofylgehalte van
3 ^g/1, afb. la en lb). Ook de hoeveelheid
zwevend slib in het water was laag.
De algenconcentraties werden laag
gehouden door veel grote watervlooien
{Daphnia hyahna/galeata). In juli stortte de
Daphnia populatie in als gevolg van
voedselgebrek (afb. lc). De algenbiomassa
nam vervolgens toe en het doorzicht nam
af tot 50cm.Door de hogere algenbiomassa verbeterde in augustus de
voedselsituatie voor de watervlooien, maar
de Daphnia dichtheid bleef laag, waarschijnlijk door predatie van vooral de
aasgarnaal Neomysis.Jonge vis heeft
slechts een geringe predatie op Daphnia
geleverd.
De algenbiomassa nam toe tot maximaal
45 ^g/1. Waarschijnlijk werd de algengroei

beperkt door de relatief lage nutriëntenconcentraties. De totaal fosfaatconcentratie
bedroeg in het voorjaar slechts
0,04 mg P/l en nam in augustus toe tot
0,09 mg P/l (afb. ld). Ook de gloeirest
(maat voor opgewerveld anorganisch slib)
nam in de zomer toe,waarschijnlijk door
de hogere temperaturen, die de bodem
losser van structuur maken. Afb. 2 geeft
echter aan dat de troebeling in de zomer
- behalve door een achtergronduitdoving
door het water zelf - vooral werd veroorzaakt door levende en dode algen (in de
afb. weergegeven door chlorofyl en
detritus). In de heldere periode was zowel
de hoeveelheid levende als de hoeveelheid dode algen laag.
De periode van helder water (doorzicht
meer dan 1 meter) heeft ongeveer zes
weken geduurd. Desondanks is de
hoeveelheid waterplanten ten opzichte
van 1990niet significant toegenomen.
De waterplanten stonden verspreid over
30% van het meeroppervlak en de
vegetatie bestond vooral uit fonteinkruiden. Wel is een geringe toename van
kranswieren gesignaleerd. De geringe
toename van de waterplanten ten opzichte
van 1990iswaarschijnlijk het gevolg van
de koude junimaand. De planten zagen er
wel vitaal uit; ze vertoonden minder
aangroei van flab en epifyten dan voorgaande jaren en de produktie van zaden
en sporen is toegenomen (mondelinge
mededeling E. Marteijn).
De aasgarnaal Neomysiskon zich goed
ontwikkelen omdat een predator afwezig

Aß. 1 - Verloop van doorzicht, chlorofylgehalte, aantalDaphniaenhetfosfaatgehalte in1991 inhet Wolderwijden
het Veluwemeer. In dewinter1990-1991 isinhet Wolderwijdde visstanddrastisch uitgedund. Het Veluwemeerdient
als referentie.
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was. Uit darmanalyses van de vissen bleek
dat alleen baars Neomysis at. Brasem en
ook pos schakelde al heel snel van watervlooien over op muggelarven. Blankvoorn
at naast zoöplankton ook slakjes en
planten. Baars van 7-17 cm is de meest
efficiënte predator voor Neomysis. Er was
in 1991echter vooral baarsbroed aanwezig.
Deze kleine baarsjes konden tot augustus
alleen onvolwassen aasgarnalen eten.
Na augustus werden ook volwassen
aasgarnalen gepakt en nam de hoeveelheid aasgarnalen af.
In september is een schatting van de
visstand gemaakt. Volgens deze schatting
is de totale hoeveelheid vis toegenomen
van circa 20-50 kg/ha direct na de uitdunning tot ongeveer 85 kg/ha in het
najaar [Witteveen + Bos 1992].De vis
bestaat vooral uit brasem en pos. Er is
weinig broed van brasem en blankvoorn
(slechts 10 kg/ha). De broedproduktie is
laag geweest door de lage temperaturen in
het voorjaar. De hoeveelheid pos is toegenomen. De overleving van de uitgezette
jonge snoek is door het koude voorjaar
gering geweest. De paai van brasem was
erg laat, waardoor in juni een voedseltekort voor de jonge snoek ontstond.
Omdat oever- en waterplanten niet
voldoende schuilgelegenheid boden,
konden de snoekjes elkaar opeten.
De overgebleven snoek is echter hard
gegroeid en zal in het voorjaar 1992 al in
staat zijn te paaien.
Vergelijking met de verwachting
uitgesproken in 1989
In 1989 is een prognose gemaakt voor de
resultaten in de eerste zomer na een
ingreep [Meijer etal, 1990]. Hierbij
werden de technische afvisbaarheid en de
voorspelling van het doorzicht onzeker
genoemd. In 1991is gebleken dat ook op
de schaal van het Wolderwijd een uitdunning van 75% technisch haaibaai is.
De resultaten van 1991 (tabel I) geven aan

dat de voorspelling voor het totaal fosfaatgehalte en het chlorofylgehalte ongeveer
is uitgekomen. Het oppervlak dat bedekt
was met waterplanten is ongeveer even
groot als voorspeld, maar de dichtheid van
de waterplanten was erg ijl en de hoeveelheid kranswieren bleef sterk achter bij de
verwachting. Het gemiddelde doorzicht
van het zomerhalfjaar ligt binnen de voorspelling. Uit de resultaten van mei blijkt
echter dat het doorzicht ver boven het
verwachte maximum van 1,0 meter kan
komen, terwijl later in het jaar het doorzicht aan de ondergrens van de verwachte
marge zat.
De ontwikkeling van de aasgarnaal verliep
anders dan verwacht. De mogelijkheden
van jonge baars zijn overschat. Achteraf
beschouwd had bij de uitdunning
geprobeerd moeten worden baars van
7-17 cm te sparen. Het is ook mogelijk dat
de schatting van Neomysisvóór de ingreep
te laag is geweest, omdat een kwantitatieve schatting grote onzekerheden bevat
door de geringe kennis over gedrag en
verspreiding van de aasgarnaal.
Vergelijking met de referentie
(voorgaande jaren en het Veluwemeer)
Als referentie voor de huidige waterkwaliteit kan de waterkwaliteit van het
Wolderwijd in voorgaande jaren of die
van het Veluwemeer worden gebruikt.
Het Veluwemeer wordt net als het
Wolderwijd doorgespoeld met fosfaat- en
algenarm water uit Flevoland, maar de
visstand is daar niet uitgedund.

De waterkwaliteit van het Wolderwijd is
door de ingreep beter geworden dan
voorgaande jaren en beter dan de waterkwaliteit in het Veluwemeer. Ten opzichte
van voorgaande jaren is in 1991het doorzicht in de zomer verdubbeld, het fosfaatgehalte met meer dan de helft afgenomen
en het chlorofylgehalte gehalveerd
(afb. 3). In alle voorgaande jaren was de
waterkwaliteit van het Veluwemeer veel
beter dan in het Wolderwijd, terwijl in
1991na de ingreep de waterkwaliteit van
het Wolderwijd significant beter was
(afb. 1 en 3).
Aanvullende maatregelen
Vanaf januari 1992 wordt een aanvullende
visserij uitgevoerd op pos, brasem en
blankvoorn om de hoeveelheid planktonetende en bodemwoelende vis verder te
verlagen. Bij deze uitdunning wordt de
baars zoveel mogelijk gespaard. Daarnaast
zal in het voorjaar baars van 7-17 cm
worden uitgezet om de predatiedruk op
Neomysiste verhogen.
Door een verhoging van het waterpeil in
maart wordt de hoeveelheid voor snoek
geschikte oevervegetatie vergroot.
Momenteel heeft namelijk een groot deel
van de oevervegetatie slechts een waterdiepte van 20-30 cm, wat te ondiep is voor
snoek. In juni wordt waarschijnlijk nog
een aanvullende bevissing op grote
paaiende brasem en blankvoorn uitgevoerd om de bodemwoeling te doen
afnemen en de produktie van broed van
brasem en blankvoorn te verlagen.
Verwachting voor 1992
In december 1991en januari 1992 was het
doorzicht beter dan in voorgaande jaren
(75 cm in vergelijking tot 50 cm in voorgaande jaren). De uitgangssituatie voor
het voorjaar is dus gunstig. Een verdere
toename van het doorzicht wordt pas
verwacht in april-mei bij een toename van
grote Daphma. De grote produktie van
wintereieren - de entpopulatie voor
Daphma in het voorjaar - en de lage
produktie van brasem en blankvoorn
in het afgelopen jaar vormen een goede
uitgangssituatie voor een toename van het
aantal grote watervlooien. Het is echter de
vraag welke invloed Neomysis in het voorjaar op Daphma zal gaan uitoefenen.

TABEL I - Vergelijking verwachting en resultaten
Parameter
(zomerhalfj aargemiddelde
Chlorofyl (,ug/l)
Doorzicht (cm)
Totaal P (mg P/l)
Waterplanten (ha)
Soort vegetatie
Aasgarnaal Neomysis

Verwachting
eerste zomer

Resultaten
eerste zomer

20
50-100
0,05-0,07
900
fonteinkruiden
+ veel kranswieren
geen toename

25
70
0,07
900
fonteinkruiden
+ weinig kranswieren
toename
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Afb. 3 -Zomerhaljjaargemiddelde doorzicht, chlorofylenfosfaatgehalte inhet Wolderwijden Veluwemeer in
1989, 1990 en 1991.

Door de predatie van baars na augustus
is de hoeveelheid Neomysisal sterk
afgenomen. Een bemonstering gaf in
februari 1992 een lagere dichtheid dan in
najaar 1991aan. Naar verwachting zal de
uitgezette baars de hoeveelheid Neomysis
verder omlaag brengen. Deze uitgangssituatie is ongeveer even goed als in 1991.
Daarom wordt ook in het voorjaar van
1992 een helder water periode verwacht.
Het is de vraag hoe lang de heldere
periode in 1992 zal duren. Voor helder
water in de zomer is een hoge dichtheid
waterplanten nodig en een geringe
predatie op Daphnia. Door de hoge
produktie aan zaden en sporen van waterplanten in 1991wordt, bij warm weer en
helder water, in het voorjaar 1992 een
toename van de dichtheid van de waterplanten verwacht. Om de predatie op
Daphnia door brasembroed - die vooral in
de zomer plaatsvindt - laag te houden, is
een goede stand aan snoekbroed nodig.
Er is nu paairijpe snoek in het water

aanwezig. Nu door de verhoging van het
waterpeil het areaal aan oeverplanten is
uitgebreid, wordt een hogere overleving
van de jonge snoek verwacht. De predatie
van Neomysis op Daphnia in de zomer
hangt af van de ontwikkeling van Neomysis
en baars in het voorjaar.
Als de hoeveelheid waterplanten sterk
toeneemt kunnen de planten via
competitie om nutriënten mogelijk de
algengroei remmen. In die omstandigheden kan het systeem wel wat predatie
op Daphnia door jonge vis of Neomysis
verdragen.
Conclusie
Het experiment in het Wolderwijd heeft
aangetoond dat ook in een groot water
een reductie van 75% van de visstand
technisch haalbaar is. Ook op dergelijke
schaal blijkt het water gedurende
meerdere weken zeer helder te kunnen
worden. Voor een dergelijke helderheid
zijn zeer lage concentraties slib (< 5 mg)
drooggewicht/1) en chlorofyl (< 10/Ug/1)
nodig. De afname van de helderheid in de
zomer werd vooral veroorzaakt door een
toename van de hoeveelheid levende en
dode algen. De algen namen toe omdat
onvoldoende Daphnia aanwezig was als
gevolg van predatie door vooral de
aasgarnaal Neomysis. De aanwezigheid van
de aasgarnaal is niet specifiek voor een
groot water. Ondanks de afname van de
helderheid in de loop van de zomer is het
doorzicht toch het hele jaar groter geweest
dan in het Veluwemeer, terwijl dit voor de
ingreep altijd omgekeerd was.
Voor 1992 wordt net als in 1991 een
heldere periode in het voorjaar verwacht.
Het zal van de ontwikkeling van de waterplanten en de snoek afhangen of het water
ook in de zomer helder zal blijven.
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Monitorsystemen
• Slot van pagina 196
een water- en luchtspoeling geweest,
waarbij niets aan het net veranderd werd.
Opvallend is hier de verlaging en het
strakke verloop van de troebeling na de
behandeling (afb. 10). Gebleken is dat
herhalingsmetingen (periodiek uitgevoerd
met mobiele cabines) na 2 jaar nog
eenzelfde strakke lijn vertonen op
hetzelfde niveau. Hoe lang deze gunstige
situatie zich zal handhaven is een punt
van verder onderzoek. Op basis van deze
resultaten is voor het gehele distributienet
een onderhoudsprogramma versneld
ingevoerd, gebaseerd op water-luchtspoelen met een intervaltijd van 5 jaar.
Slotwoord
Met een aantal toepassingsvoorbeelden,
gekozen over een breed gebied, is het nut
van een monitorsysteem aangetoond.
Dankzij moderne technieken (meetsensoren, hardware, data-transmissie en
dergelijke) en een verhoogde interesse
naar het verloop van waterkwaliteitsparameters in het distributienet (in-situmetingen), is voor een monitorsysteem
een steeds grotere rol weggelegd. De
combinatie monitoring en rekenen met
leidingnetrekenprogramma's biedt betere
mogelijkheden tot het uitvoeren van
analyses en vaststellen van diagnoses om
vervolgens tot (alternatieve) oplossingen
te komen. Een monitorsysteem moet ook
gezien worden als een waardevolle
aanvulling in een totaal Distributie
Informatie Systeem (DIS).
Het ligt in de bedoeling na deze
berekeningen de verkregen resultaten in
het veld te testen waarbij meten en
regelen volgens de in afb. 1 getoonde
regelkring zal plaatsvinden.
De opgedane positieve ervaringen bij
Gemeentewaterleidingen met de meetstations zullen leiden tot het verder
optimaliseren van het meetnet. Hierbij
moet gedacht worden aan uitbreiding van
het aantal meetstations, het gebruik van
moderne apparatuur en vooral het
inspelen op nieuwe ontwikkelingen op
gebied van de datacommunicatie.
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