MILIEUBEHEERSPROBLEMEN EN NATUURBEHEERSASPEKTEN
VAN HET LAARDERWASMEERKOMPLEX

Steef Engelsman

Gewest Gooi en Vechtstreek te Hilversum.
Vakgroep Natuurbeheer, Landbouwhogeschool te

Januari 1978.

»

Praktijkverslag doktoraalstud^Le Milieuhygiëne ALH 77-57 p
Verslag Natuurbeheer Landbouwhogeschool nr. 413.

DE NATUUR IS ONS KAPITAAL
ALLEEN DE RENTE DIE ZIJ OPBRENGT MOGEN WIJ GE
BRUIKEN
TASTEN WIJ HET KAPITAAL BLIJVEND AAN
DAN GAAN WIJ FAILLIET
(R. Hueting)
(uit; Wat is de natuur ons waard? 1970)

INHOUD

- Voorwoord

1

1. Inleiding

2

2. Probleemstelling

2

3. Orientering

'

4

3.1. Omschrijving en geschiedenis

4

3.2. Planologische bepaling

5

4. Inventarisatie en ontwikkeling

6

4.1. Bodem

6

4.2. Waterhuishouding

6

4.3. Flora en vegetatie

8

4.4. Fauna

10

4.5. Aquatisch milieu

14

5. Natuurbeheersaspekten

21

5.1. Inleiding

21

5.2. Randvoorwaarden

24

5.3. Uitwerking

31

6. Konsekwenties en keuzebepaling

37

6.1. Konsekwenties

37

6.2. Keuzebepaling

41

7. Literatuur

44

8. Lijst van bijlagen

46

VOORWOORD
Dit verslag werd gemaakt als onderdeel van mijn praktijktijd in het kader van mijn doktoraalstudie Milieuhygiëne
aan de Landbouwhogeschool. Het geeft de resultaten weer
van een onderzoek aangaande beheersaspekten van het na
tuurreservaat, het Laarderwasmeerkomplex. Dit onderzoek
werd verricht gedurende de zomer van 1977 in dienst van
het gewest Gooi en Vechtstreek, waarvan het kantoor ge
vestigd is te Hilversum..
Dit gewest, welke de gemeentegebieden omvat van Blaricum,
Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Nederhorst den Berg en Weesp, heeft tot taak beleidslijnen voor
de ontwikkeling van dit gebied te coördineren en te inte
greren, hetgeen moet leiden tot een evenwichtige en har
monische ontwikkeling van dit gebied. Dit houdt in dat het
o.a. taken heeft die liggen op terrein van de milieuhygiëne
en daarmee samenhangend het natuurbehoud en - beheer.
Voor de hulp en de goede samenwerking, die ik ten kantore
van het gewest heb ondervonden, ben ik de desbetreffende
medewerkers aldaar zeer erkentelijk. Daarnaast spreek ik
mijn dank uit jegens de Stichting Gooisch Natuurreser
vaat, eigenaresse van het Laarderwasmeerkomplex, waarvan
de rentmeester ing. J. Ph. Dhont mij, gedurende de onder
zoeksperiode, onbeperkt toegang verleende voor het gebied.
Tenslotte gaat mijn dank uit naar Jelle Harder van de "vo
gelwerkgroep het Gooi", die mij de beschikking gaf over
zijn gegevens omtrent de avifauna van het Laarderwasmeer
komplex. Het onderzoek stond onder leiding van drs. J.C.
van Raam, ecoloog bij het gewest, drs. D. van den Hoek
en J.G. van de
Made, beiden medewerkers van de vakgroep
Natuurbeheer van de Landbouwhogeschool.

1. Inleiding.
Naar aanleiding van de studie het "Milieukundig Onderzoek
van het Gooi", 1974, is op initiatief van de Raad van het
gewest Gooi en Vechtstreek een gespreksgroep geformeerd,
die als taak heeft aanbevelingen te doen welke van belang
kunnen zijn voor een zorgvuldig grondwaterbeheer in het
Gooi. In deze gespreksgroep zitten vertegenwoordigers van
verschillende instanties, zoals de drinkwaterleidingbedrij —
ven, provinciale waterstaat, het zuiveringschap,adviseurs
op het gebied van de natuurbescherming, de gemeente Hilver
sum en de Stichting het Gooisch Natuurreservaat. In het ka
der van de door de gespreksgroep omschreven problematiek moet
ook dit rapport gezien worden, waarbij door het bestuur van
het gewest Gooi en Vechtstreek is gevraagd een onderzoek in
te stellen naar de mogelijkheden om de waardevolle floraen fauna-elementen in het natuurreservaat het "Laarder Was
meer" bij Hilversum te behouden, mede gelet op de moeilijk
heden bij het op peil houden van de waterstand in het Was
meer en de aanwezigheid van ernstig verontreinigd rioolslib.
Hierbij zijn tevens beheersmaatregelen geformuleerd die er
op gericht zijn om de aanwezige levensgemeenschappen te her
stellen.
2. Probleemstelling.
Vanaf ca 1880 werd het heidegebied rond het Laarder Wasmeer
in toenemende mate als vloeiveld voor het Hilversumse riool
water gebruikt. Sinds kort is dit niet meer toegestaan, mede
op grond van de Provinciale Verordening Bescherming Bodem en
Grondwater.
Door het stopzetten van de toevoer van gezuiverd rioolwater
zijn problemen ontstaan bij het op peil houden van de water
stand in het Wasmeer; de bodem van de verschillende plasjes
is ten gevolge van menselijke ingrepen sterk doorlatend wat
tot gevolg heeft dat zonder een geregelde toevoer van water
de plassen 's zomers droog zullen vallen. Gezien het belang
van een voldoend hoge waterstand voor een aantal bijzondere
broedvogelsoorten in dit natuurreservaat, is het op peil hou
den van de waterstand voor het behoud van de ecologische waar
den van dit gebied vereist.
Daarnaast treden er bij de pompstations aan de Larenseweg ver
schijnselen op, die wijzen op een verontreiniging van het daar
gewonnen grondwater. Deze verontreiniging is mede het gevolg
van de langdurige infiltratie van vervuild water in het Laarderwasmeerkomplex.
Om deze redenen, het op peil houden van de waterstand in het
Wasmeer en het tegengaan van de verontreiniging bij de drink
waterbronnen, is overwogen zogenaamde tegenbronnen te slaan
halverwege het Laarder Wasmeer en Westerveld. Hierbij zou het
in de tegenbronnen opgepompte verontreinigde grondwater terug
gevoerd worden naar het Laarder Wasmeer. De verwachting bestond
dat bij de daar weer plaatsvindende infiltratie een zekere mate
van natuurlijke zuivering zou optreden.
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Nader onderzoek wees uit dat het positief effect van deze
tegenbronnen op de kwaliteit van het grondwater gering ge
acht moest worden. Bovendien was er sprake van een nega
tief effect op de grondwaterbalans door verdampingsver
liezen etc. bij de infiltratie van het opgepompte grond
water.
Bij de bespreking van deze problematiek door de Gespreks
groep kwam naar voren, dat het, gezien de dalende grond
waterstand in het Gooi, voor de grondwaterbalans gewenst
was, de kwantitatieve bijdrage aan het grondwater door de
infiltratie in het Laarder Wasmeer (nu ca. 850.000 m3/jaar)
te behouden en zo mogelijk te vergroten.
Bovenstaande overwegingen leidden tot de volgende vraagstel
lingen voor het onderzoek:
1. Is voor het behoud van de ecologische waarden van het
Laarder Wasmeer reservaat voortgaande toevoer van water
noodzakelijk.
2. Zijn er mogelijkheden om ter plaatse grotere hoeveel
heden water te infiltreren met behoud van de ecolo-,
gische waarden.
3. Welke eisen moeten aan de kwaliteit van het toegevoer
de water gesteld worden.
4. Is er sprake van een negatieve invloed op de ecologische
betekenis van het Wasmeer vanuit het pakket sterk veront
reinigd bodemslib en welke maatregelen zijn eventueel nood
zakelijk om deze invloed tegen te gaan.
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3. ORIENTERING
3.1. Omschrijving en geschiedenis.
Het Laarderwasmeerkomplex is gelegen ten oosten van Hilver
sum, nabij de rioolzuiveringsinstallatie "Hilversum-oost"
en "Anna's Hoeve" (zie fig. 1). Het gebied, ongeveer 80
ha groot, sluit landschappelijk gezien aan bij de ten
noorden van het gebied gelegen Zuiderheide. Binnen het
omrasterde terrein komen nog enkele heideveldjes voor, die
restanten zijn van het grote heidegebied. In vroegere tij
den bestond het gehele terrein uit heide met daarin een
ven; het Laarderwasmeer of zoals de gooiers ook wel zeggen
het Groot wasmeer. De naam wasmeer is overigens afkomstig
uit de tijden dat er nog schaapskuddes op de heide
rond
zwierven en de herders hun schapen voor het scheren wasten
in het ven.
Op de heide rondom dit van oorsprong oligotrofe (voedselarme)
heideven werd vanaf het einde van de vorige eeuw door de
gemeente Hilversum afvalwater geloosd. Doordat de kapaciteit
op den duur te klein werd, werden enkele terreingedeelten
uitgegraven en geëgaliseerd om als vloeivelden te dienen.
Tengevolge van deze lozing van rioolwater vormden zich op
de bodem en langs de randen van deze vloeivelden sliblagen;
op deze rijkere voedingsbodem vestigden zich nieuwe planten
die vroeger op de schrale zandgrond niet wilden groeien.
Dit gegeven trok de bewoners van Hilversum aan om in het
gebied volkstuintjes aan te leggen, waardoor weer nieuwe
elementen aan het Laarderwasmeerkomplex werden toegevoegd.
de hoeveelheid rioolwater van de gemeente
Doordat
Hilversum maar steeds bleef toenemen, moest de opvangkapaciteit van het nu ontstane plassengebied weer vergroot
worden. Dit werd bereikt door de oerbank plaatselijk te
breken, waardoor het water voor een groot deel gemakkelijk
in de bodem kon wegzijgen. Hoewel de gemeente Hilversum
vlak na de tweede wereldoorlog een rioolzuiveringsinstalla
tie had laten bouwen, werd het water steeds sterker vervuild
vooral als gevolg van direkte lozingen van een chemische
fabriek in het begin van de jaren zestig. Deze lozing werd
gelukkig na een aantal jaren stop gezet. Levende organis
men werden op den duur in het water niet meer aangetrof
fen, het water was "dood". (Leentvaar 1961).
In 1958 besloot de eigenaar van het terrein, de Stichting
het Gooisch Natuurreservaat (G.N.R.), het terrein af te
sluiten, de volkstuinhouders werd de pacht opgezegd. Dit
besluit werd genomen omdat er veelvuldig vernielingen werden
aangericht, broedvogels werden verstoord en vooral omdat
het niet langer verantwoord was om uit oogpunt van de
volksgezondheid, mensen bij de plassen toe te laten.
In de jaren zestig leidde de steeds maar doorgaande lozing
van afwalwater tot ernstige protesten van de drinkwaterleidingbedrijven. Deze bedrijven, die in het Gooi grond
water winnen voor de drinkwatervoorziening, konstateerden
dat het grondwater werd besmet met het wegzijgende water
van het Laarderwasmeer. Er werd besloten, in afwachting
van een verbetering van de zuiveringsinstallatie, het
effluent, na lozing, via de plassen met een .pijpleiding
naar de Gooyergracht te brengen, zodat het tenslotte in
het IJsselmeer terecht kwam. Sinds de inwerkingtreding
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van de vernieuwde zuiveringsinstallatie, begin 1976,
wordt het effluent rechtstreeks afgevoerd naar het IJsselmeer en wordt er alleen effluent op de plassen gebracht
indien dit noodzakelijk wordt geacht voor de instand
houding van een zeker waterpeil.
Een aantal jaren geleden is een nieuwe omrastering aan
gebracht en heeft er een uitbreiding van het reservaat
plaatsgevonden. Het huidige terrein van het Laarderwas
meerkomplex wordt gevormd door een aantal heideveldjes,
een zandverstuiving, een aantal oude volkstuintjes, enkele
weilandjes, die ontstaan" zijn doordat deze terreintjes
vroeger als vloeivelden dienst deden, enkele verspreide
bossages en het plassengebied; deze plassen nemen onge
veer de helft van het totale oppervlakte in (zie fig. 1).
3.2. Planologische bepalingen.
Het Laarderwasmeerkomplex behoort tot het grondgebied van
de gemeente Laren. Als zodanig valt het terrein onder het
bestemmingsplan "Natuurgebied" van deze gemeente, welk
plan op 21 juni 1972 is vastgesteld door de gemeenteraad
en op 12 juni 1973 is goedgekeurd door Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland.
Binnen dit bestemmingsplan is het Laarderwasmeerkomplex
aangewezen als beschermd natuurgebied, wat wil zeggen dat
de gronden uitsluitend bestemd zijn voor het behoud van
aldaar voorkomende dan wel daaraan eigen natuurwetenschap
pelijke, landschappelijke of kultuurhistorische waarden
(art. 13).
Daarnaast is van belang dat het gebied waarin het Laarderwasmeercomplex is gelegen deel uitmaakt van een "beschermd
waterwingebied" volgens de "provinciale verordening be
scherming bodem en grondwater". Hierin zijn een aantal ver
bodsbepalingen opgenomen die zo1n gebied moeten beschermen
tegen verontreiniging van bodem en grondwater.

4. INVENTARISATIE EN ONTWIKKELING.
4.1. Bodem.
Voor de geologie en de geomorfologie wordt verwezen naar
hetgeen hieromtrent wordt vermeld in het "Milieukundig
onderzoek van het Gooi", 1974. De in dat rapport voorkomen
de geologische- en geomorfologische kaart zijn hier als
bijlage toegevoegd.
Wat de bodemgesteldheid betreft komen er in het Laarderwasmeerkomplex podzolgroriden (zogenaamde veldpodzolg*-onden)
en kalkloze zandgronden (vlakvaaggronden en duinvaaggronden)
voor. Het zijn leemarme tot zwak lemige fijne zandgronden.
Veldpodzolgronden komen vooral voor in dekzand in natte
gebieden of gebieden die nat zijn geweest. Zij zijn ontstaan
door uitspoeling van mineralen in de bodem. Vooral ijzer en
aluminium spelen hierbij een belangrijke rol. In het
Laarderwasmeerkomplex komen deze gronden voor in en nabij
het "plassengebied". Waar het ijzer door het uitspoelings
proces in een zuurstofrijk milieu terecht kwam, trad
oxydatie op. De hierbij gevormde oxydes vormen een laag
die vrijwel ondoorlatend is voor water (de zogenaamde
oerbank), waardoor schijnspiegels van het grondwater op
traden. In de lagere gedeeltes kwam door uitstuiving tot
aan dit grondwater het water aan het oppervlak. Hieraan
hadden de hier voorkomende vennen hun bestaan te danken.
De duinvaaggronden zijn stuifzanden met een blonde kleur,
die zijn ontstaan doordat dekzandafzettingen weer zijn
gaan stuiven, gewoonlijk als gevolg van menselijke aktiviteiten. Zij liggen rondom de stuwwallen van de Utrechtse
heuvelrug en het Gooi. Het relief is meestal een typische
stuifzandrelief met opgestoven hoogtes en uitgeblazen laag
tes. De grond is vaak gelaagd, zo ook in het Laarderwas
meerkomplex, door het voorkomen van afwisselende bandjes
met iets meer of minder humushoudend materiaal, afkomstig
van oude oppervlakken. De vlakvaaggronden komen in het
Laarderwasmeerkomplex voor als uitgestoven laagtes in
het stuifzandgebied. In fig. 2. is een schematisch over
zicht gegeven van de bodemgesteldheid in het Gooi.
In het huidige plassengebied heeft zich op de bodem,
en waarschijnlijk door uitspoeling ook gedeeltelijk erin,
een zeer verontreinigde sliblaag afgezet, welke van direk
te en indirekte' invloed is op het grondwater en de bodem
gesteldheid. Bovendien is er een reële mogelijkheid aan
wezig dat door de onder invloed van deze sliblaag zich reduktieprocessen hebben voorgedaan, waardoor deze oerlaag
weer is verdwenen. Onderzoek zal dit moeten uitwijzen.
4.2. Waterhuishouding.
Door de aanwezigheid van stuwwallen en smeltwaterheuvels
wijkt het Gooi geomorfologisch af van het meer vlakke
landschap in het oosten „en het westen en is hydrologisch
dan ook anders van aard. De hogere delen van het Gooi
met hun overwegend grofzandige samenstelling fungeren als
infiltratiegebieden voor regenwater. Vanuit deze infiltratiegebieden vloeit het water grotendeels ondergrondsaf
naar de randgebieden. Dit ondergronds afstromend water
komt voor een deel als kwelwater weer aan het oppervlak.

De bovengrondse
afwateringen via de zanderijvaarten
zijn ontstaan door ingravingen in het kader van de ontzanding en ontginning. Zij voerden ten gevolge van deze
insnijding in de grondwaterspiegel veel water af. Nu is
dat minder.
De ondergrondse afstroming is thans aanzienlijk verminderd,
(milieukundig onderzoek van het Gooi, 1974). Door deze
vermindering in afstromend kwalitatief goed grondwater
staan de gebieden, waar vroeger dit afstromend grondwater
aan het oppervlak kwam, nu vaak onder invloed van voed
selrijker oppervlaktewater. Dit heeft nadelige effekten
voor het natuurlijk milieu op deze plaatsen. Deze ver
anderingen in de waterhuishouding met name in de grond
waterstromen zijn het gevolg van klimatologische omstan
digheden van de laatste jaren en doordat reeds gedurende
vele decennia grote hoeveelheden grondwater worden ont
trokken door waterleidingbedrijven en partikulieren. Het
rapport "Grondwaterproblematiek Gooi en omstreken" 1977
geeft in een overzicht van de waterbalansen van het Gooi
voor de verschillende grootheden het volgende beeld;
(gegevens 1970)
onttrekking waterleidingbedrijven
onttrekking partikulieren
nuttige neerslag
infiltratie vloeivelden

16,0
ca. 1,5
ca. 15.5
1,5

milj.
milj.
milj.
milj.

m3/j.
m3/j.
m3/j.
m3/j.

Zoals op de grondwaterstromenkaart tp zien is, (f ig.3) stroomt
grondwater vanaf Pijnenburg naar het Laarderwasmeerkomplex toe en vervolgt het vervolgens zijn weg naar de
pompstations aan de Larenseweg. Het wordt
daarbij aan
gevuld met de hoeveelheid nuttige neerslag van dit gebied.
De plassen van het Làarderwasmeerkomplex zelf worden
buiten de hoeveelheid neerslag van water voorzien door
het toevoeren van gezuiverd afvalwater van de zuiverings
installatie Hilversum-Oost. Dit gebeurt door middel van
een sloot welke in ëën der middelste plassen uitkomt
(zie fig. 1). Hiervandaan stroomt het toegevoerde water
naar de andere plassen. Doordat vrij incidenteel water
wordt ingelaten is er de laatste jaren een fluktuatie
in de waterstand van de plassen gaan optreden die soms
tot 50 cm oploopt en tot gevolg heeft dat de hoogst ge
legen plassen bij de Leeuwenkuil dan weer onder water
staan dan weer droog staan. Doordat het water van de
plassen in het Laarderwasmeerkomplex, afgezien van de op
tredende verdamping, wegzakt in de bodem en zich voegt
bij het grondwater heeft dit water invloed op de kwanti
teit en de kwaliteit van het afstromende grondwater
aldaar.
De hierboven aangegeven problematiek is aanleiding geweest
om de aleerder genoemde gespreksgroep "grondwaterpro
blematiek Gooi e.o." in het leven te roepen. In het thans
gereed gekomen rapport van deze gespreksgroep 1977) komt
zij vanuit de Gooise situatie tot de konklusie dat
"nagegaan moet worden in hoeverre het onttrekkingsbeleid,
dat gestoeld is op normale omstandigheden, zal .moeten
en kunnen worden veranderd. Om extreme lage grondwater
standen (als gevolg van klimatologische omstandigheden)
te ondervangen, zal moeten worden onderzocht in hoeverre
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ten alle tijde de te onttrekken hoeveelheid grondwater
dient te worden verminderd. Deze maatregelen mogen niet
van lokale aard zijn, doch moeten gelijkmatig over het
gebied verspreid zijn. Bovendien zullen zij ook in natte
jaren van kracht moeten zijn, zodat in deze periodes de
grondwaterberg kan worden aangevuld". Daarnaast vindt
de gespreksgroep dat "het aanbeveling verdient om richt
lijnen op te stellen ten aanzien van het gebruik van
water, dit om verspilling tegen te gaan en het terugvoeren
en hergebruik van water te bevorderen". Ook de vergroting
van de nuttige neerslag door onder andere aanleg van
grindputten, onder bepaalde voorwaarden, zijn volgens de
gespreksgroep mogelijkheden ter aanvulling
van het grond
water. Wat de kwalitatieve aspekten betreft vindt zij
dat deze meer benadrukt dient te worden en dat wellicht
een aanpassing in de verordening bescherming bodem en
grondwater noodzakelijk is. Verder is zij van mening dat
het geboden is de huidige infiltratie van effluent van de
afvalwaterzuiveringsinstallatie Hilversum-Oost in het
Laarderwasmeer zo spoedig mogelijk te staken, (thans:
0,85 milj. m3/j). Daarnaast vindt zij dat gestreefd moet
worden naar verbetering van de kwaliteit van het opper
vlaktewater. Indien de kwaliteit van dit oppervlaktewater
te wensen over zal laten, zal het effect van moeizaam
verkregen kwelvermeerderende maatregelen zeer beperkt
blijven. In de randgebieden zal immers een overgangszone
aanwezig zijn tussen afstromend kwelwater (uit grondwater
afkomstig) en ander oppervlaktewater.
4.3. Flora en vegetatie.
Voor het milieukundig onderzoek van het Gooi zijn door
Van Raam in 1974 enkele detailstudies verricht naar de
vegetatie. Eén van deze studies had betrekking op het
gebied Anna's Hoeve - 't Bulk, met inbegrip van het
gehele Laarderwasmeerkomplex. De daaruit voortgekomen
vegetatiekaart, inklusief een verklaring van de gebruikte
vegetatie-eenheden is te vinden in bijlage 3.
Het Laarderwasmeerkomplex wordt vooral gekenmerkt door de
aanwezigheid van een groot aantal landschapstypes op een
betrekkelijk klein oppervlak. Dit gaat gepaard met het voor
komen van een aantal gradiënten zoals voedselarm/voedselrijk,droog/nat en zand/slib. We vinden in het gebied dan
ook vegetatietypes welke kenmerkend zijn voor droge,
voedselarme zandgronden (30 Ba 1) en het voor natte,
voedselrijke, op slib groeiende rietverbond (19 Ba). Glo
baal lopen de gradiënten
nat/voedselrijk tot droog/
voedselarm van zuid naar noord, van de plassen naar de
Zuiderheide. Hierdoor heeft het gebied een grote land
schappelijke afwisseling en daardoor een grote landschap
pelijke waarde.
Een groot deel van het Laarderwasmeerkomplex bestaat
uit de plassen, waarin zich geen plantengroei heeft kun
nen vestigen door de grote mate van verontreiniging.

Alleen nabij het botenhuis werden in de zomer van ]977
een aantal exemplaren van de familie der f ont i jnkruidachtigen gevonden namelijk schedefont ijnkruid (Potamogeton pectinanatus). Langs de oevers van deze plassen worden
over het algemeen soorten gevonden behorende tot het
rietverbond. Deze, voor zeer voedselrijk water, typerende
oevervegetatie bestaat hier vooral uit riet (Phragmitis
australis), grote- en kleine lisdodde (Typha latifolia
en T. angustifolia) en op enkele plaatsen mattenbies
(Scirpus lacustri) en pitrus (Juncus effusus). Deze soor
ten wortelen onder water, maar verheffen hun stengels en
bladeren gedeeltelijk boven het water en bloeien ook boven
v/ater. De begroeiing van de boven het water uitrijzende
oevers bestaat uit hoog opgaande "ruigte kruiden", zoals
harig wilgeroosje (Epilobium hirsutum) met daarnaast
braam (Rubus fruticosus) en enkele wilgesoorten (Salicaceën), waardoorheen zich haagwinde (Calystegia sepiunt)
en bitterzoet (Solanum dulcamara) slingeren en waartussen
zich soorten mengen die kenmerkend zijn voor stikstofrijke
bodem (nitrofiele soorten) met name grote brandnetel
(Urtica dioica) en akkerdistel (Cirsium arvense). Door
dat verschillende malen slib uit de plassen op de oevers
verder landinwaarts is gebracht en de laagtes in het ge
bied die we nu rekenen tot de konijnenweides (N 12) be
vloeid zijn geweest, komen ook in deze delen van het gebied
laatstgenoemde nitrofiele soorten veelvuldig voor.
Het noordelijk deel van het reservaat bestaat uit droge
heidevegetatie, met als aspektbepalende soort de struikheide (Calluna vulagaris), afgewisseld door talrijke bosjes
en alleenstaande bomen en struiken. Hiervan zijn de meest
opvallende soorten de eik (Quercus robur), berk (Betula
verrucosa), krentenboompje (Amelanchier Laevis), lijsterbes
(Sorbus aucuparia), meidoorn (Crataegus monogyna) en
vogelkers (Prunus serotina). Vooral deze prunus, een vanuit
Amerika ingevoerde plantensoort, komt op sommige plaatsen
in grote aantallen voor en is daar als het ware een plaag.
H-ierom wordt deze soort ook wel de "bospest" genoemd.
Daarnaast komen hier zandverstuivingen voor die grotendeels
onbegroeid zijn of een schaarse buntgrasvegetatie hebben. Hierin
vinden we vooral zandzegge (Carex arenaria) met daarnaast
enkele korstmossen en de grassoorten helm (Ammophila arenaria),
buntgras (Corynephorus canescens), schapegras (Festuca ovina)
en kruipend struisgras (Agrostis canina). Op sommige meer rustige
plaatsen vinden we dan nog heidespurrie (Spergula moriaonii),
grasklokje (Campanula rotundifolia), bochtige smele (Dechampsia
flexuosa) en hengel (Melampyrum pratense).
Op twee plaatsen komen in het gebied natte heidevegetaties
voor, welke gekenmerkt worden door dopheide (Erica tetralix)r
klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe), veenbies (Scirpus
caespitosus) en pijpestrootje (Molinia Coerulea), welke laatste
soort hier vrij overheersend is. De vochtige heidevegetatie
(in ons land vrij zeldzaam geworden) is vooral goed ontwikkeld
achter de uitkijktoren, waar naast een groot aantal exemplaren
van de klokjesgentiaan voorkomen; witte en bruine snavelbies
(Rhynchospora alba en R. fusca), kleine zonnedauw (drosera
intermedia), trekrus (Juncus squarrosus) en veenpluis
(Eriophorum angustifolium).
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De rest van het gebied bestaat uit grasland afgewisseld
met bosjes en houtwallen. De grasvegetatie waarin o.a.
voorkomen fioringras (agrostis stolonifera), schapezuring
(Rumex acetosella)f veldbeemdgras (Poa pratensius),
reigersbek (Erodium cicutarium), tormentil (Potentilla
erecta) een noorse ganzerik (P. norvegica), wordt in stand
gehouden door vrij intensieve konijnenvraat. De bosjes en
houtwallen in dit deel van het terrein bestaan vooral uit
zomer- en wintereik, krenteboompje en vogelkers, welke ook
hier in grote getalen en ook met zeer forse exemplaren
voorkomt. Daarnaast vinden we o.a. ruwe- en zachte berk,
meidoorn, vlier (sambucus nigra) en hondsroosje (Rosa canina).
Verder vallen in het terrein nog op verschillende sier
planten die er verspreid voorkomen en afkomstig zijn van de
hier vroeger aanwezige volkstuintjes. We vinden o.a. asperge
Asperagus officinalis) en grote teunisbloem (Oenothera
erythrosepalia). Daarnaast valt de vinkenbaan (vogelringstation) op door een dichte begroeiing van sint janskruid
(Hypericum perforatum), terwijl aan de oever van de "Leeuwen
kuil" weer enkele exemplaren van de kattestaart (Lythrum
salicaria) worden gevonden, waarschijnlijk door de verbeterde
waterkwaliteit in dit deel van het gebied.
4.4. Fauna
De avifauna
In het Laarderwasmeerkomplex zijn in de laatste zeven
jaren 114 verschillende soorten vogels waargenomen.
In bijlage 4 zijn deze vogelsoorten op een lijst samen
gebracht (gegevens J. Harder, Vogelwerkgroep het Gooi).
Hierbij zijn vermeld de broedvogels in respektievelijk
1972 en 1976 en de overige vogelsoorten. In deze lijst
zijn de in het Laarderwasmeerkomplex voorkomende vogel
soorten gerangschikt volgens hun aanwezigheid in een
bepaald deel van het gebied. Hierbij is onderscheid ge
maakt tussen het plassengebied met omliggende rietzoom,
de geïnundeerde volkstuinen en het overig terrein (bosjes,
heide, weilandjes en zandverstuiving).
Van de broedvogels behoren de Ransuil, Bergeend, Tafeleend,
Kuifeend, Wintertaling, Dodaars en Geoorde fuut tot de vrij
schaarse tot zeer schaarse broedvogels van ons land en wor
den alszodanig hoog gewaardeerd. (Avifauna van MiddenNederland, 1971).
Vooral de Geoorde fuut neemt in dit rijtje een belangrijke
plaats in.
Tot vóór 1918 was de geoorde fuut als broedvogel in ons land
praktisch onbekend. In 1918 vond er een "invasie" plaats.
Verspreid over het land werden toen verschillende paartjes
gezien die met succes jongen groot brachten. Deze plotselinge
toename van het aantal broedende Geoorde futen is waarschijn
lijk het gevolg geweest van een verschuiving van het broedareaal (Wittgen, 1961). In de periode na 1918 werd de Geoorde
fuut dan ook op vele plaatsen waargenomen als broedvogel.
Belangrijke terreinen waren de vennen bij Esbeek-Lage Mierde
in Noord-Brabant, het Leersumse veld, de Laarder Wasmeren
en het Grote Meer nabij Ossendrecht.
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Dit waren de terreinen waar zich de nederlandse geoorde futen
populatie concentreerde. Op deze terreinen kwam de Geoorde fuut
dan ook regelmatig tot kolonievorming welke tot soms flinke
aantallen kon oplopen. In de periode van 1940-1950 werden de
grootste aantallen bereikt. Zo werd op het Laarderwasmeer in
1942 een kolonie van ongeveer 30 paren waargenomen. In 1955
was het echter plotseling afgelopen met de gunstige ontwikke
ling van de Geoorde fuut. In versneld tempo begon deze vogel
soort vanaf dit jaar zelfs op verschillende plaatsen te ver
dwijnen. Op het Laarderwasmeer broedde in 19 56 geen enkel
paartje meer (Wittgenf 1961). Wat de oorzaken van deze alge
mene achteruitgang zijn geweest is niet duidelijk. Wel wordt
verondersteld dat wat betreft het nagenoeg verdwijnen van de
Geoorde fuut in het Laarderwasmeer, de toenemende vervuiling
van het water hier een belangrijke rol heeft gespeeld (Jonkers,
1973). Tot aan het begin van de jaren zeventig werd de Geoorde
fuut nog maar sporadisch op het Laarderwasmeer waargenomen.
Sinds die tijd heeft zich een herstel in gezet wat er toe heeft
geleid dat in 19 76 14 broedparen werden waargenomen. In alle
terreinen in Nederland komen thans ongeveer 50 broedparen voor,
(Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland, Arnhem).
Dit onderstreept nog eens de belangrijkheid van de Laarderwasmeren als broedgebied voor de Geoorde fuut.
Het aantal geslaagde broedsels van de Geoorde fuut in het
Laarderwasmeer, is de laatste twee jaren sterk afgenomen
ondanks de aanwezigheid van meerdere broedparen (14 in
19 76). Dit wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de
sterke fluktuaties in de waterstand, die er gedurende deze
jaren opgetreden zijn doordat te stootsgewijs water ter
aanvulling wordt toegevoerd. Deze fluktuatie bereikt soms
waarden van 50 cm. De Geoorde fuut is hier nogal gevoelig
voor omdat deze vogels hun nest onder water benaderen en
verlaten. Hiervoor is dus een minimum diepte van het water
voor vereist, en wel van ongeveer 1 meter (mondelinge mede
deling J. Harder, Vogelwerkgroep het Gooi). Bovendien kunnen
de nesten, die tussen de vegetatie worden gebouwd, afhankelijkvan wanneer ze gebouwd zijn, droog komen te vallen, maar
vooral ook plotseling onder water komen te staan. In het
laatste geval zullen de eieren wegrotten en kunnen nestvaste
vogels longontsteking oplopen. Zo vond Harder in 1976 drie
dode adulten die volgens hem mogelijk hierdoor zijn overleden.
In het algemeen zullen de vogels echter de nesten verlaten.
Dit is er dan ook de oorzaak van dat in de jaren 19 76 en 1977
maar enkele broedsels gelukt zijn. In 1977 is echter ook waar
schijnlijk verstoring van de nesten hierop van invloed ge
weest. In 19 75 werden daarentegen nog ongeveer 20 jongen groot
gebracht door twaalf broedparenI
Het aantal broedparen van de Kokmeeuw is sinds 1972 sterk
teruggelopen. Dit wordt geweten aan de sterk toegenomen be
groeiing op de broedplaatsen van deze vogelsoort (Osieck en
Harder, Vogelwerkgroep het Gooi). Het is niet onwaarschijnlijk
dat dit van invloed kan zijn op verstoringen in de kolonie
van de Geoorde futen tijdens de broedperiode. Deze vogels pro
fiteren namelijk van het alarmsysteem van de kokmeeuwenkolonie.
Wat de rietvogels betreft schijnen deze zich na een geleide
lijke teruggang (Jonkers 1973) waarschijnlijk veroorzaakt
door te toenomende vervuiling in het gebied, nu weer wat te
herstellen gezien de vooruitgang in het aantal broedparen van
de Klein karekiet, Bosrietzanger en de Rietgors. Het wachten
is nog op de terugkeer van de Rietzanger en de Grote karekiet.
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Omdat het instandhouden van het Laarderwasmeerkoniplex als
vogelreservaat zich vooral toespitst op het behoud van de hier
broedende watervogels met name de Geoorde fuut, wordt hier
een overzicht
gegeven van de verlangens van deze vogels ten
aanzien van hun biotoop en voedselvoorziening. In het kort
wordt weergegeven wat hieromtrent vermeld staat in "das
Handbuch der Vögel Mitteleuropas".
Geoorde fuut-Podiceps nigricollis nigricollis
voortplantingstijd; begin april tot eind augustus,
biotoop
: vrij voedselrijke meren en plassen
met rijke oevervegetatie en vele
ondergedoken planten. Grote open
watervlaktes.
voedsel

: hoofdzakelijk insekten en hun larven,
vooral muggen, waterkevers, waterwant
sen, ééndagsvliegen en libellen, maar
ook de over het water vliegende of in
het water drijvende landvormen.
Daarnaast slakken en kreeftachtigen.
Vis wordt vrij weinig gegeten.
Plantendelen worden ook vaak in
de maag aangetroffen, maar deze
worden waarschijnlijk meegenomen
bij het eten van insekten en ininsektenlarven.

nest

: tussen de vegetatie.

Dodaars-Podiceps ruficollis ruficollis
voortplantingstijd
: begin april tot eind augustus
biotoop

: zie Geoorde fuut, kan echter volstaan
met minder grote open watervlaktes,
waterdiepte 30-100 cm.

voedsel

: grotendeels insekten en hun larven,
daarnaast slakken (meer dan bij de
Geoorde fuut), kreeftachtigen,
kikkervisjes en kleine vissen. In de
zomer bijna geen vis.

nest

: tussen de vegetatie.

Kuifeend-Aythya fuligula
voortplantingstijd
: begin april tot eind augustus.
biotoop

: plassen en meren van zeer verschil
lende aard. Wel vrij open oever en
niet te grote waterdiepte (tot 2 meter)
Eilandjes als broedplaats. Water met
geringe plantengroei.

voedsel

: zeer verschillend, afhankelijk van het
soort water. In ieder geval altijd
veel slakken en zaden. Vrijwel geen
groene planten.

nest

: op de oever.

Tafeleend-Aythya ferina
voortplantingstijd
: begin april tot eind augustus.
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biotoop

voedselrijk, stilstaand water met
diepte van 40-100 cm. Open watervlakte
van tenminste 5 ha. en een goed gestruktueerde rietzone (niet te breed)
met goede nestgelegenheden, zeggebulten,
dicht gegroeide eilanden en biezen.

nest

op de oever

voedsel

kleine slakken, insekten en hun larven,
ringwormen en kreeftachtigen. Daarnaast
planten, vooral fontijnkruidachtigen.

Bergeend-Tadorna tadorna
begin april tot eind juli.
voortplantingstij d
biotoop

meestal in kustwateren. Zelden in
binnenwater. Derhalve weinig van bekend.

voedsel

vooral slakken, mosselen en wormen.
Daarnaast krabben, waterplanten en
insekten en ook wel graankorrels.

nest

in konijnenholen.

Wintertaling-Anas Crecca
voortplantingstijd
: begin april tot eind augustus.
biotoop

: binnenwateren met dichte dekking
biedende oevervegetatie,rust dus
zeer belangrijk.

voedsel

: insekten en hun larven en ook vrij
veel zaden.

nest

: op de oever.

Gezien de hier bovenvermelde beschrijving van biotoop en
voedselverlangens is het te verwachten dat deze vogels
doorgaans broeden in de plas nabij Anna's hoeve (de grote
plas). Deze biedt immers beschutting, bevat het grootste
aantal insekten en insektenlarven voor de voedselvoorziening,
heeft een redelijk groot oppervlak aan open water en is niet
te ondiep. De in het Laarderwasmeerkomplex voorkomende
Geoorde futen zijn dan ook altijd op deze plas te vinden,
(zie fig. 6).
Waardering van de avifauna
In het "Milieukundig onderzoek van het Gooi", 1974 wordt het
Laarderwasmeerkomplex, op grond van zeldzaamheidswaarde en
diversiteit, ten aanzien van de avifauna als zeer waardevol
aangeduid. Niet toevallig echter is bij de avifaunalijst
(bijlage 4) onderscheid gemaakt tussen een drietal biotopen.
Het gebied wordt namelijk gekenmerkt door een aantal door de
mens gecreeerde terreingedeeltes, waarvan het plassengebied
en de "geinundeerde volkstuinen" er twee zijn die van groot
belang zijn bij de waardering van het totale gebied als
vogelgebied. Immers bestonden de "geinundeerde volkstuinen"
niet dan zouden waarschijnlijk de steltlopers niet voorkomen
in het gebied en zou derhalve de diversiteitswaarde dalen.
Hetzelfde geldt voor een aantal water- en rietvogels die hier
voorkomen dankzij het aanwezige vrij uitgebreide, door riet
omzoomde plassengebied, wat ontstaan is onder invloed van de
mens.
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Ook het veelvuldig voorkomen van kunstmatige nestgelegenheden
(nestkasten) en de niet natuurlijke voedselrijkdom in het ge
bied bevorderen de vogelstand. De konklusie moet dan ook zijn
dat de waardering van het gebied uit het oogpunt van de avi
fauna sterk bepaald wordt/is door menselijk ingrijpen waarbij
tevens bedacht moet worden dat de niet vrije toegankelijkheid
voor het publiek en daarmee de rust voor de vogels van groot
belang is.
Toch moet er naar gestreefd worden om deze vogelrijkdom zoveel
mogelijk te behouden omdat het gebied, met name het piassengebied, van grote betekenis is voor de instandhouding van
de Geoorde fuut, welke voor ons land een zeer schaarse broedvogel is.
Overige faunaelementen
Wat de overige fauna binnen de afrastering van het gebied
betreft, vallen vooral het grote aantal konijnen op.
Daarnaast komen van het klein wild voor: haas, ree, vos, wezel,
hermelijn en bunzing.
De familie der muizen wordt vertegenwoordigd door de veldmuis,
dwergmuis, aardmuis en rose woelmuis. Bovendien kunnen we regel
matig exemplaren van de mol en de egel aantreffen.
Van de insekten vallen vooral verschillende soorten dagvlinders,
waaronder het gentiaanblauwtje op. (Jonkers, 1973)
4.5. Het aquatisch milieu
Waterkwaliteit en het voorkomen van organismen.
Inleiding
In een plas treffen we normaal een levensgemeenschap aan,
die is samengesteld uit verschillende groepen van organismen,
welke alle hun eigen funktie hebben in de stofkringloop.
Deze kringloop begint bij de groene planten. Fytoplankton
en hogere planten zetten met behulp van hun bladgroen en
dankzij de hiertoe vastgelegde stralingsenergie van de zon,
koolzuur en water om in organische verbindingen, waarbij
zuurstof vrij komt; tevens nemen ze uit het water
anorganische zouten op. Op deze wijze ontstaat in de
groene planten(producenten) het voor dieren onontbeer
lijke . voedsel.De planteneters onder de vissen, de andere
waterdieren en het zoöplankton (samen konsumenten van de
eerste orde genaamd) nuttigen de producenten en zetten de
daarin gevormde energierijke verbindingen om in stoffen
waaruit hun eigen lichaam is opgebouwd. Voor dit opbouwproces
wordt echter maar een klein deel van de oorspronkelijk opge
nomen energie gebruikt, de rest wordt onder verbruik van
zuurstof omgezet in warmte en arbeid. Op hun beurt dienen
deze planteneters weer tot voedsel voor de konsumenten van de
tweede orde, de diereneters. Tenslotte worden de konsumenten
en de door verschillende oorzaken niet genuttigde producenten
na hun dood afgebroken door schimmels, blauwwieren, bakterieën
en oerdieren (samen reducenten genaamd), die de in de groene
plant ontstane organische verbindingen en hun omzettingsprodukten weer afbreken tot anorganische stof.
Gezond water wordt gekenmerkt doordat de stofkringloop in
stand wordt gehouden door de in het water aanwezige levens
gemeenschap die is samengesteld uit diverse vertegenwoordigers
van verschillende groepen van organismen. Tevens treden in een
dergelijk water geen grote schommelingen in het zuurstofgehalte
op.

Zulk water is tot op zekere hoogte ook in staat niet giftige
verontreinigingen afkomstig van organische afvalstoffen in de
kringloop op te nemen en te mineraliseren: het zgn. zelf
reinigend vermogen van dat water. Als gevolg echter van een
te grote toevoer van biologisch afbreekbare organische stoffen,
groeistimulerende stoffen (met name meststoffen als fosfaaten stikstofverbindingen) of groeiremmende stoffen (giften)
kan dit evenwicht worden verstoord. Bepaalde groepen organis
men uit de voedselketen kunnen zich dan relatief sterker gaan
ontwikkelen, andere kunnen juist aanzienlijk worden geremd.
Zo kan bijvoorbeeld het water bij overmatige bemesting,
stikstof-en fosfaatverbindingen
(zoals in al of niet biologisch
gezuiverd huishoudelijk afvalwater) getroffen worden door
"waterbloei". Hieronder wordt verstaan een plotselinge, duidelijk
zichtbare, sterke ontwikkeling van bepaalde soorten algen.
Door deze hoge algendichtheid treden meestal grote schommelingen
op in het zuurstofgehalte, waarbij s'nachts zelfs zuurstofloos
heid kan ontstaan. Deze fysisch-chemische verandering in de
toestand van het water en de nu optredende troebeling van het
water is er de oorzaak van dat bepaalde organismen zoals vissen
en hiervoor gevoelige waterinsecten sterven, waardoor een
verandering in de samenstelling van de levensgemeenschap ontstaat.
Door deze sterfte van organismen en daarnaast door het afster
ven van de algen met name in de herfst, kan de kringloop ver
stoord worden. De hoeveelheid in het water opgeloste zuurstof
wordt ontoereikend om de afvalprodukten volledig te minerali
seren. De afgestorven organismen worden bij gebrek aan zuurstof
op andere wijze afgebroken, waarbij rottingsprodukten zoals
ammonia, zwavelwaterstof en methaan vrij komen, met verdere
nadelige gevolgen voor de levensgemeenschap. Het water wordt
zwart door vorming van Fe£ en de ontwikkeling van hogere plan
ten wordt sterk geremd. Daarentegen manifesteert zich een
overmatige groei van schimmels en bakterieën, die in tegenstelling
tot de hogere planten geen zuurstof produceren, zodat het even
wicht nog verder verstoord raakt. De bodem, die eveneens een
laag zuurstofgehalte heeft gekregen, wordt vettig zwart en
raakt overdekt met een laag slib van afgestorven organismen.
In het Laarderwasmeer
In de plassen van het Laarderwasmeerkomplex heeft zich boven
genoemde negatieve ontwikkeling door toevoer van al dan niet
gezuiverd afvalwater ongeveer zo voor gedaan. In de middelste
plassen heeft zich deze ontwikkeling wat intenser voorgedaan dan
in de andere plassen, doordat hier vooral de in het afval
water aanwezige niet afgebroken organische stoffen als een
sliblaag zijn afgezet. Daarnaast hebben de effluentlozingen
van industriële aard met hun giftige bestanddelen waarschijn
lijk hun uitwerking ook gehad.
Dit heeft geleid tot een langzaam "dood" gaan van het water in
de plassen van het gebied. Zo konstateerde Leentvaar in 1961
dat zich in het water alleen nog enkele soorten plankton kon
den handhaven die kenmerkend zijn voor zeer vervuild water en
dat bodemorganismen (voedsel voor watervogels!!) geheel ont
braken. Hij konstateerde dat het water een zeer grote rijkdom
bezat aan schimmels en bakteriën, wat ook duidt op zeer vuil
water.
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In 1970 werd een wijziging in het waterregime aangebracht,
waardoor het ingebrachte water niet meer in de vijvers
nabij Anna":; hoeve, die buiten het komplex liggen, werd
I
gebracht. Bovendien werd een afvoerleiding aangelegd vanaf
de middelste plassen naar de Gooyersgracht. Hierdoor werd
verondersteld dat de waterkwaliteit zou verbeteren. In
1971 deed Beltman hiernaar een vrij uitgebreid onderzoek.
Hij konstateerde inderdaad een lichte verbetering. Hij stelde
vast, aan de hand van door hem gevonden fyto- en zoöplankton,
dat het water in de Leeuwenkuil en in de grote plas als
matig tot sterk verontreinigd gekwalificeerd diende te worden
en dat het water in de middelste plassen zeer sterk veront
reinigd
was. Aan de hand van fvsisch-chenische
parameters moest gekonstateerd worden dat al het water zeer
sterk verontreinigend was. Daarnaast werden een aantal orga
nismen behorende tot de makrofauna aangetroffen, die allen
behoren tot de kategorie van in vuil water voorkomende soor
ten. In 1976 deed mej. Elings een éénmalig onderzoek naar de
waterkwaliteit aan de hand van het voorkomende plankton.
Zij vond dezelfde verschillen in de plassen onderling en
konstateerde dat de kwaliteit overal weer iets verbeterd was.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat het waterregime in 1975
weer was veranderd. De afvoerleiding naar de Gooyersgracht
werd gesloten en er werd alleen nog effluent van de zuiverings
installatie op de plassen geloosd indien de hoogte van de
waterstand dit noodzakelijk maakte. Zo ook nu nog.
'
Wel is dit effluent sinds medio 1976 enigszins verbeterd
door uitbreiding van de kapaciteit van de zuiveringsinstallatie.
Hierdoor bevat het gezuiverde afvalwater minder slib en wordt
het ammonia dat in het giftige NH3 kan overgaan, op de zuive
ringsinstallatie gedeeltelijk genitrificeerd tot nitraat (N03).
In de zomer van 1977 werden door mij de plassen op verschillende
plaatsen éénmalig op makrofauna en plankton bemonsterd, om
zodoende een indruk te verkrijgen of de verbetering van de
waterkwaliteit zich verder heeft ontwikkeld. Als bijlage 5
zijn de resultaten hiervan weergegeven.
Hieruit blijkt dat in alle monsters betreffende het fytoplankton
de aanwezigheid van de flagellaat Euglena overheerst, wat wijst
op ©< meso-itöt polysa|>roob (matig tot sterk verontreinigd
water. Opvallend hierbij is dat de kwantitatieve hoeveelheid
fytoplankton laag te noemen is, wat ook blijkt uit de lage
gehaltes aan chlorofyl welke werden aangetroffen in de water
monsters van het zuiveringsschap, (sinds juli 1977 wordt het
chlorofylgehalte bepaald). Wat hiervan de oorzaak is, is on
duidelijk gezien het verbeterde milieu met name wat betreft
het zuurstofgehalte.
Gedurende de zomer kwamen vertegenwoordigers van het zoö
plankton steeds in vrij grote getale
voor. Zo werden tijdens
de makrofaunabemonstering en bij andere bezoeken aan het gebied
altijd grote hoeveelheden watervlooien aangetroffen. Ook het
feit dat er door de bevolking nabij de oude toevoer naar de
vijvers van Anna's hoeve weer naar watervlooien werd gevist,
wijst daar op.
In de genomen planktonmonsters werd dan ook een grote hoeveel
heid zoöplankton gevangen, waarbij over het algemeen Daphnia
longispina verreweg als meest voorkomende soort werd gedeter
mineerd, terwijl nabij het botenhuis ook vele individuen behoren
de tot de cyclopsen werden aangetroffen. Dit wijst alweer op
matig tot sterk verontreinigd water.
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Wat betreft de makrofauna konstateren we dat de levens
voorwaarden voor deze groep van organismen enigszins verbeterd
1
zijn sinds de waarnemingen van Leentvaar en Beltman.
Daarbij treedt een duidelijk verschil op in de plassen onder
ling. Zo werden in de Leeuwenkuil en het oorspronkelijke
ven (de grote plas) naast de in alle plassen voorkomende
muggenlarven, bloedzuigers, waterwantsen, haftenlarven, water
pissebedden en in de grote plas zelfs een enkele libellelarve
gevonden. Deze aanwezigheid van weer voldoende voedsel verklaart
waarschijnlijk de toename van het aantal Geoorde futen van de
laatste jaren.
Ter beoordeling van de chemische waterkwaliteit wordt door
het zuiveringsschap (vroeger de Gemeente Hilversum) ieder
jaar een aantal monsters genomen in het Laarderwasmeer.
Hierbij vinden we een duidelijke verbetering ten opzichte van
de gehaltes die Beltman voor de diverse parameters vermeld.
Ter vergelijking zijn in onderstaande tabel enkele parameters
weergegeven.
Tabel 2

De chemische waterkwaliteit
middelste plas (M5)
1971

(mg02/l)
02
BZV5
CZV
NH4-N
N02-N
N03-N voorjaar
najaar
"
P04-P

2
40
200
°'5
40

tot

0
11
13

grote plas (M9)
1977
1976
5
13
80
3
0,2
2
10
10

8
6
50
0,6
0,1
4
11
10

De middelste plas is hier vergeleken met de grote plas omdat in
19 71 de bemonstering op het punt M9 gebrekkig was. De waarden
uit 1971 zijn gemiddelde waarden over de periode april tot
september. In 1976 moet alleen het zuurstofgehalte als een
gemiddelde waarde geldend voor een langere periode worden
beschouwd, terwijl de andere waarden, gemiddelden zijn van
een waarneming in het voorjaar en het najaar. De waarden over
1977 zijn jaargemiddelden van een regelmatige bemonstering.
Uit deze tabel blijkt dat zeker een verbetering is opgetreden,
maar dat het zuurstofverbruik en de gehaltes aan stikstof en
fosfaat nog steeds aan de hoge tot zeer hoge kant zijn.
De gevonden waarden wijzen op sterk verontreinigd water.
Wat deze eutrofe toestand betreft kan verwacht worden dat de
kwaliteit van het water zich verder nog wel zal verbeteren
doordat blijkbaar het zelfreinigend vermogen van het water zich
aan het herstellen is, o.i.v. de laatste jaren afgenomen
belasting van vervuild effluent. Echter zolang dit effluent
in de plassen gebracht zal worden, zal het water een veront
reinigd karakter dragen, waarbij de levenskansen voor de ver
schillende organismes, in ieder geval in de buurt van de in
laat, gering zullen blijven.
In hoofdstuk 4.3 is reeds vermeld dat waterplanten vrijwel niet
aanwezig zijn. Alleen in het slootje nabij het botenhuis werden
in de zomer van 1977 door mij enkel« exemplaren schedefontijnkruid gevonden. Ook dit is het gevolg van de te hoge gehaltes
aan verontreinigende stoffen waarbij tevens het op de bodem
liggende slib waarschijnlijk een rol speelt.
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Het boderoslib
Gedurende vele decennia heeft zich door do lozing van
afvalwater op de bodem van de plassen een sliblaag afgezet.
Deze is overigens in de loop der jaren een aantal keren
gedeeltelijk verwijderd en op de oevers gebracht.
Verwacht mag worden dat deze sliblaag niet louter uit
organisch materiaal bestaat, dat op zich al een sterk
verontreinigde werking heeft, maar vooral ook zware metalen
zal bevatten. Dit, omdat er lozingen hebben plaats gevonden
van de galvanische industrie, waarvan het afvalwater grote
hoeveelheden aan zware metalen bevat. In het voorjaar van 1977
heeft Klinkspoor (Prov. Waterstaat N.H.) onderzoek verricht
naar de gehaltes van een aantal zware metalen in het bodemslib van de plassen van het Laarderwasmeerkomplex. De analyse
resultaten hiervan zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Hierbij liggen de monsterpunten 1 t/m 12 in de grote plas,
16 t/m 20 in de Leeuwenkuil en 22 t/m 31 in de twee middelste
plassen, (zie fig. 4).
Tabel 3
Meetpunt

Ml, 1P'

0/

\1 r 4
V v y

Analyseresultaten van de zware metalen in het bodemslib in
mg/kg droge stof (Klinkspoor, 1977).
Lood

Cadmium

Nikkel

Koper

Zink

Chrocm

1

444

110

685

415

1550

3245

2

1340

343

2725

1515

4215

5905

3

2545

485

2300

1960

630

21700

4

3285

775

3650

2880

8600

21550

5

2100

513

2825

2175

6050

13950

6

1965

4871

3200

2490

6480

10100

11

1675

383

2540

1475

4250

11100

12

1855

288

2260

835

2580

3255

16

559

250

4100

1925

3295

2850

17

544

177

1600

625

2045

3765

18

291

107

3020

950

1660

1135

19

510

163

2195

820

2005

3750

20

237

80

1265

460

1055

1265

22

1975

679

6965

4020

8930

9645

23

1875

665

6980

3750

9065

9270

24

1765

618

8530

4855

8970

7355

25

442

139

995

280

1775

2900

26

1250

836

7303

3420

8355

7895

27

1525

427

4575

3230

7135

7445

28

2020

610

4808

2435

7500

9745

29

275

62

630

570

1180

1050

30

800

120

3100

2450

4600

2300

31

477

90

675

460

1415

1795
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Aan de hand van deze resultaten is het vreemd te moeten
konstateren dat de gehaltes verschillende metalen nog al
uitéén lopen, zelfs bij monsterpunten die vrij dicht bij
elkaar liggen. Dit vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in
het feit dat geen rekening is gehouden met de korrelgrootte
in het monster. Immers in een monster met materiaal met een
kleinere korrelgrootte zal meer metaal gebonden zijn per kg.
droge stof omdat het adsorptie-oppervlak groter is.
Deze verschillen kunnen dan ook niet zonder korrektie in
beschouwingen betrokken worden. Waarschijnlijk moeten zelfs
de maximaal gevonden waarden per plas aangenomen worden
als de minimum waarden (mondelinge mededeling Duinker).
Als hiervan uitgegaan wordt kan wel vastgesteld worden,
dat de gehaltes aan
zware metalen in de bodem van de
Leeuwenkuil over het algemeen een stuk lager liggen dan in
de andere plassen.
Belangrijker is echter dat vastgesteld moet worden dat de
gehaltes aan zware metalen in de bodem van alle plassen
in het Laarderwasmeerkornplex zeer hoog zijn. Deze waarden
liggen beduidend hoger dan de gemiddelde waarden die in rioolslib worden gevonden (Schölte Ubing, 1972) en overtreffen in
aanzienlijke mate de voor het gebruik als meststof aanbevolen
waarden (Commissie ter voorbereiding van het Meststoffenbesluit).
In hoeverre zware metalen voorkomen in het bovenstaande water
is éénmalig in november 1977 onderzocht door het zuiverings
schap. De resultaten hiervan zijn:
tussen haakjes de streefwaarden voor oppervlaktewater naar
het "Indikatief meerjarenplan 1975-1979".
Monsterpunt: Grote plas.
Metaal (ug/l,ppb)

G
'
;

Cr

60

(?

Cu

30

( 10)

Zn

200

( 10)

Ni

200

( 10)

Cd

15

(

)

1)

Uit deze gegevens blijkt dat er nog steeds vrij hoge gehaltes
aan zware metalen in het water van de plassen van het Laarderwasmeer wordt aangetroffen. Hieruit mag niet de konklusie
getrokken worden dat er een intensieve uitwisseling plaats
vindt tussen het bodemslib en het bovenstaande water. Dit pro
ces vindt namelijk vrijwel alleen plaats indien de pH laag is
en het zuurstofgehalte vrijwel nihil is (mondelinge mededeling
Duinker NIOZ Texel). Gezien de gevonden waarden voor deze groot
heden, pH 7-8 en 02 gehalte 8mg/l, is dit dus niet aannemelijk.
Waarschijnlijk worden deze hoge metaalconcentraties in het water
I nog steeds veroorzaakt door het inlaten op de plassen van het
1
effluent. van de zuiveringsinstallatie. Deze zuiveringsinstaln
latie ontvangtindustrieel afvalwater met een hoog gehalte aan
zware metalen (mondelinge mededeling Landman, zuiveringsschap
Amstel en Gooiland).

Konklusies
Samengevat kunnen er ten aanzien van het aquatisch milieu
in het Laarderwasmeerkomplex de volgende konklusies worden
opgesteld.
De waterkwaliteit is sinds de jaren zestig zowel chemisch
als biologisch gezien verbeterd, met name in de Leeuwenkuil
en de Grote plas. De waterkwaliteitsbeoordeling blijft echter
die van matig tot sterk verontreinigd. In de Leeuwenkuil
en de Grote plas werden desalniettemin weer voldoende orga
nismen gevonden die als voedsel kunnen dienen voor de hier
levende watervogels. De vooruitgang van het aantal broedparen van de Geoorde fuut kan hier dan ook waarschijnlijk
aan toe geschreven worden. Zolang echter een goed gestruktueerd waterplantenbestand afwezig zal blijven is een doorgaand
herstel van de makrofauna niet te verwachten. Vele vertegen
woordigers van deze groep dieren zijn namelijk direkt of
indirekt van deze waterplanten afhankelijk. Bovendien zal het
aanwezige slib een goede ontwikkeling van de vegetatie gedu
rende lange tijd in de weg staan.
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5. NATUURBEHEERSASPEKTEN.
5.1. Inleiding.
Op basis van de inzichten in de relaties tussen de biolo
gische en abiotische aspekten van de natuur in verleden
en heden, en uitgaande van de informatie over het menselijk
handelen en haar gevolgen, kunnen de richtlijnen voor inrichting
en beheer worden geformuleerd.
- oorspronkelijke situatie
Door de gevormde oerlaag en uitstuiving was in dit gebied,
behorende tot de in het Gooi voorkomende heidevelden, een
heideven ontstaan (zie hoofdstuk 4.1).
Dit bestond uit een plas, het Groot Wasmeer en een aantal meer
of minder vochtige tot natte plekken. De begroeiing rond de
natte en drassige plekken bestond voornamelijk uit dopheide en
pijpestrootje en het water zelf was voedselarm en zuur.
Vanaf het ven en de natte plekken tot de hogere, droge gedeel
ten trof men zo gradiënten aan waarlangs zich vochtige tot
droge heidevegetaties hadden ontwikkeld met de voor deze
vegetatietypen kenmerkende plantensoorten.
Systematisch kunnen we dit ongeveer alsvolgt voorstellen:

g«oN«lw/»teRS{>»eyl

Onder natuurlijke omstandigheden zouden deze systemen zich
door verlanding en begroeiing op den duur ontwikkelen tot
een eiken-berken bos, de zogenaamde climaxsituatie voor de
hier voorkomende vegetatie.
Door beweiding werd echter deze ontwikkeling tegengegaan
en konden de heidevegetaties in stand worden-- gehouden doordat
jonge aanplant van bomen en struiken door de op de heide
velden rondzwervende schapen werden opgegeten. Op sommige
plekken ontstonden door deze beweiding zelfs zandverstuivingen,
zo ook die welke in het Laarderwasmeerkomplex voorkomt.
Bij dit alles moeten we bedenken dat juist door de antropo
gene bewerking van beweiden en maaien, dit landschap in stand
werd gehouden, waardoor allerlei gradiënten zich konden voor
doen. Dit positief beïnvloede half-natuurlijke landschap met
zijn karakteristieke smalle paadjes, schapendriften, bochtige
zandwegen met mulle of slibbige karresporen, met zijn geleide
lijke overgangen treffen we nog maar zelden aan (Westhoff, 1973).
- huidige situatie
Van deze oorspronkelijke kenmerken is ook in het Laarderwas
meerkomplex nog maar weinig over. Welliswaar heeft op de
hogere gedeeltes de zandverstuiving en plaatselijk de heidevegetatie zich kunnen handhaven, maar ook zij dreigen dicht
te groeien met bomen en struiken, met name door de Amerikaanse
vogelkers. Er bevinden zich hier ook nog een tweetal "natte
heideveldjes", welke niet onder invloed van het plassengebied
staan. Deze bezitten nog steeds een tamelijk rijke begroeiing
met o.a. klokjesgentiaan en zonnedauw. Ook deze gedeeltes worden
echter bedreigd door dichtgroeien. Van de oorspronkelijke
situatie in de direkte omgeving van het "Groot Wasmeer" is
helaas niets meer terug te vinden wat er op wijst dat zich hier
eertijds een heideven bevond. De oerlaag is doorgebroken, waar
door er milieuvreemd water moet worden toegevoegd om ten
minste een "waterpartij" in het gebied te handhaven. Door de
toevoer van vuil water is de begroeiing in de loop der jaren
gaan bestaan uit soorten die kenmerkend zijn voor een eutroof
milieu, welke we op vele plaatsen in Nederland kunnen aantref
fen. Bovendien is de bodem verontreinigd met een sliblaag,
bestaande uit organisch materiaal en giftige bestanddelen;
leven op deze bodem is alleen nog maar mogelijk voor zeer
verdraagzame organismen.
Samenvattend kunnen we dus stellen dat onder invloed van de
mens het gebied sterk veranderd is van karakter. Immers de
toevoer van afvalwater heeft geleid tot een situatie die
kenmerkend is voor een zeer verstoord milieu. Daarnaast is door
graafwerkzaamheden de natuurlijke waterhuishouding verstoord.
Wel kunnen we het Laarderwasmeerkomplex kenschetsen als een
gebied met een rijke avifauna, vooral dankzij de aanwezigheid
van de plassen en rust. Bovendien is het gebied uit esthetisch
oogpunt waardevol door zijn afwisseling op een betrekkelijk
klein oppervlak (zie ook hoofdstuk 4).
- richtlijnen voor beheer en inrichting
Om verdere schade te voorkomen moeten er in ieder geval twee
dingen gebeuren. Ten eerste zal de toevoer van verontreinigende
stoffen stopgezet moeten worden. Ten tweede zal er voor ge
zorgd moeten worden dat ook andere ongewenste ontwikkelingen
zoals bijvoorbeeld de overwoekering met prunus en het dicht
groeien van de heidevegetaties, een halt worden toegeroepen.
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Tevens is een bepaald beheer vereist dat er mede op gericht
moet zijn om de soorten rijkdom te doen toenemen. Welk
beheer we waar moeten toepassen is afhankelijk van de doel
stelling ten aanzien van het beheer. Bovendien moet bij het
opstellen van een uitgangspunt voor het beheer in het
Laarderwasmeerkomplex met een aantal randvoorwaarden reke
ning worden gehouden. Met deze randvoorwaarden worden hier
bedoeld of eventueel voor te stellen beheersmaatregelen
technisch te verwezenlijken zijn en of zij uit algemeen
milieuhygiënisch oogpunt gewenst zijn. Hierbij moet vooral
gedacht worden aan de konsekwenties van wel of geen slibverwijdering en het wel of niet toevoeren van water in het
Laarderwasmeerkomplex.
Wat de eerder genoemde doelstelling ten aanzien van het te
voeren beheer betreft kunnen we twee verschillende doel
stellingen opstellen; namelijk één waarbij we er naar streven
het gebied zoveel mogelijk zijn oorspronkelijke karakter terug
te geven, een heideven met de daaraan verbonden flora en
fauna en één waarbij we er naar streven een gebied te verkrij
gen waarin het natuurlijk milieu sterk verbeterd wordt op
basis van de huidige landschapsstruktuur. Deze verbetering
moet dan tot gevolg hebben dat de natuurlijke diversiteit en
daarmee de natuurlijke rijkdom zal toenemen.
Alvorens op de doelstellingen en de daarmee gepaard gaande
mogelijkheden ten aanzien van het beheer en inrichting in
te gaan zal eerst wat dieper ingegaan worden op de hierboven
genoemde randvoorwaarden.
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5.2. Randvoorwaarden
In de eerste plaats moet gesteld worden dat, wil het even
wicht in het water enigszins herstellen, het aanwezige bodemslib verwijderd dient te worden, nog afgezien van het
voorkomen van de zware metalen daarin. Immers deze sliblaag is hier ontstaan doordat het natuurlijk evenwicht
verstoord werd door toevoer van afvalwater en de in voedselarme vennen voorkomende organismen niet meer in staat
waren de toevoer van dit organisch materiaal te verwerken.
Dit heeft geleid tot het optreden van rottingsprocessen,
vanuit welke toestand het heel moeilijk is en zeer lang
duurt voordat er weer een herstel zal optreden zonder in
grijpen van buitenaf, ook al zal een verdere toevoer van
organisch materiaal gestopt worden. Gezien onze doelstel
lingen zijn deze ontwikkelingen ongewenst.
Het probleem van het slib wel of niet verwijderen en even
tuele berging elders ligt echter niet zo eenvoudig. En hier
voor zijn vooral de gehaltes aan zware metalen in het slib
voor verantwoordelijk. De gehaltes aan deze toxische stof
fen zijn zeer hoog (zie hfd. 4.5.), wat de bergingsmogelijk
heden zeer beperkt. Bij alle mogelijkheden van berging doen
zich direkte of indirekte milieuygienische - of volksgezond
heidsproblemen voor. Zo brengt berging in zee bezwaren met
zich mee in verband met mogelijke akkumulatieprocessen, wat
kan leiden tot vergiftigingen (b.v. kwikvergiftigingen van
zeehonden in de Waddenzee). De berging in plassen en meren
heeft tot gevolg dat o.a. de bodemfauna vernietigd wordt.
Het storten op landbouwgronden heeft gevolgen voor de volks
gezondheid door opname van de planten en daaruit voortvloeien
de gevolgen voor de mens. Het storten op bosbouwgronden heeft
tot gevolg dat de stoffen zich via de planten verspreiden over
flora en fauna. Bij toepassing van het slib voor het bouwrijp
maken van terreinen geldt dat daar dan verboden uitgevaardigd
zullen moeten worden ten aanzien van het gebruik van tuinen.
Alleen gronden die een bestemming hebben voor industriële
doeleinden zouden mogelijkheden bieden. Overigens moet bij
iedere berging op land eerder of later rekening gehouden
worden met de mogelijkheid dat de stoffen in het grondwater
terecht komen.
Andere mogelijkheden om het slib te verwerken zijn om het
slib te ontwateren en dan te verbranden, waarbij overigens
het afvalgas gezuiverd dient te worden omdat anders een lucht
verontreinigingsprobleem ontstaat. Daarnaast kan het slib na
ontwatering gebruikt worden om er stenen van te hakken.
Wat zijn nu de eventuele mogelijkheden om het slib van het
Laarderwasmeerkomplex uit het gebied te verwijderen? (lit.
10 en 22)
Op de eerste plaats kan het slib worden aangeboden aan de
slibverwerkingsdepots van Amsterdam of Rotterdam. Bij een
aanvoer naar het Amsterdamse depot zou dit betekenen dat
een zekere verdunning van het slib door menging zou kunnen
optreden waardoor berging op b.v. landbouwgronden weer tot
de mogelijkheden zou kunnen gaan behoren. Bij aanvoer naar
Rotterdam zou het slib gevoegd kunnen worden, bij het aldaar opge
baggerde havenslib, welk slib voor een gedeelte ongeveer
dezelfde gehaltes aan zware metalen bevat.

Dg vanuit het Wasmeer aan te voeren slib is maar een kleine
hoeveelheid ten opzichte van de hoeveelheid die Rotterdam
jaarlijks moet bergen. Bovendien is men in de Rijnmond be
zig met een onderzoek naar de bergingsmogelijkheden van dit
havenslib. Deze afvoermogelijkheden moeten onderzocht worden.
Overigens is het zo dat de transportkosten hierbij waarschijn
lijk erg hoog zullen zijn. De mogelijkheid van berging van het
slib op gronden die bestemmingen hebben voor de industrie zou
onderzocht kunnen worden, in samenwerking met de provinciale
overheid. Andere hier genoemde bergingsmogelijkheden buiten
het gebied moeten voorlopig als schadelijk voor het milieu
of volksgezondheid bestempeld worden en alszodanig uitgeslo
ten worden geacht. Viel moet onderzocht worden wat de mogelijk
heden en de kosten zijn bij een proces van ontwatering met
daarna verbranding of stenenproduktie.
Wat zijn nu de konsekwenties voor het Laarderwasmeerkomplex
als het slib niet uit het gebied verwijderd wordt? In de
eerste plaats zullen bodemorganismen en in de bodem worte
lende waterplanten moeilijk of niet tot ontwikkeling komen.
In de tweede plaats is de mogelijkheid aanwezig dat de in
het slib aanwezige metalen vrij komen wat konsekwenties
heeft voor het plaatselijk milieu. De nu nog voorkomende
hoge gehaltes aan opgeloste zware metalen in het water
moeten vrijwel volledig toegeschreven worden aan de in
vloed van het nu nog steeds aangevoerde afvalwater van
de zuiveringsinstallatie. Als de zware metalen eenmaal
gebonden zijn aan het slib zal onder normale omstandig
heden de uitwisseling met het bovenwater zeer gering zijn
zoals uit een onderzoek blijkt in een aantal sloten nabij
het Naardermeer (Braam, 1972). Belangrijk hierbij is ech
ter hoe deze metalen voorkomen en hoe de milieuomstandig
heden zijn. Zware metalen kunnen namelijk in het slib op
vier manieren voorkomen; geadsorbeerd aan slibdeeltjes,
gebonden in gecoaguleerde toestand, gebonden door middel
van coatings en geprecipiteerd dat wil zeggen als zuiver
mineraal. In deze reeks zullen de zware metalen van ge
adsorbeerd tot geprecipiteerd vrijwel alleen in het eerste
geval gemakkelijk weer in oplossing gaan. Onderzocht moet
dan ook worden in welke hoedanigheid de zware metalen in
het slib van de wasmeren precies voorkomen. Bij het voor
komen in geadsorbeerde vorm zijn de externe omstandigheden
er belangrijk. Zuurstofgebrek, rustverstoring en een lage
zuurgraad hebben tot gevolg dat de zware metalen vrij zul
len komen, meetal een in gekomplexeerde vorm, welke een
versterkte toxische werking heeft. Overigens doen zich
bij dit hele probleem nog vele open vragen voor over
de mogelijke kinetiek en specifieke reakties met allerlei
andere stoffen, zeker op lange termijn. Maar zolang het
milieu aëroob blijft, er geen rustverstoring optreedt en
de zuurgraad niet te laag wordt, gebeurt er waarschijnlijk
niets en blijven de zware metalen aan het slib gebonden.
Ook niet als onder deze omstandigheden geïnfiltreerd zal
worden (mondelinge mededelingen J. Duinker, NIOZ Texel).
Naar dit laatste kunnen overigens laboratoriumproeven
gedaan worden. Percolatieproeven met het slib onder
wisselende omstandigheden kunnen hier informatie over
geven.
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Maar ook binnen het terrein van het Laardcrwasmeerkomplex
kunnen een aantal mogelijkheden bedacht worden om het slibprobleem op te lossen. In de eerste plaats kunnen we de plas
sen droog laten vallen, waardoor het slib kan indikken en
oxyderen. Nu kan overigens het ingedikte slib eventueel af
gevoerd worden voor een verbrandingsproces of voor de ver
werking tot bakstenen. Als we het slib laten liggen zal zich
een zekere plantengroei hierop ontwikkelen die de voedings
stoffen en de zware metalen zullen opnemen. Vooral bepaalde
boomsoorten gedijen goed op dit soort slib zoals gekonstateerd is op slibbergingsplaatsen nabij Vlaardingen. Om ech
ter te voorkomen dat de toxische zware metalen zich versprei
den over bodem, flora en fauna zullen de plantenresten verbrand
moeten worden en zal het daarbij ontstane gas gezuiverd moeten
worden. Hetzelfde proces kunnen we toepassen nadat we het nat
te slib op de oevers hebben gebracht of nadat het gedroogde
slib op een kleiner oppervlak is samengebracht. Dit laatste
heeft als voordeel dat sneller met een inrichtingsplan voor
de rest van het gebied begonnen kan worden en het proces ge
makkelijker onder kontrole te houden is. Als laatste mogelijkI heid is dan nog aanwezig om de sliblaag in de plassen af te dek! ken met een kunststoflaag met een daarbij noodzakelijke laag zand
van ongeveer 40cm daarbovenop. Gezien de geringe diepte van de
plassen moeten we deze mogelijkheid echter uitsluiten.
Samenvattend kan gesteld worden dat er een aantal mogelijkhe
den zijn om het slib elders te bergen of te laten behandelen.
Blijft het slib in de plassen liggen dan zal dit gedurende ve
le jaren een herstel van het natuurlijk evenwicht hier in de
weg staan, zoals we ook kunnen vaststellen bij slibvorming
in het aguatisch milieu elders. Direkte toxische gevolgen zal
het slib waarschijnlijk niet hebben mits aan de gestelde voor
waarden aan het milieu ten aanzien van zuurstofhuishouding,
zuurgraad en rust blijft worden voldaan.
Onder (tijdelijk) droge omstandigheden zal een natuurlijk af
braakproces binnen het gebied plaats kunnen vinden, waarbij
echter noodzakelijk is dat die organismen die de giftige be
standdelen in hoge mate opnemen verbrand worden met in acht
neming van de daarbij noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Bij
deze mogelijkheid verdient het de voorkeur het slib in het ter
rein te laten drogen en daarna op een kleiner oppervlak te lo
kaliseren.
Voordat we er toe overgaan om het slib te verwijderen op wat
voor manier dan ook, dient eerst de toevoer van verontreinigd
water stop gezet te worden. Doen we dit niet, dan gaat het slib
als afvanger van een aantal verontreinigende stoffen, zoals zwa
re metalen, verloren en zullen deze stoffen mogelijk rechtstreeks
met het water wegzijgen tot aan het grondwater.
Wel of geen watertoevoer
Een keuze tussen wel of niet watertoevoeren naar het Laarderwasmeer heeft voor het gebied en zijn omgeving nogal wat konsekwenties.
Geen watertoevoer heeft tot gevolg dat de plassen vanwege het
ontbreken van een doorlopende afsluitende laag, onder normale
omstandigheden, droog zullen vallen. Dit heeft vooral konsekwenties voor de in het gebied voorkomende water- en moeras
vogels, welke zullen verdwijnen. Daarnaast heeft het gebied
al vele decennia als infiltratiegebied ter aanvulling van het
grondwater en vormde een relatief belangrijke post op de wa
terbalans. Deze bijkomende faktor zal dus behoudens het in
de grond wegzijgende regenwater geen rol meer spelen. "
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Hc't eerste probleem kan eventueel opgelost v/orden door de
slecht doorlatende laag te herstellen met leem, waardoor
het neervallende regenwater grotendeels de plassen zal
blijven vullen. De betekenis voor aanvulling van het grond
water blijft dan echter gering.
Wel watertoevoeren is dus nodig wanneer besloten wordt één
of meer plassen als zodanig te handhaven, zonder maatregelen
te nemen om de slecht doorlatende laag te herstellen in ver
band met de kosten of de betekenis van het gebied voor de
aanvulling van het grondwater. De toevoer is in dit verband
echter in de eerste plaats van belang voor de instandhouding
van het gebied als vogelreservaat. Immers de betekenis van
het Laarderwasmeerkomplex voor de avifauna is vooral gele
gen in het voorkomen van enkele zeldzame moeras- en water
vogels. Hierbij is van belang dat voorkomen wordt dat er
te grote fluktuaties in de waterstand optreden, met name
in de broedtijd. Vooral de hier broedende Geoorde futen
zijn hier zeer gevoelig voor (zie hfd. 4.4.). Door te zor
gen voor een regelmatige aanvoer van infiltratiewater in
een hoeveelheid die gelijk is aan de hoeveelheid water die
verloren gaat aan verdamping en en wegzijging kan dit be
reikt worden. Het beste kan hierbij gewerkt worden met een
systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van het overloopprin
cipe. Hiermee wordt bedoeld dat bij een daling van de water
stand tot een bepaald peil, automatisch water zal toestromen
vanuit een voorraadbekken.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in het kader van deze
infiltratiegedachte het Laarderwasmeerkomplex als een echt
infiltratieprojekt te bekijken. Hiermee wordt dan bedoeld
het verrichten van zodanige technische ingrepen dat de infiltratiekapaciteit verhoogd wordt ten behoeve van de aan
vulling van de grondwatervoorraad. Dit betekent dat in het
gebied en zijn naaste omgeving meer grondwater kan worden
opgepompt. Hierbij moeten we wel bedenken dat de "vuilwaterbel", die zich in het grondwater onder de Zuiderheide
bevindt, eerder de pompstations aan de Larenseweg zal be
reiken. De mogelijkheid dat in andere delen van het Gooi
dan minder grondwater behoeft te worden onttrokken zou het
grondwaterpeil in het Gooi en de daarmee samenhagende af
stroming van grondwater naar randgebieden ten goede kunnen
komen.
Een grotere infiltratiekapaciteit kan globaal op twee ma
nieren gerealiseerd worden. Op de eerste plaats kan dit ge
beuren door de sliblaag, welke ook enigszins vertragend werkt
op de wegzijging van het water,te verwijderen en door de oerlaag verder open te breken. Wat de exakte infiltratiekapaci
teit dan zal zijn is niet zonder meer te zeggen, maar daar
bij kunnen we toch wel denken aan 5-7 miljoen m3 water per
jaar. (Mondelinge mededeling gespreksgroep grondwaterproblematiek Gooi en Vechtstreek).
Op de tweede plaats kunnen we de infiltratiekapaciteit nog
verder vergroten door zgn. infiltratiewerken in het gebied
zelf aan te brengen, wat wil zeggen de aanleg van leidingen,
taluds etc.
Immers kiezen we als belangrijkste uitgangspunt voor het
beheer van het Laarderwasmeer, het veilig stéllen van de
avifauna in zijn huidige vorm, dan kan volstaan worden met
er voor te zorgen dat voldoende water van goede kwaliteit
wordt toegevoerd om het waterpeil te handhaven, mits aan
voorwaarden van rust en vrij konstant waterpeil wordt vol
daan.
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Het feit dat in vergelijkbare infiltratiegebieden zoals
de Haagse waterleidingduinen de avifauna zich sterk heeft
ontwikkeld, bewijst dit. Bij voldoende goede waterkwali
teit en andere beheersmaatregelen zoals die elders in dit
rapport worden vermeld moet zich dan ook een redelijke even
wichtige plantenwereld kunnen ontwikkelen.
Deze infiltratiemogelijkheden dienen goed op hun konsekwenties overwogen te worden.
Werkzaamheden ten behoeve van infiltratiewerken in het noor
delijke gedeelte van het gebied, de heidestukken en de zand
verstuiving, zullen in ieder geval achterwege moeten blijven
gezien de kwetsbaarheid van de hier voorkomende begroeiïngtypes (v.Dara, 1975). De aanleg van leidingen, putten, taluds
en oprichten van bouwwerken als gevolg van deze infiltratie
werkzaamheden betekenen voor de rest van het gebied echter
zeker een aantasting van de landschappelijke aanblik, wat
in dit deel niet gewenst wordt geacht.
De waterkwaliteit
Bij de aanvoer van water op de plassen van het Laarderwasmeer moeten we verlangen dat dit water een goede kwaliteit
bezit. Dit zal namelijk een verbetering van de levensmoge
lijkheden voor diverse waterorganismen betekenen, waardoor
een fauna en flora in het water zal ontstaan, die vooral in
soortenrijkdom zal toenemen. Hierbij kan ook verwacht worden
dat zich weer waterplanten in het gebied zullen vestigen. Dit
betekent een stap op weg naar het herstel van het natuurlijke
evenwicht alhier.
Een doelmatig kwaliteitsbeheer van het water is slechts moge
lijk door het hanteren van kwaliteitsnormen. Het opstellen
hiervan is geen eenvoudige zaak. De hoedanigheid van het wa
ter wordt bepaald door een groot aantal natuurlijke en kunst
matige, alsmede beïnvloedbare en niet beïnvloedbare faktoren.
Bovendien staat voor meerdere faktoren niet vast wanneer en
in hoeverre er sprake is van schadelijk of onschadelijk ka
rakter op kortere of langere termijn. Diverse normen zullen
daarom een voorlopig karakter hebben, zodat zij later even
tueel kunnen worden aangepast aan middels verworven inzich
ten. Hierbij moet vooral gedacht worden aan de invloed die
het water heeft op het biologisch leven ter plaatse.
De eisen die we aan het toe te voeren water moeten stellen,
kunnen in twee groepen verdeeld worden;
- eisen gericht op de algemene oecologische funktie van het
water.
- eisen in verband met de funktie die het water heeft voor de
drinkwatervoorziening.
Ten aanzien van de eocologische funktie kan gesteld worden
dat de kwaliteit van het toe te voeren water een mesotroof
karakter kan hebben. Dit betekent enerzijds dat eerTverminderd voedselaanbod zal plaats vinden, waardoor de ontwikke
ling van een goed gestruktureerd plantenbestand mogelijk is
en anderzijds dat de makrofauna zeker in voldoende mate aan
wezig zal zijn. Dit laatste is van belang voor de voedsel
voorziening van de watervogels.
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Het zuiveringschap Amstel en Gooiland heeft in een concept
waterkwaliteitsplan voorlopige normen opgesteld voor de on
der haar beheer staande oppervlaktewateren. Hier onder valt
ook het Laarderwasmeer. Hierbij wordt van de volgende doelstelling uitgegaan: "Het scheppen en handhaven van milieuvoorwaarden in het water en de direkte omgeving ervan, waar
bij een zo gevarieerd mogelijk aquatisch leven kan voorkomen".
Vanuit deze doelstelling en het besef dat sommige wateren
door de mens beïnvloed worden, zijn de onder haar beheer
staande wateren ingedeeld in verschillende klassen, waar
bij een bepaalde kwalificatie en een bestemmings- c.q.
gebruiksdoeleinden worden gehanteerd. Deze zijn:
Klasse I :

oppervlaktewateren in natuurgebieden,
die dienen als ecologische reserve
(beschermingvan zeldzame soorten).
In Nederland is dit watertype zeer
zeldzaam. In het gebied van het zui
veringschap zal, gelet op de (geo-)
hydrologische eigenschappen, deze
klasse niet haalbaar zijn;

Klasse II:

oppervlaktewateren in natuurgebieden,
waarbij als mogelijke gebruiksdoelein
den de bereiding van drinkwater, het
zwemmen en vissen genoemd kunnen wor
den;

Klasse III: hiervoor geldt de kwalificatie: gezond
oppervlaktewater. Wateren in deze klas
se zijn onder andere geschikt voor re
creatie en gebruik in de land- en tuin
bouw;
Klasse IV:

I

in deze klasse worden oppervlaktewateren
ingedeeld die gebruikt worden voor de
scheepvaart en waarop (effluent) lo
zingen plaatsvinden.

In onderstaand schema is het verband weergegeven tussen
de klassen I t/m IV van dit systeem en de streefwaarden
voor het biochemisch zuurstofverbruik, het zuurstofverzadigingspercentage, de totaal stikstof en de totaal fosforconcentratie en het chlorofyl-a gehalte.
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*) Deze waarden gelden voor de biologisch opneembare vorm
Naast deze streefwaarden rroet

voor alle wate ren gelden,

- dat stoffen van "zwarte en grijze lijst" niet dan wel in
zeer beperkte mate rrogen voorkomen;
- dat de zuurgraad niet hoger dan 8,5 en niet langer dan 6,5
mag zijn;
- dat het water visueel niet verontreindigd mag zijn.

Het zu iveringschap heeft het Laarderwasmeer voorlopig ingedeeld
onder klass e III.
Gezi en de bestemming van het Laarderwasmeerkomplex a ls natuurge
bied en de betekenis van het toe te vo eren water voor de drink
watervo orziening lij kt het beter het Laarderwasmeer in te delen
onder klass e I I.
Dit zou betek enen dat het toe te voeren inf i ltratiewater dus aan
de bij deze klass e gestelde kwa l ite its normen zou moeten voldoen.
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5.3. Uitwerking.
De doelstelling in het algemeen van natuurbeheer in ons land
is het behoud en beheer van de rijkgeschakeerde natuur en het
landschap zoals deze zich hebben ontwikkeld ten gevolge van
de eeuwenlange menselijke aktiviteiten. Alle natuurlijke land
schappen zijn iruners reeds lang uit Nederland verdwenen, behal
ve misschien op enkele plaatsen langs de zeekust en mogelijk
ook op de meest aan windwerking blootgestelde delen van de
allergrootste vennen, waar b.v. nog het Isoëto-Lobelietum
gezelschap voorkomt. Overal elders heeft de mens op een zo
danige manier in de natuur ingegrepen, dat door de verschil
lende vormen van grondgebruik een groot aantal kenmerkende
levensgemeenschappen zijn ontstaan. Willen we de hier bin
nen voorkomende min of meer natuurlijke landschappen hand
haven dan is een op het behoud hiervan gericht äktief beheer
noodzakelijk. Daarnaast kunnen we een beheer onderscheiden
dat tot doel heeft ongewenst menselijke aktiviteiten uit het
verleden ongedaan te maken.
Het gaat hierbij om een serie handelingen, van continue of
tijdelijke aard die de volgende reeks opleveren: regeling
van de grondwaterstand-uitgraven tot op verschillende diepteaf plaggen-beakkeren-betreden-beweiden-bemest en-af branden-afmaaien-afkappen.
Vooraan in deze rij staan de handelingen die meer direkt op
de toestand van de bodem gericht zijn en die daardoor de sterk
ste uitwerking hebben (regeling grondwater tot en met beakkeren). Omdat men zich hierbij de spade als belangrijk werktuig
kan denken, spreken we in dit geval van het relatief krachti
ge "spade effekt". Veel geringer is de ingreep door middel van
zeis of bijl bij de twee laatstgenoemde werkzaamheden, namelijk
afmaaien en afkappen. Dit "kap-effekt" heeft een indirekte in
vloed op de bodemsituatie, allereerst door tijdelijke blootstel
ling van de grond aan weer en wind. In de tweede plaats wordt
hierbij het organische materiaal verwijderd dat anders groten
deels aan de bodem zou zijn toegevoegd. En ten derde krijgt men
tegelijkertijd een onttrekking van de voedingszouten die door
de betreffende planten uit hun omgeving zijn opgenomen. De tus
sen beide uitersten instaande groep van maatregelen (betreden
tot en met afbranden) vertoont in zijn uitwerking op het milieu
een gemengd spade-kap-effekt.
Een aantal van deze beheersmaatregelen komen hier afhankelijk
van de gestelde doelstelling aan de orde.
Doelstelling I:
Het herstel van het oude half-natuurlijke landschap van een heidevengebied, in stand gehouden door beheersmaatregelen die er
borg voor staan dat zich zodanige milieuomstandigheden voor
doen waardoor een optimale diversiteit kan ontstaan, welke
kenmerkend is voor een heidevengebied.
Beheersmaatregelen
- technische ingrepen
Om een zo oligotroof mogelijk uitgangspunt te verkrijgen, wel
ke situatie voor de hier gestelde doelstelling essentieel is,
zal in de eerste plaats het in het gebied aanwezige bodemslib
verwijderd moeten worden.
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Daarnaast zal ten behoeve van het herstel van een waterstand,
met natuurlijke fluktuaties, zonder toevoer van milieuvreemd
water, de slecht doorlatende laag hersteld moeten worden. Dit
kan gebeuren door het aanbrengen van een leemlaag op de bodem,
daar waar deze slecht doorlatende laag thans ontbreekt, van on
geveer 10 cm. dikte en daarna deze leemlaag afdekken met zand.
- maaien en kappen
Maaien en afvoeren als beheersmaatregel dient toegepast te wor
den voor alle vegetatietypes waar verschraling beoogd wordt.
Dat zijn dus in het Laarderwasmeerkomplex de aldaar voorkomen
de vegetatietypes die hun bestaan te danken hebben aan het voor
komen van een plaatselijk eutroof milieu. Globaal zijn dit alle
delen die onder invloed van het plassengebied staan of hebben
gestaan. Bovendien is deze maatregel gewenst waar verjonging
van de heide noodzakelijk is. Bij het kappen van houtopslag
in de heidestukken en het vellen van de bosjes op bodem die
potentieel geschikt zijn voor omvorming naar heide, dient dit
verschralingsprincipe eveneens toegepast te worden.
De in het gebied massaal voorkomende Amerikaanse vogelkers
(Prunus serotina) dient uitgeroeid te worden. Het insmeren
van de stobben met een ammoniumsulfumaat bevattende pasta
wordt hierbij geprefereerd boven een phenoxy-vetzuur bevat
tend middel van wege de meer giftige en groei ontregelde wer
king van laatstgenoemd middel (RIN, 1975).
- afplaggen
Deze natuurtechnische ingreep beoogt hier vooral de biologische
nadelige menselijke invloed zoveel mogelijk te corrigeren, en
een vegetatieontwikkeling op gang te brengen die begint op een
schone, vochtige zandbodem. Hiermee wordt dus vooral beoogd de
oeverzones en eventueel droog vallende gedeeltes te schonen van
de aldaar gevormde humus en/of sliblaag. De plaggen moeten of
worden afgevoerd of op één plaats gestort te worden. Bij deze
laatste maatregel zal zich op deze plaats gedurende lange tijd
een afwijkende vegetatie ontwikkelen. Dit vereist waarschijn
lijk een maai en afvoer beheer op deze plaats.
- beweiding
Gelijktijdig met de hierboven vermelde ingrepen zou overwogen
kunnen worden het kontinue beheer uit te voeren middels een
beweidingsbeheer. De van oudsher voorkomende beweiding van heideterreinen met schapen is hier waarschijnlijk niet mogelijk
gezien het te kleine oppervlak van het gebied. Onderzocht moet
worden of een beweiding met rundvee, paarden of ponny's in een
heidevengebied gewenst is. Is dit niet het geval dan zal het
herstel en de instandhouding van het oorspronkelijke heidevenlandschap volledig gestalte moeten krijgen door technische be
heersmaatregelen zoals maaien, kappen en afplaggen.
Kanttekeningen
Bovenstaande ingrepen hebben waarschijnlijk tot gevolg dat een
deel van de plassen zal verdwijnen door een verminderde aanvoer
van water (regenwater). Doordat tevens de rietzônes en een deel
der bossages zullen verdwijnen zal het aantal voorkomende vogel
soorten in het Laarderwasmeerkomplex sterk afnemen. De Geoorde
fuut zal waarschijnlijk niet verdwijnen als broedvogel mits op
den duur weer voldoende oeverbegroeiing aanwezig zal zijn en de
waterstand voldoende hoog zal blijven in de grote plas. Immers
ook op andere vergelijkbare heidevennen wordt (werd) deze vogel
als broedvogel aangetroffen.
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Daorentogen kunnen we misschien nieuwe soorten als Wulp en
Korhoen in het gebied terug verwachten.
Botanisch zal het echter een grote verrijking met zich mee
brengen. De soorten rijkdom zal groter worden en er zullen
weer veel meer soorten verschijnen welke voor de zeldzame
hcidevengebieden kenmerkend zijn.
Aan de bovenstaande voorstellen zijn echter nogal wat konsekwenties verbonden. Het herstellen van het hier van ouds
her voorkomende heidevenlandschap heeft namelijk alleen zin
indien ook voor de aangrenzende delen van de Zuiderheide be
heersmaatregelen genomen worden, zodat een aanéénsluitend ge
heel ontstaat. Hierdoor zou in ieder geval aan de noordelijke
kant van het gebied een bufferzone kunnen ontstaan. Dit met
het oog op de toch al grote kwetbaarheid van het gebied, ge
zien haar ligging vlakbij Hilversum.
Bovendien moet beseft worden dat er geen aanvulling meer zal
plaatsvinden van het grondwater vanuit het Laarderwasmeer
en of dit gewenst is, is nog de vraag, gezien het belang
van deze aanvulling van het grondwater voor de kwelgebieden.
Doelstelling II:
Het bereiken van een situatie, waarbij het gebied globaal
het huidige karakter blijft dragen, en gestreefd wordt naar
een zo groot mogelijk natuurlijke rijkdom op basis van een
aantal milieutechnische ingrepen.
Binnen deze doelstelling zijn diverse mogelijkheden aanwezig
ten aanzien van de te nemen beheersmaatregelen. We onderschei
den hier:
a. watertoevoeren en slib niet verwijderen
b. watertoevoeren en slib wel verwijderen
c. watertoevoeren naar een gedeelte van de plassen,
slib niet verwijderen
d. watertoevoeren naar een gedeelte van de plassen
en slib wel verwijderen
Deze vier mogelijkheden onderscheiden zich vooral op het ge
bied van de technische ingrepen. Wat de gevolgen hiervan be
treft en de voor- en nadelen wordt verwezen naar hfd. 5.2.
Globaal zullen de verdere beheersmaatregelen aangaande deze
doelstelling hetzelfde moeten zijn. Overigens wordt er op ge
wezen dat het niet verwijderen van het slib wel degelijk ge
volgen heeft voor het natuurlijk milieu. De plassen zullen
nog lange tijd een eutroof karakter dragen. Het slib zal
het streven naar een zo groot mogelijke natuurlijke rijk
dom in de weg staan dientengevolge moet dit uitgangspunt
in strijd worden geacht met onze doelstelling.
Beheersmaatregelen
-Het gedeelte van het gebied dat niet onder invloed van de
plassen staat of heeft gestaan.
Wil men het stuifzandgedeelte handhaven dan zal het dicht
groeien. tegengegaan moeten worden. Anders verdient een be
groeiing door natuurlijke successie de voorkeur. Om de heidegedeeltes te doen voortbestaan is het noodzakelijk deze vrij
te maken van opslag door maaien of kappen en afvoeren. Een en
kele boom of struik, die in dit soort terreinen thuis hoort
kan hierbij gespaard blijven, o.a. als beschutting voor de
Korhoen.

Ook de reeds ontstane bossages niet heide ondergroei moeten
geleidelijk gekapt worden, waarna het materiaal zoveel mo
gelijk moet worden afgevoerd. De bossages die voorkomen op
de wat rijkere gronden moeten zo beheerd worden dat een ge
mengde leeftijdsopbouw ontstaat. De bospercelen met een afschermfunktie met name die bij het gebouw van Philips kun
nen gehandhaafd blijven.
De dopheidevegetaties, waarin doorgaans geen noemenswaar
dige winterinundatie voorkomt, moeten periodiek afgeplagd
of gemaaid worden. Ook hier moet niet gewenste opslag ge
maaid of gekapt en afgevoerd worden.
- Het plassengebied
Het plassengebied en het gedeelte van het terrein dat onder
invloed hiervan staat of heeft gestaan zal een verschralings
procedure moeten ondergaan. Willen we immers de natuurlijke
rijkdom vergroten dan zullen de voedingsstoffen, die verant
woordelijk zijn voor het optreden van op sommige plaatsen on
gewenste en éénzijdige plantengroei, deze verwijderd moeten
worden. Hiertoe zullen deze gedeeltes, met name waar zich
brandnetel- en distelbegroeiing voordoet, gemaaid moeten
worden waarna het materiaal afgevoerd moet worden. De over
gang van de hogere gedeeltes naar de plassen is het rijkst
aan gradiënten en is in principe de geschikste zóne waarin
afplaggen tot botanische verrijking kan leiden. Ook de rietzônes moeten periodiek gemaaid worden. Hierbij moet echter
wel gestreefd worden naar de handhaving van een zekere zóne
in verband met het belang voor de vogelstand. Het dient dan
ook voorkeur dit in het najaar te doen. Op den duur moet er
naar gestreefd worden een oeverbegroeiing te krijgen die ken
merkend is voor een meer voedselarmer milieu.
Niet gewenste soorten zoals de Amerikaanse vogelkers dienen
in het gehele gebied krachtig bestreden te worden.
Beweiding
Bij het bewerkstelligen van de technische ingrepen, het maaien,
kappen, afplaggen en verwijderen van ongewenste planten en bo
men, is het de moeite waard om gelijktijdig over te gaan op
een beheer met beweiding. Het Laarderwasmeerkomplex lijkt hier
zeer geschikt voor.Er is namelijk een omrastering aanwezig en
er zijn tal van drinkplaatsen voor het vee voorhande, zodat
wat dit betreft weinig technische maatregelen noodzakelijk
zijn. Wel moet onderzocht worden of de gewassen in het ge
bied niet een te hoog gehalte aan zware metalen bevatten
in verband met een mogelijke vergiftiging van het vee.
Beweiding is een vorm van inwendig beheer die op het eco
systeem invloed kan uitoefenen via in hoofdzaak begrazen,
betreden en bemesten (Oosterveld, 1976). Of beweiding wat
betreft de plantengroei altijd aangemerkt kan worden als
een differentiërende faktor, hetgeen we met beweiding be
ogen, is onder meer afhankelijk van de beweidingsintensi
teit, diersoort, vegetatie en bodem. Bij een beweidingsprojekt voor het Laarderwasmeerkomplex moet allereerst ge
zocht worden naar een systeem dat zo min mogelijk aandacht
vraagt, gezien het personeelsbestand van het Goois Natuur
reservaat als beheerder en het ontbreken van.agrariërs in
dit verstedelijkt gebied. Het meest ideale is op het eerste
gezicht de beweiding met rundvee en wel met pinken. Rundvee
heeft het voordeel in vergelijking met schapen, paarden en
pony's dat zij minder vertrappingsschade aanbrengen en min
der geneigd zijn twijgen te eten.
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Bovendien hebben pony's en paarden eerder de neiging om
bomen te schillen en hebben zij op rijke gronden eerder
last van stofwisselingsziektes.
Door het selektieve graasgedrag van het rundvee zal de
graasdruk op geen enkel deel van het terrein hetzelfde
zijn en evenmin de bodemverdichting en bemesting als ge
volg van de betreding. Aangezien de beschikbare hoeveel
heid droge stof groenvoer kleiner is dan in weilandomstan
digheden zal de graastijd per dag groter zijn. Deze extra
betredingseffekten zullen in eerste instantie voor de plan
tengroei een gunstig effekt hebben doordat de hoeveelheid
fosfaten en stikstof in de bodem hierdoor overal verschil
lend zullen zijn. (Udo Kuyper, 1976). Een voordeel van pin
ken is ook nog dat deze in het voorjaar aangekocht kunnen
worden en in het najaar weer verkocht kunnen worden. Hier
door hebben we in de winter, het meest kwetsbare jaargetij
de voor de dieren, geen omkijken ernaar en behoeft het ook
geen cent te kosten.
De kosten kunnen gedekt worden uit de meeropbrengsten.
Overigens behoeven we niet de hoop te hebben dat beweiding
met runderen het zuiveren van al het onkruid zal bevorderen,
omdat daarvoor een te grote bezettingsgraad voor nodig is,
waardoor weer schade zou ontstaan aan b.v. bossages door
vertrapping. Begonnen kan worden met een redelijke veebe
zetting, waarna, met het afnemen van het voedselaanbod,
deze bezetting geleidelijk teruggenomen moet worden.
Kanttekeningen
Het maaien van de rietzônes en andere oeverbegroeiing kan
tot gevolg hebben dat de rietvogels zullen verdwijnen en
dat het aantal broedgevallen van de watervogels zal vermin
deren. Dit laatste is dan echter waarschijnlijk van tijde
lijke aard, doordat zich spoedig weer een nieuwe oeverbe
groeiing zal voordoen en voorlopig de bestane begroeiing
na maaien weer zal terugkeren. Gezien de aanwezigheid van
deze vogels dienen beheersmaatregelen betreffende de oever
begroeiing buiten de voortplantingstijd en ruitijd te ge
schieden (begin april tot eind september).
Op den duur zal de soortensamenstelling van de oeverzône
veranderen, maar een zekere begroeiing zal zich hier al
tijd voordoen, zeker als we hier de humuslaag niet ver
wijderen, wat de doelstelling ook niet beoogt.
De variant waarbij een deel van de plassen blijft gehand
haafd, in ieder geval de grote plas, heeft als voordeel
dat minder water behoeft te worden aangevoerd en dat het
slib op de droog te vallen delen gemakkelijker kan worden
verwijderd. Eventueel kan na een verschralingsproces op
deze plaatsen later weer overwogen worden deze gedeeltes
alsnog weer te inunderen. Het handhaven van de "grote plas"
moeten we als een noodzaak zien gezien het voorkomen hier
van de zeer zeldzame Geoorde fuut.
Doelstelling III:
Het handhaven van de huidige situatie, waarbij de natuur
zijn eigen gang gaat met uitzondering dat er ten behoeve
van de watervogels water toegevoerd zal worden ter hand
having van het waterpeil.
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Behcermaatregclen
Dg beheersmaatregelen zullen zich beperken tot de gebruike
lijke door het Goois Natuureservaat uitgevoerde werkzaamhe
den zoals het vrijhouden van de watergangen, het regelmatig
betreden van de in de dopheidevegetaties voorkomende tredvegetatie en het enigszins bijhouden van het bomenbestand.
Hierbij zal in de toekomst, gezien het beheersplan 1976,
nog bijkomen dat de Amerikaanse vogelkers in alle terrei
nen van het GNR en dus ook in het Laarderwasmeerkomplex,
bestreden zal worden.
Kanttekeningen
Het voordeel van deze mogelijkheid is er vooral in gelegen
dat het verreweg de goedkoopste is, financieel gezien.
Nadelen zijn hierbij dat:
- de sliblaag blijft liggen met gevolgen voor het plaatse
lijk milieu en de hoeveelheid te infiltreren water
- de huidige voedselrijke situatie in het gebied gedurende
zeer lange tijd zal blijven bestaan
- een beheer gevoerd zal worden, welke geen garanties biedt
voor het herstel of de handhaving van het gebied (natuur
gebied?) alszodanig.
De doelstelling van het GNR zelf voor dit gebied luidt:
"Het beheer der stichting zal in de eerste plaats zijn
gericht op het natuurbehoud om op het duurzaam laten voort
bestaan c.q. het herstel van het fraaie landschap/ met de
daarin aanwezige in biologisch opzicht waardevolle ecosys
temen. Met inachtneming hiervan zal het beheer in de tweede
plaats zijn gericht op een verantwoord recreatief gebruik
van die terreinen die daarvoor in aanmerking komen. Afhanke
lijk van de aard, de struktuur en de omgeving zal voor de
onderscheidende terreingedeelten het accent liggen op éën
of meer van de volgende doelstellingen etc'J Voor het Laarder
wasmeerkomplex betekent dit: "De instandhouding van de in
het terrein voorkomende levensgemeenschappen en soorten
in het voor hen meest geschikte milieu" moeten we deze
mogelijkheid als strijdig hiermee beschouwen.
De hierboven genoemde mogelijkheid moeten we als strijdig
beschouwen met deze doelstelling van het GNR.
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6. KONSEKWENTIES EN KEUZEBEPALING.
In dit hoofdstuk zullen de verschillende mogelijkheden ten
aanzien van het milieubeheer in het Laarderwasmeorkomplex
schematisch worden weergegeven. Daarbij worden in het kort
de konsekwenties aangegeven. Aan de hand hiervan wordt een
keuze gemaakt.
6.1. Konsekwenties.
Doelstelling 1, het herstel van het van oudsher aanwezige
heidevenlandschap.
Konsekwenties:
Algemeen:

mogelijkheden voor het verkrijgen van een grote
natuurlijke rijkdom in een zeer hoog gewaardeerd
en zeldzaam geworden lanschapstype.

Flora en vegetatie: zeer positief, mogelijkheden voor de ont
wikkeling van grote soortenrijkdom met
zeldzame elementen.
Fauna

: positief/negatief, verdwijnen van riet
vogels en enkele watervogels (blijven
van Geoorde fuut vrij onzeker), daaren
tegen mogelijkheden voor het verschijnen
van diersoorten kenmerkend voor een hei
devenlandschap, zoals b.v. Wulp en Kor
hoen.

Aquatisch milieu

zeer positief, ontwikkeling van een water
dat rijk is aan hoog gewaardeerde water
organismen, is mogelijk.

Kwetsbaarheid

groot, door oligotroof karakter en zeld
zaamheid swaarde temidden van verstedelijkt
milieu rekreatie zeer beperken.

Infiltratie

negatief, geen noemenswaardige aanvulling
grondwater.

Kosten

zeer hoog door slibberging, aanbrengen leemlaag en hoge beheerskosten.

Doelstelling II.
Het aanbrengen van milieutechnische verbeteringen en het voe
ren van een beheer, uitgaande van de huidige landschapstruktuur.
Konsekwenties:
Algemeen

: mogelijkheden voor het verkrijgen van een
grotere natuurlijke rijkdom in een fraai
landschap.
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a. watertoevoer, slib niet verwijderen
Plora en vegetatie:

positief, mogelijkheid voor ontwikke
ling van een grotere soortenrijkdom,
in een minder voedselrijk milieu.

Fauna

:

positief, het handhaven van zeldzame
watervogels en aansluitend op de struk
ture]e ontwikkeling van het landschap
mogelijkheden voor het verkrijgen van
meer diersoorten.

Aquatisch milieu

:

negatief, ontwikkelingsmogelijkheden
voor waterorganismen blijven beperkt.

Kwetsbaarheid

:

vrij groot, rekreatie beperken.

Infiltratie

:

aanvulling grondwater in dezelfde hoe
veelheid als thans geschiedt (invloed
slib op kwaliteit onzeker).

Kosten

:

redelijk, watertoevoer en beheerskosten
b. watertoevoer7 slib wel verwijderen

Flora en vege
tatie

:

zie a.

Fauna

:

zie a.

Aquatisch milieu

:

positief, goede ontwikkelingsmogelijk
heden voor allerlei soorten waterorganis
men.

Kwetsbaarheid

:

zie a.

Infiltratie

:

aanvulling grondwater in grotere hoeveel
heid

Kosten

:

zeer hoog, slibberging, watertoevoer en
beheerskosten
c. watertoevoer naar een gedeelte van de
plassen, slib niet verwijderen

Flora en vege
tatie

:

zwak positief, mogelijkheden voor ontwik
keling van een grotere soortenrijkdom door
beheersmaatregelen. Op drooggevallen plas
sen echter gedurende lange tijd een "brand
netelzee" te verwachten.

Fauna

:

negatief, verdwijnen van een aantal riet
en watervogels

Aquatisch milieu

:

zie a.

Kwetsbaarheid

:

niet groot, rekreatie mogelijk
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Infiltratie:

aanvulling grondwater gering (invloed slib
op kwaliteit onzeker)

Kosten

niet hoog, geringe watertoevoer, beheers
kosten.
d. watertoevoer naar een gedeelte van de
plassen, slib wel verwijderen

Flora en
vegetatie

zeer positief, mogelijkheden voor het ont
wikkelen van een soortenrijke vegetatie.

Fauna

Aquatisch
milieu

zwak negatief, verdwijnen van een aantal
riet- en watervogels, daarentegen mogelijk
heden voor vestiging van andere diersoorten
door vegetatie-struktuurverbetering.
:

positief, goede ontwikkelingsmogelijkheden
voor allerlei soorten waterorganismen
Negatief indien alleen drooggevallen slib
wordt verwijderd.

Kwetsbaarheid: vrij groot,, rekreatie beperken
Infiltratie. :aanvulling grondwater in redelijke hoeveelheid
Kosten

hoog tot zeer hoog, slibberging (gedeelte
lijk?), watertoevoer, beheerskosten.

Doelstelling III
Handhaven huidige situatie, waarbij de natuur zo veel
mogelijk zijn eigen gang gaat en met watertoevoer ten
behoeve van de instandhouding van het waterpeil.
Konsekwenties:
Algemeen

Flora en vege
tatie
:

Fauna

Aquatisch
milieu

Het gedurende lange tijd voort laten be
staan van een vervuild milieu met de in
standhouding van een enkel waardevol floraen faunaelement.
negatief, mogelijkheden voor de ontwikkeling
van een grotere en waardevollere soortenrijk
dom gedurende lange tijd gering.
positief, handhaven waardevolle avifauna met
mogelijkheden voor uitbreiding door verbeter
de waterkwaliteit.
negatief, ontwikkelingsmogelijkheden voor wa
terorganismen blijven beperkt
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mogelijk

Kwetsbaarheid
Infiltratie
Kosten

:

aanvulling grondwater in dezelfde hoeveel
heid als thans geschiedt (invloed slib op
kwaliteit onzeker}.
gering, watertoevoer en kosten voor een
voudig beheer.
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6.2. Keuzebepaling.
Het Laarderwasmeerkomplex bevat als natuurgebied nog steeds
een aantal waardevolle elementen, zoals de zandverstuivingen,
de natte heidevelden en de in het gebied broedende Geoorde
futen. Als gevolg van ingrijpen van de mens bevat het ge
bied echter geen grote natuurlijke rijkdom meer. Het be
heer in het Laarderwasmeerkomplex zal er dan ook op ge
richt moeten zijn om de natuurlijke rijkdom te herstellen
c.q. te bevorderen.
Het kunnen verwezenlijken van de toestand, zoals die hier
van oudsher voorkwam; een oligotroof venlandschap, is niet
waarschijnlijk. Hoewel zodanige technische ingrepen en be
heersmaatregelen genomen kunnen worden dat een zeker uit
gangspunt hiertoe gerealiseerd zou kunnen worden, moeten
we aannemen dat de hierbij gewenste ontwikkeling moeilijk
op gang zal komen. Vooral door de aanwezigheid van elementen
in het gebied zelf en in de nabije omgeving die een zeker
voedselarm milieu snel zouden kunnen verstoren, moet deze
ontwikkeling als niet waarschijnlijk worden aangenomen.
Een bufferzone zou nog een positieve uitwerking kunnen
hebben, maar deze is gezien de ligging van het gebied niet
te realiseren.
Het handhaven van de status quo, met uitzondering van een
verandering in het aan te voeren (kwalitatief betere) water,
moet ook verworpen worden. Weliswaar; kunnen we verwachten
dat de hoog gewaardeerde avifauna zich in het gebied zal
kunnen handhaven, maar moeten we stellen dat de vegetatie
gedurende zeer lange tijd over een groot oppervlak kenmerken
zal dragen die wijzen op de aanwezigheid van een vervuild
milieu. Dit moeten we strijdig achten met wat natuurbeheer
en natuurbehoud beogen, hetgeen bijvoorbeeld ook bevestigd
wordt door de hoofddoelstelling, zoals die is opgesteld
door de Stichting Het Gooisch Natuurreservaat (G.N.R.),
de eigenaar en beheerder van het terrein, waarbij gesproken
wordt over "het herstel van het fraaie landschap met de
daarin aanwezige in biologisch opzicht waardevolle ecosys
temen". Hierbij moeten we voor wat het Laarderwasmeerkom
plex betreft toch zeker ook de overgangsgebieden betrekken,
die door de hier aanwezige gradiënten waardevolle eco
systemen kunnen bevatten, en dus een zeker beheer,
wat hierop is gericht, behoeven. Een benadering, waarbij
het doel is alleen de instandhouding van de avifauna en
een enkel floristisch element, past hier niet in.
Hieruit volgt dat de keuze valt op een beheer dat uitgaande
van de huidige landschapsstruktuur beoogt
de milieu
omstandigheden drastisch te verbeteren. Hiermee worden voor
al bedoeld die stoffen en die elementen uit het gebied
te verwijderen, welke kenmerkend en verantwoordelijk zijn
voor het voorkomen van een vervuild milieu. Hierbij valt
binnen de hierbij gestelde doelstelling de keuze op dé
mogelijkheid, viaarbij het slib uit het gehele gebied-verwijderd wordt en waarbij geïnfiltreerd wordt met kwalita
tief goed water. Bij de binnen deze mogelijkheid genoemde
beheersmaatregelen is immers als enige een ontwikkeling te
verwachten die zowel voor de vegetatie, de fauna en het aquatisch milieu op korte termijn een positieve uitwerking zal
hebben.

-42-

Dc hierbij beoogde verwijdering van het slib brengt hoge
kosten met zich mee. (Volgens een mondelinge opgaaf van
een vertegenwoordiger van de firma Konijn te Hoorn komt
deze slibberging, inklusief transport naar het baggerdepôt
van Amsterdam neer op een bedrag van ongeveer 1. 20,—/m3
slib. Hierin hebben de vervoerskosten een groot aandeel.
Bij een oppervlakte van ongeveer 30 ha en een dikte van de
sliblaag van ongeveer 0,5 m bedragen deze kosten 3 miljoen
gulden). In verband met deze hoge kosten en om redenen dat
het slib hier toch al aanwezig is, kan overwogen worden het
slib binnen het Laarderwasmeerkomplex te behandelen. Hier
bij wordt een systeem voorgesteld,waarbij het slib binnen de
omrasterinq op ëën plaats wordt samengebracht alwaar dan een
afbraakproces plaats moet vinden volgens "natuurlijke weg"
(zie hfd. 5.2.). Op deze "slibberg" zal zich een bepaalde
begroeiing ontwikkelen van plantensoorten kenmerkend voor een
storingsmilieu. Deze nemen de in het slib aanwezige stof
fen op, waarna deze planten, worden gemaaid of gekapt en
vervolgens uit het gebied worden verwijderd. Hierdoor
zullen deze stoffen uit de stofkringloop verdwijnen en zal
een verschraling van de bodem (bovengronds) optreden. Dit
proces zal overigens waarschijnlijk enige decennia in be
slag nemen voordat het beoogde doel is bereikt.
Om het benodigde oppervlak voor deze vorm van slibberging
zo kléin mogelijk te houden en uitspoelingsprocessen op
niet gewenste plaatsen te voorkomen, moeten we het slib
eerst ter plaatse in laten dikken alvorens het naar de
bergingsplaats te brengen. Om dit te bereiken moeten de
plassen tijdelijk droog gezet worden.
Gezien de betekenis van de "Grote plas" voor de in het
Laarderwasmeerkomplex broedende watervogels, mag deze
plas voorlopig niet droog gezet worden. Overwogen kan
worden het zich in deze plas bevindende slib toch nat of
helemaal niet te bergen. Het hier niet bergen van het
slib geeft de mogelijkheid om eerst de resultaten van boven
genoemd systeem ten aanzien van het herstel van de levens
gemeenschappen in de andere plassen af te wachten. Wel
wordt erop aangedrongen de totale ingreep in een zo'n kort
mogelijke tijd plaats te laten vinden.
Alle technische werkzaamheden, met name die werkzaamheden
waar mensen en materiaal in het gebied noodzakelijk zijn,
dienen bovendien buiten de voortplantingstijd van de in
het gebied broedende watervogels (begin april tot eind
augustus) plaats te vinden.
Als bergingsplaatsen voor het gedroogde slib komen in aan
merking de konijnenweides nabij Heidebloem en de "punt"
nabij Philips.(zie fig.5) Beide plaatsen hebben botanisch
gezien weinig waarde. De konijnenweides hebben als voordeel
dat de berging hier gemakkelijk te realiseren is omdat
het terrein open is en dicht bij de middelste plassen is
gelegen, welke het meeste slib bevatten. De "punt" heeft
als voordeel dat dit gedeelte van het terrein meer geïso
leerd ligt ten opzichte van de rest van het terrein. Door
deze meer geïsoleerde ligging binnen het Laarderwasmeer
komplex is zo min mogelijke invloed van het afbraakproces
te verwachten op de rest van het terrein en kan bovendien
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na berging direkt begonnen worden met de inrichting van het
overige deel van het Laarderwasmeerkomplex. Deze laatste
plaats verdient dan ook de voorkeùr. Overigens mogen we
de invloed van het te hanteren natuurlijke afbraakproces
niet te licht opnemen. Het gevaar blijft aanwezig dat te
verwijderen stoffen zich toch verspreiden over het overige
deel van het komplex. Bovendien brengt het systeem door
het tijdelijk droog laten vallen van de plassen en het creëren
van een slibbergingsplaats esthetische bezwaren met zich mee.
De volledige slibverwijdering naar buiten het gebied blijft
dan ook de voorkeur genieten.
Na slibberging kan begonnen worden met de in het hoofdstuk
"Uitwerking" onder doelstelling II vermelde beheersmaatrege
len ten uitvoer te brengen. De bij het afplaggen van de boden
loskomende plaggen kunnen eveneens ter plekke van de "punt"
gestort worden. In fig. 5 is op kaart globaal een uitwerking
van de hierboven gedane keuze ten aanzien van het beheer
in het Laarderwasmeerkomplex weergegeven. Alvorens daad
werkelijk tot de hier genoemde beheersmaatregelen over te
gaan, is het noodzakelijk een nauwkeurig beheersplan op
te stellen, waarbij vooral een gedegen tijdschema voor de
verschillende werkzaamheden van belang is. Bovendien zal
een gedetailleerde kostenberekening gemaakt moeten worden
en zal een verdeelsleutel van deze kosten over de verschil
lende instanties gevonden moeten worden.

I

-44-

7. LITERATUUR.
1. Alleyn, W.F. e.a.

1971 Avifauna van Midden-Nederland,
v. Gorcum, Assen.

2. Beye, H.

1975 Vennen op Kampina en hun beheer.
L.H./N.B. nr. 316, L.H.
Wageningen.

3. Beltman, B.

1971 Hydrologisch onderzoek Laarderwasmeer. L.H./N.B. nr. 87,
L.H. Wageningen.

4. Braam, F.R.H.

1972 Een studie naar het voorkomen
van zware metalen in bodemslib
en nabij het Naardermeer.
afd. Waterzuivering, L.H.
Wageningen.

5. Colaris, W.J.J. e.a. 1974 Milieukundig onderzoek van het
Gooi. Gewest Gooi en Vechtstreek,
Hilversum.
6. Croin Michielsen, N. 1974 Meyendel, duin-water-leven.
e.a.
Duinwaterleidingsbedrijf,
Den Haag.
7. Dan. H. van

1975 Ecologische gevolgen van de
veluweinfiltratie. R.I.D. Rijsv;ijk,

8. Elings, J.

1976 Water en planktononderzoek Laarderwasmeer. N.J.N. Hilversum.

9. Harder, J. (in voor
bereiding)

Avifauna van de Laarderwasmeren.
Hilversum.

10. Hulsmann, A.D.

1977 Slibberging van Rotterdams havenslib. Interne notitie samenwerken
de milieuwerkgroepen Rotterdam.

11. Jonkers, D.A.

1973 Het Laarderwasmeer, een reservaat
met vele facetten.
R.I.N. bericht nr. 38, Leersum.

12. Klinkspoor, J.

1977 Onderzoek naar het bodemslib van
het Laarderwasmeer.
Prov. Waterstaat Noord-Holland,
Haarlem.

13. Kramer, J.C. v/d
e.a.

1970 Het verstoorde evenwicht.
Oosthoek, Utrecht.

14. Leentvaar, P.

1962 De hydrobiologische toestand van
het Laarderwasmeer in 1961.
R.I.V.O.N. bericht nr. 142,
R.I.N. Leersum.

15. N.N.

1972 Das Handbuch der Vögel Mitteleuroas.
Frankfurt am Main.

16. N.N

1973 Handleiding voor het inventariseren
van broedvogels in Nederland.
K.N.N.V., Hoogwoud.

17. N.N.

1975 Beheersadvies boswachterij Leersum.
R.I.N. Leersum.

-4 5-

18. N.N.

1977 concept-waterkwaliteitsplan zuiverin
schap Anstel— en Gooiland, Hilversum

19. N.N.

1977 Grondwaterproblematiek Gooi en
omstreken.
Gevest Gooi en Vechtstreek,
Hilversum.

20. N.N.

1977 Langetermijnplan voor het Goois
Natuurreservaat.
G.N.R. Hilversum.

21. N.N.

1977 Interimrapport Coördinatie Commissie
Berging Baggerspecie.
Provincie Zuid-Holland, Den Haag.

22. Oosterveld, P,

1975 Beheer en ontwikkeling van natuur
reservaten door begrazing.
R.I.N. mededeling nr. 146, Leersum.

23. Projektgroep Drink
watervoorziening

1976 Ons drinkwater nu en in de toekomst.
L.H. Wageningen.

24. Raam, J.C. van

1974 Vegetatiekartering Anna's Hoeve 1t Bulk.
Gewest Gooi en Vechtstreek,
Hilversum.

25. Scholte-Ubing, D.W.

1972 Syllabus zware metalen.
Universiteit van Amsterdam,
Amsterdam.

26. Udo-Kuyper, D.

1976 Beheersrichtlijnen voor het Grote
weiland
Ver. tot behoud van Natuurmonumenten
in Nederland, 1s-Graveland.

27. Westhoff, V. e.a.

1973 Wilde planten (drie delen).
Ver. tot behoud van natuurmonumenten
in Nederland, 's-Graveland.

28. Werkgroep Biolo
gische waterbeoor
deling

1977 Biologische Waterbeoordeling.
T.N.O., Delft.

29. Diverse determinatie-werken voor plankton en makrofauna.
afd. Natuurbeheer, L.H. Wageningen.
31. Achiefmateriaal Stichting Gooisch Natuurreservaat,
Hilversum.
Gebruikte afkortingen:
R.I.D.
N.J.N.
R.I.N.
R.I.V.O.N.
K.N.N.V.
G.N.R.
D.L.N.

Rijksinstituut voor cörinkwatervoorziening.
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Rijksinstituut voor onderzoek van de natuur (nu R.I.N.)
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Gooisch Natuurreservaat
De levende natuur (tijdschrift).
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8. LIJST VAN BIJLAGEN EN FIGUREN.
Bijlage 1

Geologische kaart van het Gooi

Bijlage 2

Geomorfologische kaart van het Gooi

Bijlage 3

Vegetatiekaart

Bijlage 4

Avifaunalijst

Bijlage 5

Resultaten plankton- en makrofauna-onderzoek

Figuur

1

Overzichtskaart Laarderwasmeerkoraplex

Figuur

2

Schematisch overzicht van de bodemgesteld
heid in het Gooi

Figuur

3

Grondwaterstromenkaart van het Gooi

Figuur

4

Ligging monsterpunten slib- en wateronderzoek

Figuur

5

Schets uitwerking beheersmaatregelen

Figuur

6

Waardevolle elementen in het Laarderwasmeer
koraplex
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Anna' s H o t v t

Vegetatieeenheden (behorend bij bijlage 3).
De namen voor de vegetatieeenheden, zoals die door
v. Raam gebruikt zijn, zijn merendeels ontleend aan Westhoff
en den Held; "Plantengemeenschappen van Nederland".
Die vegatatietypen welke niet of moeilijk onder dit bestaande
systeem gebracht konden worden hebben een eigen kodering ge
kregen, NI, N2 enz.
In het Laarderwasmeerkomplex worden de volgende vegetatie
eenheden gekarteerd (zie ook kaart).
- loofbes
37 Aa 1 Eiken-berkenbos (Querco-Betuletum)
Kenmerkend bostype van de voedselarme droge tot
vochtige zandgronden, welke nog op verschillende
plaatsen in het Laarderwasmeerkomplex wordt aange
troffen.
34

Struwelen (Rhamno-Prunetea)
Struwelen van de voedselrijke gronden, gekenmerkt
door vele doornstruiken. Hier niet goed ontwikkeld.

- naaldbos
N 7

Aangeplante naaldbossen.
Op arme droge grond, hier aangeplant om de horizonver
vuiling van Hilversum te niet te doen.

- heide
30 Ba 1 Droge heide (Genisto pilosae-Callunetum).
De droge heide met als aspekt bepalende soort, de
struikheide.
29 Aa 2 en 29 Aa 1 Vochtige weide (Ericetum tetralicis en
lycopodio-Rhynchosporetum albo-fuscae).

- Drooggevallen terrein
11 Aa

Moerasandijvieverbond (Bidention)
Sterk nitrofiel.

- Graslanden
N 12

Konijnenweide.
Vegetatie bestaande uit een gesloten grasmat, welke
door begrazing van konijnen in stand wordt gehouden.

20 Aa 1 Buntgrasassociatie (Spergulo-Corynephoretum).
Eerste begroeiing van droge, open zandgronden.
- Water- en oevervegetaties.
19 Ba

Rietoevervegetatie (Phragmition) in kombinatie met
25 Ab Eilipendulion.
Langs oevers van voedselrijke wateren.
In open water geen vegetatie.
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Bijlage 4.
De- Avifauna van het Laarderwasmeerkomplex (J. Harder,
Vogelwerkgroep het Gooi)�
Broedvogels� (aantal broedparen in 1972 en 1976)
Plassengebied.

ge.inllndeerde volkstuin

5

Geool::de fuut
Dodaars
Wilde eend
W.intertaling·
Slobeend

1
30
2
10

4
. 1

Kui:f�d

Tafeleend
Bergeend
Watemoen

6

23
43
Meel::koet
1100
KokmeelM
Kleine karald.et 16

Ecsrietzanger

2

Rietgors

2

Rietzanger
Spotvcge.l
Snor

+ aanwezigr

2.
1

14
6·
25
2

geen

+
4
5

10
+
+
45
41
7

'?
5
1

aantallen niet bekend

- afwezig
.? m:,gelijk aamvezig

ove?:ig ter.rein
l. Torenvalk

2.

2

Fazant

+

+

Patrijs

Scholekster
Ki.evieu

Holendn1f
EiJUtdllif
Tortelduif
Tmxse tortel

l.

1
3

+
l
l
l
10. Koekoek
2.
Ransuil
Grote bonte specht l
2
Groene specht
l
'Klliflee:Merik
l·
Witte kwikstaart
4
W.interkcn:ing
10
Hegge.rus
1·
Grote lijster
2.
Zanglijster
+
20.Marel.
Gekraagde rocdst.

Bcodbo:rst.
Zwartkop

Tu:tnfll:ti ter
Grasmus

Braamsluiper
Fitis
Tjiftjaf

Goudhaantje

30. KooJmees

Pinp!Jmaes

Natkopmes

Staartmees

Groenling
Kneu
Vink
Ringmlls
Zwarte kraai
Ekster
40. Vlaamse gaai
Spreeuw

3

1

+
'?

1

+
3
1
l
1
2
2

l'.:

5
+
1

?

·+
2

5

4

+
?
l

+ +
+ +
?

+. +
+ +
l
l
2

3

1

1:

+

+

1
3

+ 1
+ +
+ +
+ +
+. +
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Bijlage 4 (vervolg)
De avifauna van het Laarderwasmeerkomplex
Niet brœdende vogels
Plassengébied
Fuut
Aalscholver
Blauwe reiger
Purper reiger
Kwak
Zcsnertaling
Pijlstaart
Witoogeend
Brilduiker
Grote zaagbek
Kolgans
Brandgans
Canadese gans
Knobbelzwaan
Waterral
Stommeeuw
Zwarte stern
Gierzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw

Geïnundeerde volkstuin
o
O
o
o
7
o
O
O
O
O
O
O
O
O
r
O
O
r
r
r

Kleine plevier
Watersnip
Houtsnip
Wulp
Regenwulp
Grutto
Witgatje
Bosruiter
Oeverloper
Tureluur
Groenpootruiter
Kemphaan
Kluut

o

onregeImatig-sporadisch aanwezig

r

regelmatig aanwezig

Overig terrein
o
r
o
o
o
r
r
r
o
r
r
o
o

Buizerd
Sperwer
Korhoen
Bosuil
Zwarte specht
Veldleeuwerik
Graspieper
Klapekster
Kramsvogel
Koperwiek
Tapuit
Vuurgoudhaantje
Grauwe vliegenv.
Zwarte nees
Baardmees
Boarnkruiper
Geelgors
Putter
Sijs
Barmsijs
Goudvink
Keep
Huismus
Bonte kraai

r
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
r
o
o
r
r
r
o
o
o
r

Bijlage 5
Resultaten makrofauna- en planktonmonsters.
ligging monsterpunten zie fig. 4
Mönstermethode
-De makrofaunamonsters zijn genomen met een net met een breedte
van 30 cm.,opstaande zijden van 20 cm. en een maaswijdte van
0,5 mm.Tenzij anders vermeld staat werd dit net over een afstand
van 5 meter per monsterpunt schoksgewijs door en over de bodem
bewogen.De gevonden organismen werden geconserveerd in 80 %
alkohol en in het laboratorium gedertimineerd.
-Voor de planktommonsters werd gebruik gemaakt van een planktonnet, maaswijdte 45 u.De lengte waarover het net juist onder het
oppervlak door het water werd getrokken was ongeveer 10 meter.
De organismen werden levend gedertimineerd.Hierbij werd vooral
gekeken naar het aantal verschillende soorten.Daarnaast werd het
aandeel van de verschillende soorten in elk monster geschat en
uitgedrukt in + of ++ of +++.
-Ml 12-7-1977
Coleoptera(kevers)
larve Agabus spec.

24 x

Diptera(tweevleugeligen)
ChironÖKius spec.
Cricotopus spec.
Psectrocladius sp. psilopterus
Glyptotendipes gr. gripekovenii
Glyptotendipes subgr.phytotendipes
Polypedilum/Pentapedilum

20
18
8
1
1
5

niet op plankton bemonsterd.
-M2 12-7-1977
Coleoptera
larve Agabus spec.
Diptera
Chironomus spec.
Glyptotendipes subgr. phytotendipes
Psectrotanypus varius
Cricotopus spec.
Chaborus flavicans
Polypedilum/Pentapedilum
Zoöplankton 31-8-1977
Daphnia longispina
Daphnia magna
Daphnia pulex
Cyclops spec.
Watermijt

2
8
2
32
14
6
1
+++
++
+
+++
+

Nauplius larve
Keratella quadratica
Brachionus spec.
Thecamoeba spec.
Fytoplankton
Euglena spec.
Volvox spec.
Melosina varians
Endorina elegans
Diatomea centrales spec. Diatomea pennales spec.
Closterium maniliferum
-M3
14-7-1977
Hirudlnea(bloedzuigers)
Glossiphonia tentaculata
Heteroptera(wantsen)
Sigara lateralis
larve Corixidae
Coleoptera
larve Agabus spec.
Diptera
Psectrocladius gr. psilopterus
Cricotopus spec.
Polypediluni/Pentapedilum
Cryptochironomus
Procladius
Glyptotendipes Phytotendipes
Chaoborus flavicans
Chironomus spec.
Oligochaeta
Stylaria spec.
Zooplankton
31-8-1977
Daphnia longispina
Daphnia magna
Daphnia pulex
Cyclops spec.
Macrocyclops frescus
Nauplius larve

+
+
+
+
+++
+
+
+
+
+
+

3
2
22
4
104
250
12
5
8
1
10
1
2
+++
++
+
+
+
+

Fytoplankton
Euglena spec.
Volvox spec.
Endorina elegans

++
+
+

-M4
15-7-1977
Ephemeroptera(haften)
Cloeon dipterum

20

Heteroptera
Corixidae spec.
Corixidae larve spec.

6
3
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Colcoptera
larve Agabus

3

Diptera
Cricotopus spec.
Psectrotanypus varius
Psectrocladius sp. psilopterus
Polypedilum/Pentapedilum
Procladius
Chaoborus flavicans

20
2
5
3
3
2

niet op plankton bemonsterd
-M5

15-7-1977

Hirudinea
Glossiphonia complanata

1

Heteroptera
Corixidae spec.
Corixidae larve spec.

3
8

Coleoptera
larve Agabus spec.

5

Diptera
Einfeldia
Procladius
Chironomus spec.
Glyptotendipes subgr. Phytotendip.
Polypedilum/Pentapedilum
Cricotopus spec.
Psectrocladius gr. psilopterus
Psectrotanypus varius
Tabanidae spec.

40
24
8
17
32
20
2
23
1

Zooplankton
31-8-1977
Daphnia longispina
Daphnia magna
Daphnia pulex
Cyclops spec.
Chydorinae spec.
Simocephalis spec.
Nauplius larve

+++
++
+
+
+
+
+

Fytoplankton
Euglena spec.
Closterium maniliferum
Eudorina elegans
Diatomea centrales spec.
Diatomea pennales spec.
Melosira varians

++
+
+
+
+
+

-Sfer—

-M6

15-7-1977

Hiridinea
Glossiphonia complanata

5

Crustacaea(kreeftachtigen)
Asellus aquaticus

2

Ephemeroptera
Cloeon dipterum

4

Odonata(libellen)
Ischnura elegans

1

Heteroptera
Corixidae larve

5

Diptera
Stilobezzia spec.

1

Chironomus spec.
Einfeldia
Procladius
Cryptochironomus
Polypedilum/Pentapedilum
Cricotopus spec.
Psectrocladius gr. psilopterus

9
6
17
2
42
3
6

Zooplankton
Daphnia longispina
Cyclops spec.
Ke rate lia quadra t'a
Trichocera spec.

++
+
+
+

Fytoplankton
Euglena spec.
Volvox spec.
Diatomea pennales spec.
Eudorina elegans
-M7

-

++
+
+
+

19-7-1977

Diptera
Chironomus spec.
Procladius

50
4

niet op plankton bemonsterd.
-M8

19-7-1977

Diptera
Chironomus spec.
Procladius
Psectrotanypus varius
niet op plankton bemonsterd.

9
12
5
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-M9

19-7-1977

Oligochaeta
Tubifex spec.

1

Hirudinea
Theromyzon tessulatum
Glossiphonia complanata

1
7

Crustacaea
Asellus aguaticus

15

Heteroptera
Corixidae spec.
Corixidae larve spec.

12
4

Ephemeroptera
Cloeon dipterum
Baetidae spec.

11
5

Coleoptera
larve Agabus spec.
Diptera
Chironomus spec.
Einfeldia
Glyptotendipes gr. gripekovenii
Procladius
Psectrocladius gr. psilopterus
Glyptotendipes
Polypedilum/Pentapedilum
Pop spec.

4
3
34
20
27
89
1
15
6

niet op plankton bemonsterd
-MIO
Oligochaeta
Stylaria spec.

1

Heteroptera
Corixidae spec.larve

12

Coleoptera
Phihydrus testacaeus

1

Diptera
Chironomus spec.
Cricotopus spec.
Acricotopus lucens
Psectrocladius gr. psilopterus
Glyptotendipes spec.
Microtendipes gr. chloris
Procladius
Einfeldia
Polypedirum/Pentapedilum
niet op plankton bemonsterd.

1
270
1
170
5
1
4
1
1

c.1 bMHnucnnnamcsa numrkCA
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