Actief biologisch beheeralsherstel maatregel voordeBleiswijkse Zoom:
eerste resultaten

Inleiding
De toenemende eutrofiëring van het
Nederlandse oppervlaktewater heeft invele
meren geleid tot een hoge algenbiomassa en
troebel water. Bij saneringsprojecten wordt
tot nu toe vooral aandacht besteed aan het
terugdringen van de fosfaatbelasting.
De laatste jaren heeft het idee post gevat dat
het herstel van de waterkwaliteit versneld
zou kunnen worden door een ingreep in de
visstand, een vorm van actief biologisch
beheer [Shapiro et al. 1975;Richter, 1985;
Hosper et al. 1987].Onder actief biologisch

M.-L. MEIJER
Dienst Binncnwatcren/RIZA,
Lelystad

A. J. P. RAAT
Organisatie ter Verbetering
van de Binnenvisserij.
Nieuweeein

R. W. DOEF
Dienst Binnenwateren/RIZA.
Lelystad

beheer wordt verstaan het (direct en gericht)
beïnvloeden van de planten- en dierengemeenschap in het water, zodanig dat het
biologisch systeem zelf wordt ingeschakeld
bij het terugdringen van de overmatige
fytoplanktonbiomassa [Hosper et al. 1987].
In veel Nederlandse wateren heerst een
ongewenste situatie, waar de natuur op eigen
kracht haast niet meer uit komt, tenzij de
fosfaatbelasting zeer vergaand wordt
verlaagd.
De afgenomen helderheid van het water heeft
geleid tot het verdwijnen van waterplanten.

opwerveling van bodemmateriaal veroorzaken troebel water.
In het buitenland zijn enkele experimenten
verricht waarbij alle visisverwijderd uit een
meer. Deze verwijdering leidde tot een groter
doorzicht, lagere algenbiomassa's en een
dominantie van grote zoöplanktonsoorten
[Reinertsen en Olsen, 1984; Shapiro en
Wright, 1984;Stensonetal. 1978;voor een
literatuuroverzicht zie Lazarro, 1987],
Uit een onderzoek van de Rijkswaterstaat
Dienst Binnenwateren/RIZA en de
Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) in proefvijvers van de OVB is
gebleken dat de aanwezigheid van grote
aantallen karper en brasem kan leiden tot
troebel water en hoge algenbiomassa's
[Meijer et al. 1987],
Om te onderzoeken of onder Nederlandse
omstandigheden schaalvergroting haalbaaris
in meer natuurlijke systemen, isdoor de
OVB en DBW/RIZA een onderzoek gestart
in de Bleiswijkse Zoom, een water in
Zuid-Holland.
Dit water kenmerkte zich door hoge
chlorofylconcentraties, een doorzicht van
circa 25 cm,afwezigheid vanwaterplanten en
een hoge brasem- en karperstand. De Bleiswijkse Zoom heeft een functie voor de
recreatie en zou derhalve gezien de zwemwaternorm [AMvB, 1983]een doorzicht van
1 meter moeten hebben.
De Bleiswijkse Zoom isvoor dit experiment
in tweeën gesplitst. In een gedeelte is
onderzocht wat het effect van een uitdunningsvisserij en het uitzetten van roofvis
isop de waterkwaliteit. Het andere deelisals
referentie-object gebruikt.
In dit artikel worden de eerste resultaten van
dit experiment gepresenteerd. De resultaten
zullen worden vergeleken met de gerapporteerde resultaten van een experiment in het
plasje Zwemlust [Van Donk et al. 1988].

TABEL I- Verwijderde visuitherGalgje (april 1987).
Stuks

Bij afwezigheid van waterplanten kan de
belangrijkste Nederlandse roofvis, de snoek
zich niet goed handhaven [Grimm, 1981].
De toename vande nutriëntenrijkdom en het
verdwijnen van de snoek hebben geleid tot
een hoge brasemstand. Brasem kan een
ongunstig effect hebben op de waterkwaliteit,
doordat deze visvooral grote watervlooien
eet en de bodem opwoelt op zoek naar
bodemfauna [Lammens, 1986].Bij afwezigheid van grote watervlooien worden algen
niet meer weggegeten en kunnen hogealgenbiomassa's worden bereikt. Bodemwoeling
heeft resuspensie van slib tot gevolg. Het belemmert het wortelen van waterplanten en
kan tevens nutriënten doen vrijkomen uit de
bodem. De hoge alsenbiomassaende

Snoekbaars

brasem +
kolblei

karper
snoek
baars
blankvoorn
kroeskarper
aal
Totaal atgevist

< 12 cm
12-22 cm
22-37 em
37-46 em
> 46 em

«-16 cm
16-24 cm
24-24 cm
29-34 cm
> 34 cm

200
11
205
101
45

Kg

Kg/ha

0.4
0.7
55.3
73.4
96.9
226.7

73

33.521
398
158
219
455

636.5
41.3
45.1
110.8
353.8
1.187.5

383

108
5
7
63
3
62

550
16,3
0,8
1.4
1,5

177
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Afb. 1- Ligging en morfologie vande Bleiswijkse Zoom.

Beschrijving van het proefgebied
De Bleiswijkse zoom iseen langgerekt water
ten noorden van Rotterdam, in 1972 ten
behoeve van de recreatie gegraven. Het is
ongeveer 2,5 km lang, de breedte varieert
van 5 tot 140 m en de gemiddelde diepte
bedraagt ongeveer 1,1 m. De totale oppervlakte is 14.4 ha. Het water bestaat uit twee
delen die via een smalle doorgang met elkaar
in verbinding staan, het Zeeltje (11.3 ha) en
het Galgje (3.1 ha) (afb. 1 ). De bodem van
de Bleiswijkse Zoom bestaat uit klei.
Het waterkwaliteitsbeheer berust bij het
Hoogheemraadschap van Schieland, het visstandbeheer bij federatie 'de Randstad'.
Ten tijde van droogte wordt viaeen duikerin
het Zeeltje water ingelaten vanuit de Rotte.
In 1987 isgeen water ingelaten.
In 1973, 1974 en 1980 tot en met 1982 zijn
ten behoeve van de hengelsport karpers
uitgezet. Meermaals isdevisstand uitgedund.
Deze uitdunningen, bijvoorbeeld van
170 kg/ha karper en 210 kg/ha brasem in
1981 en 290 kg/ha brasemln 1982, hebben
niet geresulteerd in een verbetering van de
waterkwaliteit.
Maatregelen
Onder de scheidingsbrug van het Zeeltje en
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het Galgje isin maart 1987een houten
damwand geplaatst. In deze afscheiding is
een rooster aangebracht, afgedekt met gaas
met maaswijdte van0,4 cm,om hetwater aan
weerszijden van de dam op gelijke hoogte te
houden.
In april isdoor de OVB met behulp van een
zegen van 150 men met electrovisserij
ongeveer 2.000 kgvisverwijderd uit het
Galgje. Er isveel grote brasem en karper
gevangen en een aanzienlijke hoeveelheid
snoekbaars (tabel I).
Op 22 mei zijn 640 snoekbaarsjes van
ongeveer 2,5 cm uitgezet in het Galgje.
Op 14 juli zijn nogmaals 150 stuks geïntroduceerd. Deze snoekbaarsjes moeten ervoor
zorgen dat de ontwikkeling van broed van
brasem en andere witvis afkomstig van overgebleven grote exemplaren, beperkt blijft.
Het Zeeltje dient als controle.
Meetprogramma
Twee-wekelijks zijn in het Galgje en het
Zeeltje mengmonsters genomen ten behoeve
van de analyse van nutriënten (totaal- en
ortho-fosfaat, totaal- en opgelost-stikstof,
silicaat), zwevende stof en asrest en
chlorofylgehalte. Ter plaatse zijn de temperatuur, pH, zuurstofgehalte en doorzicht van
het water gemeten. Tevens is twee-wekelijks
de samenstelling en dichtheid vanhetzoö-en
fytoplankton bepaald. Driemaal isde bodemfauna bemonsterd en injulienaugustusiseen
waterplanten-kartering uitgevoerd. In beide
delen isde groei van de vissen gevolgd en is
aan het einde van het seizoen een schatting
van de visstand gemaakt.
Voor de waterbemonstering iseen zogenaamde steekbuis gebruikt. Dit iseen doorzichtige perspex buis (doorsnede circa 5 cm,
inhoud 1I),waarmee een watermonster over
de gehele waterkolom genomen kan worden.

Afb. 2 - Doorzicht (in mj
in het Galgje (ingreep) en
het Zeeltje (zonder ingreep)
van de Bleiswijkse Zoom
in 1987.

In het Galgje bestaat de algenpopulatie
vooral uit de groenalgen Ankistrodesmus
falcatus enScenedesmussp. Incidenteel komt
een bloei van de flagellaat Cryptomonassp.
voor. In het Zeeltje bestaat de groenalgenpopulatie eveneens vooral uit Ankistrodesmus
falcatus en Scenedesmus sp., maar komen
daarnaast veel Cryptomonas sp. voor en
wordt in september een bloei van de kiezelwieren Stephanodiscus hantzschii en Nitschia
sp. gevonden.

Resultaten
Doorzicht
Reeds 2 weken na de ingreep werd in het
Galgje een doorzicht tot de bodem (1,1 m)
gemeten, terwijl in het Zeeltje het doorzicht,
evenals invoorgaandejaren,ongeveer25 cm
bedroeg (afb. 2). Achter het eilandje in het
Galgje was het doorzicht meestal minder
(0,5-1,0 m).

Zoöplankton
Uit afb. 4 blijkt dat tot eind juli inhet Galgje
een aanzienlijke bloeivangrote watervlooien
(Daphnia hyalina) is opgetreden
(350-500 ind./l). Vanafbegin juli ishet

Fytoplankton
Na de ingreep ishet chlorofylgehalte in het

Afb. 3 - Het chlorofylgehalte (infj.g/1) inhet Galgje (ingreep) enhet Zeeltje
(zonder ingreep) van de Bleiswijkse Zoom in 1987.

Afb. 4 - Het totaalaantal grote watervlooien (Daphnia) inhet Galgje (ingreep) enhet
Zeeltje (zonder ingreep) van de Bleiswijkse Zoom in 1987.
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Op verschillende plaatsen zijn watermonsters
genomen. Vooral voor het zoöplankton
dat zeer inhomogeen verspreid door de
waterkolom kan voorkomen, isdeze bemonsteringsmethode van groot belang.
Voor het Zoöplankton iseen mengmonster
van 25 1 gefiltreerd over planktongaas van
120 p.m. Voor het fytoplanktononderzoek
en de chemische analyseswerd een subsample
van een mengmonster van 101 genomen.

\

\ v

Q.
O
O

.--'X ^^--A ^ ^
1

1

met

juni

ju i

aug
1987

sept.

okt

nov

ra
ra
ra
ra

/
100 -

i

/

A^V
/

//

\

\/

\

\

\

V

O

0-

I

mei

uni

juli

I

aug
1987

i

I

sept.

okt

nov.

l

346

TABEL 11 - Schatting van de visstand inhet Galgjeinde winter 198711988.
Meerjarigen

Blankvoorn
Brasem/Kolblei
Karper
Ruisvoorn
Baars
Pos
Stekelbaars
Snoekbaars

veenwoi
schedefonteinkruid
gekroesd fonteinkru
gedoomd hoornblad

Broed

aantal

Vissoort

kg

> 58
805(527)
22( 15)
> 22
> 3

(> 16 cm)
(> 15 cm)

47 ( 41)
12 ( 7)
> 20

(14-26 cm)
(> 26 cm)

Snoek
Totaal in kg
Totaal in kg/ha

kg
9.8
68,6

5.8
329.4
110
5,1
0.5

-

7,0
39,7
0,9
0.1

4.4*
11.8
10.7*

-

477.7
155

126,1
41

* meerjarigen + broed

Afh. 5 - Voorkomen van waterplanten inhet Galgjeop
10 augustus 1987.

aantal echter hoger in het Zeeltje, (zonder
ingreep) dan in het Galgje. In juli worden in
het Galgje nog 100 individuen per liter
gevonden. Later in het seizoen worden in het
Galgje geen Daphnia's meer aangetroffen en
komen in het Zeeltje gemiddeld circa
150 ind./l voor. Het aantal kleine watervlooien {Bosmina sp.) en roeipootkreeftjes
{Copepoden), de minder efficiënte algeneters,
is vrijwel het gehele seizoen hoger in het
Zeeltje dan in het Galgje.

echter dermate hoog, dat daar een aanzienlijke predatiedruk op het cypriniden broed
waarschijnlijk lijkt.
In het Galgje zijn nog ten minste 22 grote
karpers aanwezig, die verantwoordelijk zijn
geweest voor de locale vertroebeling van het
water achter het eiland.

Visbestand
Eind 1986 was de visbiomassa in het Galgje
rond 600 kg/ha. Geschat wordt dat door de
uitdunningsvisserij circa 9 5 % van de toenmalige vispopulatie isverwijderd. In de
winter 1987/1988 werd viaeen merk- en
terugvangmethode de biomassa van de vis
voorlopig geschat op 200 kg/ha. De visstand
wordt net alsvoor de ingreep gedomineerd
door karper en brasem (tabel II). Daarnaast
isechter ook ruisvoorn ensnoek aangetroffen,
vissoorten die kenmerkend zijn voor helder
water. Zowel de ruisvoorn alsde snoek
hebben een goede groei vertoond. De snoek
heeft in zijn eerste levensjaar een lengte van
meer dan 30 cm bereikt.
De totale broedpopulatie wordt inhet Galgje
geschat op40 kg/ha. Naast broedvan brasem
en kolblei isook jonge ruisvoorn, baars en
blankvoorn aangetroffen. In het Zeeltje is
vrijwel geen broed van witvis gevonden.
Bij de bemonstering injuli iszowel in het
Zeeltje als in het Galgje een aanzienlijke
hoeveelheid snoekbaarsbroed aangetroffen.
De overleving van de snoekbaars isin het
Galgje gering geweest. De geschatte biomassa
van snoekbaars van40 kg/hainhetZeeltje is

Afh. 6 - Het totaalfosfaatgehalte (inmg Pil) inhetGalgje(ingreep)enhetZeeltje (zonder
ingreep) van de Bleiswijk.seZoom in 1987.

Bodemfauna
In het Galgje zijn hogere aantallen wonnen,
muggelarven, mosselen en slakjes in de
bodem aangetroffen dan in het Zeeltje.
De soortenrijkdom van de bodemfauna was
groter inhetGalgje. Een eerste kwantificering
laat zien dat de muggelarven in het Zeeltje
groter zijn dan in het Galgje. De totale
biomassa van de muggelarven ishoger in het
onbehandelde compartiment (Zeeltje) danin
het behandelde (Galgje).
Waterplanten
Al anderhalve maand na de ingreep was de
bodem van het Galgje grotendeels bedekt
met kranswieren (Chara vulgarisvar.
longibracteata). In het smalle gedeelte van
het Galgje bedroeg het bedekkingspercentage
van de kranswieren vrijwel 100% (afb. 5).

Afb. 7 - Het gloeirest (anorganisch zwevend particulairmateriaal)gehalte (inmg/l) inhet
Galgje (ingreep) en het Zeeltje (zonder ingreep) vande Bleiswijkse Zoom in 1987.
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Achter het eiland kwamen hogere waterplanten voor zoals schede- en gekroesd
fonteinkruid en gedoomd hoornblad, langs
de oever zijn veenwortel en riet aangetroffen.
Kranswieren komen daar vrijwel niet voor.
In het Zeeltje isalleen langsdeoeverwat riet,
lisdodde, veenwortel en zeer weinig schedefonteinkruid aangetroffen.
Chemische analyses
Tot juli isdezuurgraad (pH) inhet Zeeltje en
het Galgje ongeveer gelijk. In augustustoten
met oktober wordt een hogere pHgemeten in
het Galgje (tot 9,4). Het zuurstofgehalte is
hoger in het Galgje (tot 11mg/l) dan in
het Zeeltje, met uitzondering vanjuli.
De totaal-fosfaat en totaal-stikstofgehalten
zijn in het Galgje lager dan in het Zeeltje.
Het fosfaatgehalte bedraagt respectievelijk
0,05-0,12 en 0,20-0,35 mg P/l (afb. 6).
Overeenkomstig de totaal-nutriënten- en de
chlorofylgehalten zijn ook de zwevende-stofgehalten hoger in het Zeeltje dan in
het Galgje. De hogere gloeirestgehalten in
het Zeeltje duiden op een grote invloed van
opwoeling van bodemslib (afb. 7).
Het ortho-fosfaatgehalte istot en met juliin
beide delen laag( < 10/ng/1).Vanaf augustus
isde concentratie inhet Galgje ietshoger dan
in het Zeeltje (resp. 0,05 en 0,03 mg P/l).
De opgelost-stikstofconcentraties zijn daarentegen in het Zeeltje steeds wat hoger dan
in het Galgje.
Evaluatie en conclusies
Algemeen
Na de ingreep heeft het Galgje zich tot en
met juni volgens verwachting gedragen.
Verwijdering van de zoöplanktonetende vis
heeft geleid tot een verschuiving naar grote
zoöplankton-soorten, die de algenbiomassa
onderdrukken. De verwijdering vangrote (=
bodemwoelende) visheeft geleid tot een
sterke afname van de bodemwoeling, hetgeen
wordt bevestigd door de hogere gloeirestgehalten in het Zeeltje. De lage algenbiomassa en de geringe bodemwoeling hebben
in het Galgje het doorzicht doen toenemen
tot op de bodem.
Vanaf juni blijft het water helder, maar zijn
waarschijnlijk andere factoren hiervoor verantwoordelijk. Onder andere door de
massale ontwikkeling van waterplanten was
de overleving van de snoekbaars matig.
Waterplanten zijn voor snoekbaars ongunstig,
omdat de snoekbaarszijn prooi moet kunnen
achtervolgen. Hoewel door de waterplanten
een habitat voor snoek wasontstaan, wasde
snoek nog nietinstaat eenzodanige biomassa
te ontwikkelen dat een grote predatiedruk
kon worden uitgeoefend op de witvis.
Dientengevolge kon hetbroedvanbrasem en
kolblei zich beter ontwikkelen dan bijvoorbeeld in het Zeeltje. In het Zeeltje hebben
de hogere snoekbaars-biomassa en de betere

condities voor snoekbaars geleid tot een
onderdrukking van het witvisbroed. Predatie
door visbroed heeft waarschijnlijk het aantal
grote zoöplankters doen afnemen in het
Galgje. Tevens ismogelijk de zoöplanktonbiomassa geremd door voedselgebrek.
Zoals bijonderzoek inhet plasjeZwemlust is
gebleken, kan niet worden uitgesloten dat de
zoöplanktonbiomassa isonderschat door de
niet representatieve monstername tussen de
waterplanten bij de bodem [Van Donk et al,
1988].
De algengroei kan in het Galgje beperkt zijn
geweest door de beschikbaarheid van
nutriënten. In augustus totenmet september
was het ortho-fosfaatgehalte juist hoger in
het Galgje dan in het Zeeltje, zodat een
beperking door ortho-fosfaat indeze periode
niet waarschijnlijk lijkt. De nitraat-, nitrieten ammoniumconcentraties waren nogwel
detecteerbaar, maar niet erg hoog. Mogelijk
isstikstofbeperking opgetreden.
Een andere verklaring voor de lage algenbiomassa kan zijn remming vande algengroei
door waterplanten. Uit laboratoriumproeven
isgebleken dat sommige C/iara-soorten een
stof afscheiden die de groei van algen remt
[Anthonietal., 1980; Wium-Andersenetal.,
1982]. Veldstudies duiden aan dat ook
andere waterplanten de groei van algen
kunnen remmen [Wetzel, 1975]. Aangezien
waterplanten ook nutriënten kunnen
opnemen uit het water, kunnen waterplanten
tevens met algen concurreren om nutriënten
[Wetzel, 1975]. In het Zeeltje isde
algengroei daarentegen blijkbaar zo hoog,
dat de toch hoge zoöplanktondichtheid de
algenbiomassa niet laag kan houden.
Het bovenstaande maakt het waarschijnlijk
dat de ontwikkeling van de kranswieren van
groot belang isgeweest voor het (voorlopig)
resultaat van het experiment. In 1976 isvoor
het laatst een bodembedekkende hoeveelheid
kranswieren in het Galgje gesignaleerd.
De sporen van deze plant zijn blijkbaar in
staat ten minste 10jaar vitaal in de bodem
aanwezig te blijven. De ontwikkeling van
waterplanten werd waarschijnlijk geremd
door het omwoelen van de bodem doorvis.
Deze bodemwoeling verhindert direct het
wortelen van de waterplanten, maar zorgt
daarnaast voor de troebeling van het water.
In exclosures in de Maarseveense Plaswaar
vis werd buitengesloten, bleken alna twee
weken kranswieren opte komen [Ten Winkel
en Meulemans, 1984].
Omdat een snoekhabitat isontstaan en de
biomassa van snoek nogergbeperkt is,zullen
in het Galgje in 1988snoekjes worden
uitgezet.
Vergelijking Bleiswijkse Zoom en Zwemlust
Zowel in Zwemlust alsin het Galgje heeft de
ingreep geleid toteendoorzicht totde bodem

en zeer lage (< 10/xg/1) chlorofylgehalten.
In de Bleiswijkse Zoom isde toename van
het doorzicht voor een groot deel te danken
aan de verminderde bodemwoeling door
grote brasem en karper. In Zwemlust was
hoofdzakelijk kleinevisaanwezig,zodat daar
voor de ingreepdebodemwoeling in mindere
mate dan in de Bleiswijkse Zoom verantwoordelijk wasvoordetroebelingvan het
water. In Zwemlust blijkt uit de bioassays,
primaire produktiemetingen en graasproeven
dat het zoöplankton deverklaring vormt voor
de lage algenbiomassa's [Van Donk et al.,
1988]. Dit isin het Galgje waarschijnlijk
alleen het geval tot juli.Daarna blijft in
het Galgje de zoöplanktonbiomassa waarschijnlijk laag door predatie van brasem en
voedselgebrek, terwijl de algenbiomassa
wordt onderdrukt door nutriëntengebrek of
remming door waterplanten.
In Zwemlust komen zowel voor alsna de
maatregelen extreem hoge nutriëntengehalten
voor. In het Galgje heeft de verwijdering van
de visgeleid tot een verlaging van de totaal
nutriëntenconcentraties door de afgenomen
bodemwoeling door de grote vis.
In het Galgje hebben de maatregelen binnen
korte tijd voor een enorme ontwikkeling van
vooral kranswieren geleid, terwijldezezichin
Zwemlust slechts langzaam uitbreiden. Dit is
mogelijk het gevolgvande lagetolerantievan
kranswieren voor hoge nutriëntenconcentraties [Hutchinson, 1975]of de losse
bodemstructuur in Zwemlust.
Slotopmerkingen
Bestrijding van overmatige algenbiomassa
richt zich in de eerste plaats op verlaging van
de fosfaatbelasting. Actief biologisch beheer
kan het herstelproces versnellen.
Het in dit H 2 0-nummer besproken
minimodel [Scheffer, 1988]en vergelijkend
onderzoek in het buitenland [Benndorf,
1987; McQueen et al., 1986]geven aan dat
bij lage nutriëntenconcentraties een grotere
kans bestaat dat de door actief biologisch
beheer verkregen helderheidook stand houdt.
Wanneer een ingreep eenmaal heeft geleid
tot een terugkeer van de waterplanten, zijn
de eerste elementen voor een gezonder
ecosysteem aanwezig. De waterplanten
zorgen voor een verdere verlaging van de
nutriëntengehalten en kunnen mogelijk de
algengroei remmen. Onder deze omstandigheden wordt tevens schuilgelegenheid
geboden aan het zoöplankton [Moss, 1980]
en krijgt de snoek meer kans [Grimm, 1981].
In deze situatie zal de brasembiomassa laag
gehouden kunnen worden en kaneen nieuwe
stabiele toestand ontstaan [Scheffer, 1988].
De situatie in het Galgje laat zien dat al
binnen een jaar aan de eerste voorwaarden
voor een systeem gedomineerd door snoek
kan worden voldaan.
Nader onderzoek isnodig om vast te stellen
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of in het Galgje reeds sprake isvan een
stabiele toestand.
Verantwoording
Het hierboven beschreven experiment kon worden
uitgevoerd dankzij medewerking van het recreatieschap
de Rottemeren. de federatie 'de Randstad' en het
Hoogheemraadschap van Schieland.
De algen- en zoöplanktonanalyses zijn uitgevoerd door
J. van deHout, de bodemfauna-analyses door A. Naber.
J. Kampen heeft de gegevens overde visstand verzameld.
A. Breukelaar ondersteunde de uitvoering van het
onderzoek en de uitwerking van de resultaten. Waardevolle
suggesties en opmerkingen zijn geleverd door de
begeleidingscommissie 'Actief Biologisch Beheer'.
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De gunstige resultaten van de sommatie van
een aantal Nederlandse waterleidingbedrijven en de VEWIN aan BASFom de
lozingvan het bestrijdingsmiddel bentazon in
de Rijn op korte termijn te verminderen,
vinden veel waardering bij minister Nijpels
van VROM en in de Tweede Kamer.
Melkert (PvdA) zag het alsbewijs dat
maatschappelijke druk meer effect sorteert
dan bestuurlijk overleg. Ook Eisma (D'66)
merkte op dat particuliere belanghebbenden
soms meer resulaten bereiken dandeoverheid
bij de aanpak van vervuilers over de grens.
Hij achtte het belangrijk dergelijke acties te
intensiveren en pleitte voor de vorming van
een speciaal fonds waaruit rechtsgedingen
zouden kunnen worden bekostigd.
Dat bleek tijdens een uitgebreide
commissievergaderingvan deTweede Kamer
op 15 juni jl., waar de ministers Nijpels en
Smit-Kroes en een vertegenwoordiger van
het departement van Volksgezondheid
vragen beantwoordden die onbeantwoord
waren gebleven of juist opgeroepen waren in
de brief over bentazon van minister Nijpels
van 3 mei aan de Tweede Kamer.
Minister Smit-Kroes kondigde aan dat in het
Rijn Actieplan de aanpak meer zal worden
toegespitst op afzonderlijke stoffen, waarbij
bentazon een soort 'trailerfunctie' heeft.
Tijdens een ministersconferentie van de
betrokken landen op 10oktober zalzij het
vergunningenbeleid en de openbaarheid van
lozingsgegevens aan de orde te stellen.
Kamerlid Melkert sprak erzijn verbazing
over uit, dat minister Smit via de ambtelijke
kanalen nog geen informatie had ontvangen
over de vermindering van de lozing van
bentazon door BASF, terwijl de dagbladen
via de waterleidingbedrijven al langover die
informatie beschikten.
Minister Nijpels verklaarde onverkort te
zullen vasthouden aan de norm van 0,1 /xg/1
voor afzonderlijke pesticiden, omdat
pesticiden nu eenmaal niet in drinkwater
thuis horen.
Gezien het ontbreken van onmiddellijke
gezondheidsrisico's achtte hij de beslissing
van de inspectie om ondanks de normoverschrijdingen de distributie van het
drinkwater door te laten gaan, verantwoord.
De waterleidingbedrijven hebben volgens de
wet een eigen verantwoordelijkheid.
'Die verantwoordelijkheid komt opeen
uitstekende wijze tot uitdrukking in de
VEWIN en ook in de afzonderlijke waterleidingbedrijven. Ze vormen voor mijn
ministerie een goede bondgenoot', aldus de
minister, die er andermaal op wees,dat ook
de openbaarmaking van dergelijke
calamiteiten onderde verantwoordelijkheid
van de bedrijfstak valt. Minister Nijpels wilde
uitdrukkelijk de indruk wegnemen alszou
men in Amsterdam de zaak 'onder de tafel
hebben willen schuiven'.

De gedachte dat hij als verantwoordelijk
bewindsman elke keer wanneer de inspectie
een normoverschrijding constateert, daarvan
melding moet maken inde Kamerweeshij af.
Het onderzoek en de gegevens daarover van
het RIVM zijn openbaar. Bovendien ontvangen de Kamerleden een jaarlijkse
rapportage. Minister Nijpels deelde de wens
van de Kamer om de toelating van
bestrijdingsmiddelen in de landbouw nader
te bekijken. Van alle bestrijdingsmiddelen
die nuinNederland ingebruik zijn (circa 300)
behoort 90% tot de middelen die alvoor het
inwerkingtreden van de bestrijdingsmiddelenwet in 1975 werden gebruikt. Aan die oude
middelen kleven meerdere bezwaren: ze zijn
slecht afbreekbaar, zevloeien gemakkelijk af
naar het oppervlaktewater en er isveel van
nodig. Voor delandbouw ishetvoordeel, dat
zezogoedkoop zijn. De ministerheeft bijhet
RIVM extra menskracht ingezet om
150 stoffen nader te onderzoeken in verband
met her-ijking van de toelaatbaarheid.
Aan het ministerie van L & Vzal Nijpels
doorgeven dat de Kamer een snellere aanpak
van de bestrijdingsmiddelen wil. Voor het
eind van dit jaar zal hij notities over het
bestrijdingsmiddelenbeleid en over daarvoor
geldende criteria en normen aan de Kamer
doen toekomen.
Overigens toonde de minister zich verbaasd
over het verschil in houding van diverse
Kamerleden tegenover bentazon en het
grondontsmettingsmiddel methylbromide:
voor bentazon staat iedereen een voortvarende aanpak voor, terwijl deafwijzing van
methylbromide toch minder enthousiast en
unaniem isalswenselijk, aldus minister
Nijpels.
Mevrouw Roosen (CDA) verwoordde tijdens
het overleg de verbazingvan haarfractie over
het kostenaspect van de bentazonaffaire.
Enerzijds onttrekt de gemeente Amsterdam
jaarlijks een flink bedrag aan het waterleidingbedrijf. Maar ondanks deze winstneming moeten anderzijds de consumenten
de kosten vandenoodzakelijke voorzieningen
alsactieve-koolfilters gaan betalen.Zij vroeg
van minister Nijpels een duidelijk antwoord
over dit oneigenlijke gebruik van
waterleidingwinsten.
De bewindsman bevestigde dat inhet Tweede
Structuurschema Drink- en industriewatervoorziening het uitgangspunt staat vermeld
dat waterleidingbedrijven geen winst horen
te maken. Dat sommige gemeenten dat
kennelijk toch doen heeft bijzijn weten nog
niet geleid tot verzoeken van Kamerleden
aan zijn collega van Binnenlandse Zaken om
deze misstand aan te pakken.

