WordendeLoosdrechtse Plassenweerhelder?

1. Historie, morfologie en hydrologievan
de plassen
De Loosdrechtse Plassen zijn gelegen in het
veengebied dat zich uitstrekt van de stad
Utrecht in het zuiden tot aan Muiden in het
noorden (afb. 1 en 2). De oostgrens wordt
gevormd door de hogere zandgronden vande
LJtrechtste Heuvelrug en het Gooi. in de
ijstijden door opstuwing ontstaan.
De westelijke grens wordt gevormd door de
stroomrug van de Utrechtste Vecht.

afgegraven. In het midden van elk perceel
liet men smalle stroken staan, de legakkers,
waarop de bagger tot turf werd gedroogd,
waarna deze per schip via de Vecht werd
afgevoerd naar onder andere Utrecht en
Amsterdam. De legakkers verdwenen
grotendeels door golfslag en clandestiene
vervening en aldus ontstond een piassengebied van circa 16 km2 met een, door de
lengte van de baggerbeugel bepaalde, diepte
van 2 meter. Midden 19e eeuw werden de
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Dit veengebied, voornamelijk in het
Atlanticum ontstaan, isinde f2een 13e eeuw
tot landbouwgebied doordemens ontgonnen
door het graven van ontwateringssloten
onder andere naaralbestaande veenriviertjes
zoals de Drecht.
Zo ontstonden boeren-nederzettingen als
Oud en Nieuw Loosdrecht, Breukeleveen en
Tienhoven. De kern van het veengebied
bestond uit voor landbouwgebieden inferieur
mosveen. Vooral dit mosveen vormde een
uitstekende grondstof voor het vervaardigen
van turf.
Reeds vanaf de 15e eeuw, maar vooral in de
17e en 18e eeuw werden grote delen akkergrond tot circa2 meteronderde waterspiegel

eerste plannen gemaakt om dit piassengebied, door min of meer illegale delfstofwinning ontstaan, weer droog te leggen.
Als eerste stap hiertoe werd, dankzij
particulier initiatief, een zuidelijk gelegen
plas in 1866 drooggelegd.
Deze droogmakerij, de Bethunepolder,
bleek géén succes. Een sterke kwelstroom,
via de ondergrond afkomstig van de hogere
gelegen zandgronden en vanuit de

Afb. I - Situatie Loosdrechte Plassengebied.

Afb. 2 - Overzicht
Loosdrechtse Plussen.

Samenvatting
De Loosdrechtse Plassen (oppervlakte
16 km 2 , gemiddelde diepte 2 m) zijn
geëutrofieerd door jarenlange toevoer
van huishoudelijk afvalwater en inlaat
van fosfaatrijk Vechtwater; het laatste
om het gewenste peil te handhaven.
De helderheid van het water verminderde aanzienlijk, het doorzicht
verminderde van 2 m tot 30 cm.
De plassen worden gedomineerd door
hoge massa's fytoplankton, ondergedoken hogerewaterplanten zijngeheel
verdwenen. In de jaren 1970-1985
werden de omliggende dorpen gedoleerd. Het rioolwater wordt afgeleid
naar zuiveringsinstallaties buiten het
plassengebied. Sinds 1984wordt geen
Vechtwater meer ingelaten, maar gedefosfateerd Amsterdam-Rijnkanaalwater. Dit heeft de externe fosforbelasting teruggebracht van 1,6 naar
0,3 g P m" 2jaar"1. De totaal-fosforconcentratie daalde tot 0,l mg P l"1.
Na vier jaar worden de Loosdrechtse
Plassen echter nogsteeds gedomineerd
door fytoplankton. Dewerkgroep WOL
(Waterkwaliteits Onderzoek Loosdrechtse Plassen) verricht fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek aan het
Loosdrechtse Plassensysteem, en biedt
hierdoor de waterkwaliteitsbeheerder
optimale mogelijkheden voorde keuze
van additionele maatregelen.
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Loosdrechtse Plassen, veroorzaakte zeer
hoge bemalingskosten. Overwogen werd de
bemaling weer te staken. Als redder in de
nood nam de gemeente Amsterdam begin
deze eeuw de bemaling op zich, niet alleen
van de Bethunepolder maar van het gehele
plassengebied. Als tegenprestatie verkreeg
zij het recht, vastgelegd in het Piassencontract van 1930, om alle water uit het
gebied voor zijn drinkwatervoorziening te
mogen benutten. Vanaf die tijd werd het
wateroverschot via de Loenderveense Plas,
waar het een voorzuivering ondergaat, met
een pijpleiding afgevoerd naar de zuiveringinstallaties te Driemond en vandaar naar
Amsterdam. In droge perioden met veel
verdamping wasde drinkwaterbehoefte
groter dan het wateroverschot en moest, om
de plassen op peil te houden, Vechtwater
worden ingelaten.
2. De waterkwaliteitsproblematiek
Tot in de jaren vijftig washet water van de
Loosdrechtse Plassen nog zohelder dat
onder normale omstandigheden de bodem,
op circa 2 meter diepte, op de meeste
plaatsen zichtbaar was.
Alleen na een periode met sterke wind was
het water kortstondig bruin gekleurd door
weggeslagen veen. Een bewijs voor deze
helderheid vormde de aanwezigheid van
kranswieren, die het grootste deel van de
bodem bedekten [Leentvaar & Mörzer
Bruijns, 1962].Na dejaren vijftig isdit fraaie
beeld veranderd. Het plassenwater werd
bruin-groen, het doorzicht nam af tot circa
30 cm en in 1961 wasvan de kranswierbegroeiing nogslechtseen schamele restover
in het meest oostelijke deel (afb. 3).
Nu, ruim dertig jaar later, moeten we
aannemen dat deze achteruitgang vooral
veroorzaakt isdoor toegenomen fosfaatconcentraties. De belangrijkste bronnen van
het fosfaat waren de ongezuiverde lozingen
van de bebouwing en recreanten enerzijds en
het jaarlijks ingelaten Vechtwater anderzijds.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog groeide
de recreatie op en aan de Loosdrechtse
Plassen explosief. Mogelijk mede aan-
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Afb. 3 - Kranswierbegroeiing in 1941. Naur:Leentvaar enMörzer-Bruijm [1962]

getrokken door het helderewater,werden de
aanliggende gemeenten 's zomers overspoeld
met duizenden dag- en verblijfsrecreanten.
Gelijktijdig groeide de vaste bevolking diein
deze recreatie zijn brood ging verdienen.
De achteruitgang van de kwaliteit van het
ingelaten Vechtwater, de tweede grote
fosfaatbron, werd enerzijds veroorzaakt door
de achteruitgang van het Rijnwater, dat voor
circa 80% de bron isvoor het water van de
Vecht en anderzijds door de toegenomen
ongezuiverde lozingen van de omliggende
gemeenten, vooral van de stad Utrecht.
Deze beide fosfaatbronnen, bebouwing en
recreatie enerzijds en Vechtwater anderzijds,
waren vóór 1970 ongeveer even groot, circa
13 ton P . j a a r 1 of 0,8 g P.m" 2 .jaar 1 .

Zuivering ter plaatse en lozingop de plassen
werd terecht toen al niet acceptabel geacht.
In de periode 1970-1986 isdeze riolering
moeizaam tot stand gekomen. Door de
slappe funderingsgrondslag, de verspreide
bebouwing en de geringe financiële draagkracht respectievelijk het niet altijd even
grote enthousiasme van de desbetreffende
gemeenten, heeft het zestien jaar geduurd
voordat het plan van DHV was uitgevoerd.

r

c_
fü

ro 14

\

12
O

2

3. Maatregelen
3.1. Rioleringsaanleg
Het was vooral bezorgdheid over de
bacteriologische verontreiniging van de
plassen die de provincie Utrecht ertoe bracht
in 1965 aan het ingenieursbureau DHV
opdracht te verlenen tot het opstellen van
'een algemeen plan inzake de bestrijding van
de waterverontreiniging vande Loosdrechtse
Plassen' [Prov. Best. v.Utr., 1967].In het
rapport van DHV werd voorgesteld om rond
het gehele plassengebied een ring van riolen
aan te leggen waarin al het geproduceerde
afvalwater maar zonder het regenwater, zou
worden opgevangen en afgevoerd naar de
rioolwaterzuiveringsinstallaties
Hilversum-West en Maarssen, die hun
effluent buiten het plassengebied lozen.
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Afb. 4 - Ingelaten VechtARK water 1968-1987.

Z o n d e r d e toen bestaande Korthalsregeling,
de Terugploegregeling en de Bijdrageregeling Kostbare Rioleringen van het
ministerie van VROM, zou deze riolering
zelfs nu nog niet tot stand zijn gekomen.
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• Chloride-concentraties 1968-1987

3.2. Vervanging vande Vechtwater-inlaat
Het jaarlijks, vooral in de zomer, ingelaten
Vechtwater vormde de tweede grote
fosfaatbron. Begin van dejaren zeventig
dreigde dezefosfaatbron aanzienlijk tezullen
gaan groeien door plannen van Gemeentewaterleidingen Amsterdam om zijn drinkwaterwinning te vergroten waardoor op den
duur in het geheel geen Bethunewater meer
voor de plassen over zou blijven en dus nog
meer Vechtwater ingelaten zou moeten
worden. Het was het bezwaarschrift
hiertegen vande Stichtse Milieufederatie van
februari 1973 dat de aanleiding gaf tot een
onderzoek van een commissie, bestaande uit
vertegenwoordigers van PWU, RIN, RID en
GWA, om hiervoor een oplossing te vinden.
In november 1975verscheen hetrapport van
deze commissie onder de pretentieuze titel
'Veiligstelling van de kwaliteit van het water
van de Loosdrechtse Plassen' [Prov. Best.v.
Utr., 1973[. De essentie van het rapport was
het voorstel om de jaarlijkse fosfaatbelasting
van de Loosdrechtse Plassen weer terug te
brengen tot globaal het niveau van de jaren
1946-1948 (circa 3 ton P.jaar" 1 of circa
0,2 g P.m" 2 ,jaar" 1 ) door de jaarlijkse inlaat
van Vechtwater te vervangen door dievan
gedefosfateerd water uit het AmsterdamRijnkanaal.
Voor de uitbreiding van zijn drinkwaterAfb. 7-Fosforconcentraties 1968-1987.
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Afb. 6-ExterneFosfaatbelasting 1968-1987.

winning had GWA al besloten een leiding
van het Amsterdam-Rijnkanaal naarde
Loenderveense Plas aan te leggen.
Door deze leiding te vergroten zou ook het
Loosdrechtse Plassengebied gesuppleerd
kunnen worden. Door een eenvoudige
toevoeging van ijzerchloride zou het
fosfaatgehalte van het kanaalwater,dat reeds
aanmerkelijk lager wasdan het Vechtwater,
nogeens met eenfactor tien verlaagd kunnen
worden. Het gecoaguleerde fosfaat zou
kunnen bezinken in de Nieuwe Polder, een
deel van het plassengebied in het uiterste
westen gelegen (afb. 3).Na veel aarzelingen
besloot in 1983 de provincie Utrecht deze
oplossing uit tevoeren,aarzelingen die onder
andere verband hielden met het feit dat
GWA niet bereid bleek mee tebetalen aan de
meerkosten vande leiding,de desbetreffende
defosfateringsinstallatie en de chemicaliënkosten. Ter zijde zij opgemerkt dat er nog
een ander alternatief was,vooral aangevoerd
door (hydro)biologen, doch niet genoemd in
bovengenoemd rapport. Dat alternatief was
dat de plassen gesuppleerd zouden worden
met Bethunewater in plaats van met Vechtof Amsterdam-Rijnkanaalwater.
Het Bethunewater isdoor kwel voor een
groot deel afkomstig van de Loosdrechtse
Plassen en zou door zijnsamenstelling betere
kansen geven voor het herstel van de

oorspronkelijke flora en fauna. GWA zou
dan echter niet méér maar juist minder
Bethunewater kunnen gebruiken en dus
meer kanaalwater moeten benutten.
Het water van het Amsterdam-Rijnkanaal is
echter Rijnwater, dat meer zouten en ook
meer potentieel toxische stoffen bevat dan
het Bethunewater. Omdat de drinkwaterbelangen hier belangrijker werden geacht
dan de onduidelijke aspecten van flora en
fauna, isdit alternatief verder buiten de
officiële discussie gebleven.
4. De resultaten
Op 22 mei 1985 werd de defosfateringsinstallatie officieel in gebruik gesteld.
In 1984 was bovendien alvrijwel geen
Vechtwater meer ingelaten. Ook de aanleg
van riolering was in 1984 reeds grotendeels
voltooid. In feite wordt nu (1988) reeds vier
jaar een fosfaatbelasting bereikt die vrijwel
op het niveau ligt waarnaar gestreefd wordt,
circa 0,3 g P.m" 2 ,jaar -1 . Wat zijn nu de
resultaten van aldeze maatregelen'?
Uit de gegevens over de bacteriologische
verontreiniging blijkt dat de aanleg van
riolering een duidelijk effect heeft gehad.
Mede door aanleg van toiletgebouwen, met
opvang van faecaliën, op de recreatieeilanden voldoet het water bacteriologisch
meestal aan de normen.

Afb. 8-Chlorofyt-aconcentraties 1979-1987
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De eutrotïëringssituatie ligt veel moeilijker.
Vanaf 1980wordt de ontwikkeling van
waterkwaliteit gevolgd door de werkgroep
Waterkwaliteits Onderzoek Loosdrcchtse
Plassen (W.O.L.). Deze werkgroep iseen
samenwerkingsverband van acht deelnemende instituten en instanties waarvan de
belangrijkste zijn: het Limnologisch Instituut
te Nieuwersluis, het Instituut voor
Aardwetenschappen van de Vrije Universiteit
van Amsterdam, het RIVM en het
Laboratorium voor Microbiologie van de
Universiteit van Amsterdam. Vooreen
belangrijk deel gefinancierd door het
ministerie van VROM, de provincie Utrecht
en de EEG en voor het overige deel vooral
gefinancierd uit eigen middelen, wordt het
aquatische ecosysteem van de plassen ten
aanzien van vrijwel al zijn aspecten gevolgd
en bestudeerd.
Dankzij de inspanningen van deze groep
onderzoekers weten wenuveelmeervanwat
zich in deze plassen afspeelt, met name ten
aanzien van de hydrologie, het fytoplankton,
het zoöplankton, de chemie van water en
bodem, de uitwisselingsprocessen tussen
water en bodem en interactiestussen fyto-en
zoöplankton en het visbestand. In het kader
van dit artikel ishet onmogelijk de resultaten
van al deze studies hier te vermelden.
Verwezen wordt naar Loogman en
Van Liere, 1986.
Essentieel voorde eutrolïëringsproblematiek
ishet beeld dat wenuvan hetecosysteem van
de Loosdrechtse Plassen hebben gekregen:
—een door blauwalgen gedomineerd
systeem, in het bijzonder door een blauwalg
die geen echte blauwalg ismaar een tot nog
toe onbekende prokaryoot [Burger-Wiersma
et al., 1986];
—zoöplankton, gedomineerd door
Bosmina-sooTten, die weinig invloed hebben
op de algendichtheden mededoor het feit dat
zij de dominante algensoorten niet
consumeren [Gulati, 1984]:
—een visbestand gedomineerd door slecht
ontwikkelde brasems (Van Densen et al.,
1986], De belangrijkste roofvis isde
snoekbaars.
Afb. 4 geeft voor de periode 1968-1987 het
verloop aan van de per jaar ingelaten
hoeveelheid Vechtwater. Duidelijk ishet
zeer droge 1976 te herkennen. Het chloridegehalte van de plassen (afb. 5) volgt het
verloop van het ingelaten Vechtwater.
In afb. 6 isde fosfaatbelating van de plassen
weergegeven over de periode 1968-1987.
Duidelijk iste zien dat 1976voor de plassen
een 'rampjaar' isgeweest. Dit blijkt ook uit
verloop van het totaal-fosfaatgehalte in de
plassen (afb. 7). Belangrijk isdat de totaalfosfaatconcentratie nà 1976 indriejaar tijd
weer daalde tot globaal het niveau van vóór
1976. Over de jaren 1984 t/m 1987wasde
fosfaatbelasting respectievelijk 0,31, 0,28,

0,32 en 0,29 gP.m" 2 .jaar" 1 , een niveau dat
in circa 40 jaar niet meer is voorgekomen.
In afb. 8 is het verloop van de chlorofylconcentraties over de laatste jaren weergegeven. Daaruit blijkt datergéén duidelijke
afname isgemeten, de plassen reageren
nauwelijks op de sterk verminderde fosfaatbelasting, het doorzicht is,net als de
afgelopen 20 jaarcirca30 cm,ondanksdenu
reeds vier jaar optredende lage fosfaatbelasting. De totaal-fosfaatconcentratie over
de zomerperiode daalde enigszins tot circa
0,10 mg P . _ 1 doch de 'blauw'algen bleven
het ecosysteem domineren.
Het verlagen van de fosfaatconcentratie tot
0,10 mg P.T1 blijkt géén of nauwelijks effect
te hebben op het ecosysteem van dit watertype. Omdat nahet rampjaar 1976de fosfaat
concentraties binnen drie jaardaalden tot het
niveau van de jaren ervoor, iser nu weinig
hoop meer op een aanzienlijk verdere
verlaging van de fosfaatconcentraties in de
nabije toekomst. Het lijkt eropdat het
einddoel in Loosdrecht, een doorzicht tot op
de bodem, nog lang niet is bereikt.
Het fundamentele onderzoek van WOL
biedt de mogelijkheden voor de waterkwaliteitsbeheerder om te kiezen welke
aanvullende maatregelen genomen moeten
worden.
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De volgende alternatieven worden nu
bestudeerd:
—Actief biologisch beheer.
—Baggeren.
—Chemisch vastleggen van de fosfaten in de
bodem.
— Doorspoelen.
— Afleiding van het wateroverschot uit het
landbouwgebied ten oosten van de plassen.
—Defosfateren van het Bethunewater.
De uiteindelijke keuze zal vooral worden
bepaald door de financiële consequenties en
de kans op effecten ten aanzien van de
helderheid van het water.
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recovery process in two out of three lakes isexpected
unless dredging measures are also included in the
restoration project.
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M.-L. M E U E R a n d E. J. B. 1'UNK:
Recovery of Lake Veluwe. Predicted by
CUWVO-relalions?
In 1986 the third CUWVO eutrophication survey was
carried out. In this paper, the predictions resulting from
that survey are compared with measured waterquality in
Lake Veluwe.
Since 1979, the waterquality of Lake Veluwe was
improved considerably asaresultorrestoration measures.
Until 1985, the measured phosphorus concentrations are
higher than those predicted by the CUWVO-relations.
This ismainly caused by the overestimation of phosphate
outflow with downward seepage. According to the
C U W V O model, the decrease of chlorophyl-a trom 1980
is related to the decrease of phosphorus.
The decrease of the chlorophyl-a concentration is
accompanied by a change in algal composition from
exclusively blue green algae to a more varied algal
composition, as predicted by the CUWVO-relations.
Secchi depth has improved in recent years, but a summeraverage of0.5 misstillnotachieved. Sccchidepth islower
than predicted by the CUWVO model, due to a relatively
high algal biovolume and/or scattering by inorganic
particles (calcium carbonate).

U.D.C. 556.555.8 (492*1321)
M. A. DE RUITER. L. VAN LIERE. B. F.M. KAL and
J.J. BUYSE:
The Loosdrecht Lakes,arethey clearing?
The shallow Loosdrecht Lakes (16 km2 surface area,
mean depth 2 m) in the centre of The Netherlands are
eutrophic, caused by domestic sewage from surrounding
villages, and by the inlet of pollute riverwater. During
1945-1960 theclarity ofthe lakewatermarkedly reduced:
Secchidisk-depth changed from 2 meter to0.3 m,at
present the phvtoplankton are dominated by blue-green
algea and the submersed waterplants {Characeae)have
disappeared. In the years 1970-1985 a ringof sewerswas
constructed around the lakes.The sewage isdiverted to
purification-plants outside the lake-district,since 1984the
inlet of polluted riverwater hasbeen changed withan inlet
of dephosphorized water from the Amsterdam-Rhine
Canal, thus reducing the phosphate loading from I.(-> to
0.3 g Pm - 2 year"1. Total phosphorus concentration in the
lake has decreased to 0.1 mg P I"1. However, after four
years the blue-green algea are still the dominant species.
Secchi disk depth isnot changed. Research isinprogressto
indicate additional measures to be taken in the future.
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F. J. KLINK and T. H. L. CLAASSEN:
Lutrophication and the Frisian lakes
The results of the third eutrophication inquiry in the
Netherlands (about the years 1983-1985) are discussed
for the province of Friesland and compared with the
second inquiry (1977). Since 1977there has been no
decrease in N-. P- and chlorophyll-concentrations.
According to the modelling formulas of the third inquiry
there is no P-, N- or light-limitation in the Frisian lakes.
This means that compared with 1977even more reduction
of phosphate-loading isneeded to fight eutrophication.
Up till now removal of phosphate ineffluents hasn't
reduced algal bloom.
An experiment with reducing the amount of bossomwater
did result in less algal bloom.

