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Management Samenvatting

Doel
Deze watersysteemanalyse geeft inzicht in de werking van het aquatisch
ecosysteem van de Randmeren Oost. Hiervoor is de Kaderrichtlijn Water als
uitgangspunt genomen. De systeemanalyse is gericht op de huidige toestand:
“Voldoet Randmeren Oost aan de ecologische en chemische doelen?” en de sturende
processen en factoren: “Welke ecologische sleutelfactor vormt een knelpunt om aan
de KRW-doelen te (blijven) voldoen?”.
Aanvullende onderzoeksvraag voor de Randmeren Oost is hoe stabiel en robuust het
systeem is. Dit richt zich met name op het omslagpunt van helder naar troebel,
waarbij het belangrijk is de actuele nutriëntenbelasting en de kritische belasting met
elkaar te vergelijken.
Aspecten vanuit Natura 2000 zijn meegenomen in de analyse als dit invloed heeft
op of overlap heeft met de aspecten van de KRW. Knelpunten voor de doelen vanuit
Natura 2000 blijven in deze analyse buiten beschouwing.

Areaalbeschrijving
De Randmeren Oost vormen de grens tussen Flevoland en de Veluwe. Ze zijn
ontstaan bij de inpoldering van oostelijk en zuidelijk Flevoland (1955-1968). Van
zuidwest naar noordoost is de benaming Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer en
Drontermeer. Bij elkaar zijn de meren 40 km lang, tussen 0,5 en 4 km breed en
hebben een totale oppervlakte van 65 km2. De gemiddelde diepte is minder dan 2
meter.

Het waterlichaam maakt onderdeel uit van het deelstroomgebied Rijn–Oost. Omdat
de Randmeren Oost zijn ontstaan door de aanleg van Flevoland, is het
watersysteem ‘sterk veranderd’. Binnen de KRW betekent dit dat door toedoen van
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de mens het gebied wezenlijk van aard is veranderd, waardoor de ecologische
toestand van de natuurlijke referentie niet gehaald kan worden. Het KRW-watertype
van de Randmeren Oost is een ondiepe gebufferde plas (M14). Het KRWwaterlichaam Randmeren Oost is onderdeel van het IJsselmeergebied. Het
IJsselmeergebied maakt op zijn beurt weer onderdeel uit van het stroomgebied
Rijn-Oost. Het stroomgebied loopt van de Neder-Rijn in het zuiden via de Utrechtse
Heuvelrug in het westen, de IJssel in het oosten en de Afsluitdijk in het noorden.
Door de realisatie van de Reevedam verandert het areaal van het Drontermeer. De
Reevedam splitst het Drontermeer in een noordelijk en zuidelijk deel. Het
noordelijke deel wordt onderdeel van het Vossemeer en valt niet langer onder de
Randmeren Oost. Hiermee wordt het oppervlakte van de Randmeren Oost ongeveer
1,5 km2 kleiner.
Het Nuldernauw is het meest zuidelijke deel van Randmeren Oost en vormt het
relatief smalle gedeelte tussen de Nijkerkersluis en het Wolderwijd. Er is geen
fysieke grens tussen het Nuldernauw en het Wolderwijd en het zou daarom als één
systeem beschouwd kunnen worden. Het Nuldernauw is in totaal bijna 10 kilometer
lang. Het Wolderwijd ligt tussen Zeewolde en Harderwijk en vormt het bredere
gedeelte tussen het Nuldernauw en het Veluwemeer. Het Wolderwijd staat in open
verbinding met het Veluwemeer via het aquaduct en onder de brug (samen 100
meter breed). Het centrale deel van het Wolderwijd is verdiept ten behoeve van
zandwinning tot een diepte van ongeveer 5 meter. Het Veluwemeer strekt zich uit
tussen Harderwijk en Elburg. De totale lengte van het meer is ruim 17 km waarbij
het zuidwestelijke deel gemiddeld breder (2,7 km) dan het noordoostelijke deel (1
km). Het westelijke deel van het Veluwemeer is een voormalige zandwinlocatie met
een diepte tot maximaal 8 meter.
Het Drontermeer is het meest noordelijk gelegen meer van Randmeren Oost en ligt
tussen Elburg en de Roggebotsluis (straks Revediepsluis). Het meer heeft een totale
lengte van 7,5 km en is gemiddeld 677 m breed. In de meren liggen een tal van
kleine en grotere eilanden ten behoeve van natuur en/ recreatie.
Een groot deel van het KRW-waterlichaam Randmeren Oost is aangewezen als
Natura2000 gebied (N2000, Habitatrichtlijn en vogelrichtlijn). De begrenzing van de
N2000-gebieden is weergegeven in het kaartje op de vorige pagina. Hierin is te zien
dat de Veluwerandmeren, de benaming van de Randmeren Oost volgens N2000,
grotendeels overeenkomt met de begrenzing van het KRW-waterlichaam. Enkele
oeverzones en havengebieden vallen buiten de N2000-begrenzing.

Korte historie ontwikkeling waterkwaliteit
Via de beken en effluent uit de RWZI’s van Harderwijk en Elburg kwam na het
ontstaan van de Randmeren Oost voedselrijk water het systeem in. Rond 1968
waren stikstof- en fosfaatconcentraties dusdanig gestegen, dat 's zomers algengroei
optrad en het water troebel werd. Het platform Bestrijding Overmatige Algengroei
Randmeren (BOVAR) zorgde voor defosfateren van effluent uit de RWZI’s, verlaging
van de frequentie van de lozing van ongezuiverd afvalwater en doorspoeling met
water uit de Flevopolder. Deze maatregelen hadden nauwelijks effect op het herstel
van het doorzicht. Begin jaren negentig is een groot deel van de visstand uit het
meer verwijderd als een van de maatregelen van Actief Biologisch Beheer. Het
water werd na een jaar helderder en waterplanten kwamen weer tot ontwikkeling.
Ook het verleggen van de monding van de Schuitenbeek en de aanleg van
natuurvriendelijke oevers hebben bijgedragen aan deze ontwikkeling. Alleen in 2002
was het water tijdelijk troebel en waren er minder kranswieren. Een mogelijke
oorzaak hiervan is de aanleg van het aquaduct bij Harderwijk en de verwijdering
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van de Hardersluis in 2002. Sindsdien staan het Veluwemeer en het Wolderwijd met
elkaar in open verbinding.

Waterbodem

De bodem van Randmeren Oost behoort tot het fysisch geografische zeekleigebied.
Door sedimentatie bestaat de toplaag van de waterbodem grotendeels uit kleiarm
zand. Langs de oevers van de Randmeren, en met name langs de noordelijke oevers
van het Wolderwijd en het Veluwemeer, bestaat de waterbodem uit zavel. Het
Drontermeer heeft een waterbodem van grof zand met langs de oevers wat meer
zavel. Het meest westelijke deel van het Nuldernauw heeft een veenbodem.

Waterbalans

De 3 belangrijkste aanvoerposten in de Randmeren Oost zijn:
1. gemaal Lovink; aanvoer vanuit Flevoland (175 miljoen m3)
2. neerslag (59 miljoen m3)
3. kwel (34 miljoen m3)
De 3 belangrijkste afvoerposten zijn:
1. Spui Nijkerkersluis; afvoer richting Nijkerkernauw en Eemmeer (271 miljoen
m3)
2. Wegzijging (138 miljoen m3)
3. Verdamping (46 miljoen m3)

Voor Randmeren Oost is in het peilbesluit van 2018 een beoogd peil met een
bandbreedte van het meerpeil vastgelegd afhankelijk van het seizoen is dat -0,30
tot -0,05 m NAP.

Huidige ecologische toestand
De zomergemiddelde concentraties van het MWTL-meetpunt in het Veluwemeer
liggen tussen 2008 en 2018 onder het GEP van 30 µg/l. Hiermee voldoet de
chlorofyl-α concentratie aan de deelmaatlat abundantie fytoplankton.

Chlorofyl-α (µg/l)
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De deelmaatlat abundantie groeivormen geeft inzicht in of waterplanten voldoende
structuur bieden voor macrofauna, vis, maar ook waterplanten zelf. Uit de
bedekkingspercentages en vegetatiekaarten blijkt dat de submerse vegetatie een
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hoge bedekking heeft. De groeivormen emers en drijfbladplanten ontbreken vrijwel
volledig. Hiermee mist een belangrijke leefzone voor macrofauna en vis.
bedekking submerse vegetatie 2015

Volgens de EKR van de
deelmaatlat soortensamenstelling
passen de gevonden soorten bij
het watertype. Gewenste soorten
zoals Kranswieren (foto) komen in
hoge bedekkingspercentages voor,
en de ongewenste soorten zoals
Grof hoornblad in lage bedekkingspercentages.
De EKR macrofauna in 2013 en
2016 voldeed aan het GEP van 0,44. De abundantie van de negatieve indicatoren is
relatief laag, waardoor de bijdrage aan de EKR vrijwel gelijk is aan de referentie. De
abundantie van kenmerkende en/of positieve indicatoren is relatief laag en
verandert ook nauwelijks door de jaren heen. Een groot deel van de waargenomen
individuen is niet positief, negatief noch kenmerkend voor het watertype. De meeste
waterdiertjes behoren tot slakken en kreeftachtigen. Er zijn geen recente gegevens
bekend van de mosselverspreiding en dichtheid.
De EKR van de visgemeenschap ligt door de jaren heen rond het GEP van 0,33. De
EKR’s van de deelmaatlatten laten een grote spreiding zien. Het eurytope visgilde
domineert de Randmeren Oost. Baars en Blankvoorn passen bij wat de vegetatie in
de Randmeren Oost aan habitat biedt: helder water met veel submerse
waterplanten, maar gering aandeel oeverzone. De biomassa van plantminnende
soorten is laag en geeft aan dat het aandeel submerse- en oevervegetatie en/of
overstromingsvlaktes laag is. De visgilde zuurstoftolerante soorten (Zeelt,
Kroeskarper, Grote modderkruiper) ontbreekt vrijwel volledig. De biomassa van
Brasem is relatief hoog. Brasem heeft de hoogste biomassa en is tussen 2007 en
2016 toegenomen. De biomassa van Blankvoorn is juist afgenomen in 2016 ten
opzichte van 2007.
De algemene fysisch chemische parameters tonen dat fosfor-totaal in 2008 tot en
met 2010 niet voldeed aan het GEP, maar daarna wel. De stikstof-totaalconcentratie
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2008

2009

2010

2011
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2013

2014
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Fosfor-totaal (ZG)

mg/l

0,16

0,10

0,11

0,02

0,03

0,03

0,02

0,02

0,01

0,01

<

0,09

Stikstof-totaal (ZG)

mg/l

1,21

0,97

0,92

0,97

0,97

1,26

1,00

1,33

1,14

1,05

<

1,30

Doorzicht (ZG)

m

1,2

1,9

1,7

>

0,9

1,1

GEP

Eenheid

voldeed tussen 2008 en 2017 alleen niet in 2015 aan het GEP. De zomergemiddelde
zuurgraad ligt alle meetjaren boven het GEP. De overige parameters voldeden alle
meetjaren aan het GEP.

Ecologische sleutelfactoren
De tabel geeft een samenvatting van de uitkomsten van de ecologische
sleutelfactoren. De sleutelfactoren werken met een kleurcodering:
•
Groen: de ESF is op orde en vormt geen belemmering voor de ecologische
ontwikkeling.
•
Oranje: De ESF is geen knelpunt maar er is wel ruimte voor verbetering. Het
kan ook betekenen dat er mogelijk een knelpunt is maar dat er niet genoeg
gegevens zijn om dit nader te onderzoeken.
•
Rood: De ESF vormt een knelpunt voor de ecologische ontwikkeling.
Op de volgende pagina zijn de conclusies per sleutelfactor samengevat.

ESF

Conclusie
Productiviteit water: De huidige fosfaatbelasting ligt boven de kritische
belasting. Dit betekent dat er in theorie een troebel watersysteem met algen
verwacht wordt. De huidige toestand is echter een helder systeem. De actuele en
de kritische belasting hebben beide een onzekerheidsmarge en deze ranges
overlappen elkaar.
Lichtklimaat: Bij de analyse van het lichtklimaat is gekeken naar de ratio
doorzicht/diepte en de extinctie. In beide gevallen is de conclusie dat het
lichtklimaat voldoende is voor een goede ontwikkeling van ondergedoken
waterplanten.
Productiviteit bodem: Voor de productiviteit van de bodem is gekeken naar het
fosfaatgehalte in de waterbodem. Er is 1 monster beschikbaar. Deze laat zien dat
het fosfaatgehalte onder de grenswaarde ligt en dat een soortenrijke
onderwatervegetatie kan worden verwacht.
Habitatgeschiktheid: De habitatgeschiktheid is goed in de ondiepe zone, maar
vormt in de oeverzone een knelpunt: de overgang tussen de droge oever en de
ondiepe zone is te scherp door steile (basalt) oevers en een tegennatuurlijk
peilbeheer. De emerse zone is relatief op te weinig plekken ontwikkeld en
daardoor draagt de oeverzone onvoldoende bij aan het systeem functioneren.
Overstromingsgrasland ontbreekt vrijwel volledig. Waarschijnlijk ligt hierin de
oorzaak van de beperkte hoeveelheid plantminnende vis die afhankelijk is van
deze zone tijdens het paaiseizoen.
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ESF

Conclusie
Verspreiding: Het watersysteem van de Randmeren Oost is verbonden met de
omliggende (rijks)wateren door middel van sluizen. Dit is een belemmering voor
de verspreiding van soorten. Op de planning staat wel een vispassage bij het
Reevecomplex in het Drontermeer. Het achterliggende gebied kan vrij afwateren
(beken) of via gemalen (polders). Deze gemalen zijn niet vispasseerbaar. Dit
vormt een matig knelpunt voor de verspreiding naar de achterliggende polders,
wat als paai- en leefgebied kan dienen voor bijvoorbeeld plantminnende en
zuurstoftolerante vis. Maar het is geen primair knelpunt. De meeste kansen
liggen bij de verbinding met de polders van het oude land.
Verwijdering: Op basis van het maaibeleid, de ingeschatte graasdruk van
watervogels, de bedekkingen van waterplanten en de quick scan is de conclusie
dat verwijdering geen knelpunt vormt.
Organische belasting: De grove analyse wijst erop dat er geen problemen zijn
met de organische belasting. Randmeren Oost is een groot watersysteem. Deze
analyse sluit niet uit dat er lokaal problemen kunnen optreden met een
zuurstofdip ten gevolge van organische belasting. Dit is dan echter geen knelpunt
voor het ecologische functioneren van het gehele watersysteem.
Toxiciteit: Omdat de msPAF-waarde in de Randmeren Oost in het laatste
meetjaar meerdere malen de grenswaarde van 0,5% overschrijdt vormt ESF 8
toxiciteit een mogelijk knelpunt.
Context: functies in het gebied hebben deels tegenstrijdige belangen met de
waterkwaliteit en een goede ecologische ontwikkeling van het watersysteem. Op
dit moment leidt dit niet tot knelpunten, maar de verbeterpunten staan in veel
gevallen haaks op de eisen en wensen van één of meer van de overige functies in
het gebied.

Conclusies Watersysteemanalyse

Uit de analyse van de ESF’en blijkt dat er geen grote knelpunten zijn; er staan geen
sleutelfactoren op rood. Wel volgen uit vijf ecologische sleutelfactoren verbeter- en
aandachtspunten om aan de KRW-doelen te blijven voldoen en het systeem
robuuster te maken.
De actuele belasting van fosfor ligt boven de kritische belasting. Dit betekent dat er
op basis van de modelberekening een grote kans is op een troebel systeem, terwijl
de huidige toestand dat niet is. De fosforbelasting van het watersysteem van de
Randmeren Oost is al sinds 1975 afgenomen. In de jaren ’90 was de belasting nog
2,9 mg P/m2/d. In 2016 was deze gedaald tot 1,9 mg P/m2/d. Dat is een positieve
ontwikkeling. De kritische belasting is in dezelfde periode niet wezenlijk veranderd
(1,55 mg P/m2/d) en ligt daarmee nog steeds onder de actuele belasting. Het is
belangrijk hierbij op te merken dat zowel de actuele als kritische belasting een
onzekerheidsmarge hebben. Het belangrijkste punt van discussie in de berekening
van de kritische belasting in het model is de schaalgrootte van het systeem. PCLake gaat uit van volledig homogene en gemengde systemen, wat op het
schaalniveau van de Randmeren Oost niet aannemelijk is. De Randmeren Oost zijn
een aantal geschakelde meren. Daardoor zijn ze niet als één meer te beschouwen in
PC-Lake, maar kunnen ze ook niet afzonderlijk berekend worden. Voor een
afzonderlijke benadering per deelgebied zijn de systemen te veel verbonden.
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De gemeten fosfaatconcentratie in het systeem is al jaren goed. Het blijft belangrijk
om ook in de toekomst aandacht te blijven hebben voor de belasting van het
watersysteem in de Randmeren Oost, hoewel er wel dus wat af te dingen is op de
juistheid van de kritische belasting.
De oeverzone heeft invloed op de stabiliteit van het systeem en vormt daarnaast
habitat voor oever- en waterplanten, macrofauna en vis. Doordat de emerse en
oeverzone op te weinig plekken goed ontwikkeld zijn en soms zelfs ontbreken, mist
er essentieel leef- en paaigebied voor vis en macrofauna, specifiek voor de soorten
waarvoor het GEP nu niet gehaald wordt.

Vervolgvragen
Uit de watersysteemanalyse komen twee vervolgvragen naar voren:
De fosfaatbelasting ligt boven de kritische belasting. Het systeem is wel helder maar
voor de toekomst is het goed kritisch te zijn ten aanzien van veranderingen in het
watersysteem omdat het systeem dicht bij een omslagpunt lijkt te zitten. Verdieping
leidt tot een lagere kritische belasting van het systeem. Advies: Bereken goed wat,
waar en hoeveel betreffende de omvang van toekomstige zandwinning en
verdieping van de Randmeren Oost.
Er is geen goed ontwikkelde oeverzone aanwezig. De steile oevers (deels met
basalt) en het onnatuurlijke peil beperken de mogelijkheden voor een goede
ecologische ontwikkeling van de oeverzone. Daarnaast spelen lokaal mogelijk
andere beperkende oorzaken voor de ontwikkeling van brede rietzones, zoals
vraatdruk, golfslag en voedselrijkdom van de bodem. Om tot goede maatregelen te
komen is beter inzicht in de oeverzone nodig

Bruikbaarheid ecologische sleutelfactoren en bijbehorende
instrumenten
De aanbeveling ten aanzien van het gebruik van ESF’s voor systeemanalyses in
Rijkswateren is dat de Ecologische Sleutelfactoren als denkrichting voor begrip van
een systeem zeer nuttig zijn. Alle aspecten van het watersysteem krijgen een plaats
en de analyse leidt tot inzicht in wat goed gaat en geeft aan welke onderdelen
onvoldoende ontwikkeld zijn.
Het gebruik van de ESF instrumenten voor oppervlaktewaterlichamen in beheer van
Rijkswaterstaat hangt af van de onderzoeksvraag en de beschikbaarheid en
bruikbaarheid van data. Bij ieder watersysteem zal afzonderlijk bekeken moeten
worden of een bepaald ESF instrument of tool helpt bij die analyse. Routinematig
invullen en interpreteren van de ontwikkelde tooling heeft niet veel zin. Bekijk wat
er aan data beschikbaar is per sleutelfactor en sluit de ogen niet voor andere
vormen van nadere analyse.
Daarnaast geldt voor alle sleutelfactoren dat met name dat de dichtheid en
frequentie van meten van belang is om een goed beeld te krijgen van de processen
die spelen. Een doorzichtmeting op één locatie is waarschijnlijk niet representatief
voor het gehele systeem. Ook een nutriëntmeting in de bodem van 10 jaar geleden
is eigenlijk niet meer bruikbaar.

Aanbevelingen

Pagina 11 van 135

RWS INFORMATIE | | WATERSYSTEEMANALYSE RANDMEREN OOST | 9 DECEMBER 2019

Voor deze watersysteemanalyse is gebruik gemaakt van beschikbare
(meet)gegevens. Op een aantal onderdelen is beperkt data beschikbaar, waardoor
geen volledig beeld is van sommige onderdelen van het watersysteem.
Voor een robuust ecologisch systeem is een goed ontwikkelde oeverzone van
belang. Dit betekent onder anderen dat de oevers flauw en breed zijn en in
bepaalde mate onderhevig is aan overstromingsdynamiek. Om van een smalle naar
een brede oeverzone te komen, zijn het talud en de peilfluctuatie bepalende
factoren. Het is onbekend waar in Randmeren Oost het talud te steil is en waar
welke beschoeiing aanwezig is. Het in kaart brengen van de oevervorm en het talud
geeft meer inzicht in de situatie en geeft een beeld van de mate van verbetering die
mogelijk is en waar dit gerealiseerd kan worden.
Oeverbegroeiing: Er is vlakdekkend inzicht in de oeverzone nodig. Waar groeit Riet
of andere soorten en hoe groot zijn de groeibestanden? Wat is de dichtheid in
stengels per oppervlak? Een dergelijke opname zou eenvoudig direct in GIS kunnen
worden gedaan.
Mosselen: In de Randmeren Oost is de laatste inventarisatie van mosselen gedaan
in 2008. Deze informatie wordt niet meer als recent en relevant geschat voor deze
analyse. Mosselen zijn mogelijk wel een belangrijke schakel in dit ecosysteem dus is
kennis van de soorten, verspreiding, de dichtheid en de filterende capaciteit van
groot belang. Geadviseerd wordt eens per drie jaar een vlakdekkende opname te
maken.
Fosfaatconcentraties: Momenteel wordt de fosforconcentratie op één meetpunt
gemeten in het Veluwemeer. Om de vragen vanuit de stoffenbalans te
beantwoorden is het nodig om op meerdere locaties te meten. Bij voorkeur bij de
grootste aanvoerposten (gemaal Lovink en beken) en de afvoerlocaties.
Stoffen in de waterbodem: Bij de watersysteemanalyse is één van de ecologische
sleutelfactoren de productiviteit van de waterbodem. Hiervoor wordt in eerste
instantie gekeken naar het fosfaatgehalte in de waterbodem. Omdat de
fosfaatbelasting van het systeem hoog is, en er uit de fosfaatbalans komt dat er een
hoge retentie in het systeem is, is het raadzaam de fosfaatgehalten in de
waterbodem beter in beeld te brengen. Deze data zijn niet voorhanden en zouden
moeten worden opgenomen in het meetprogramma.
Toxische stoffen: De toxiciteit is een aandachtspunt. De toxische druk wordt vooral
veroorzaakt door de volgende stoffen: aluminium, som 4-nonylfenol-isomeren
(vertakt), vanadium en zink. Aluminium lijkt de grootste probleemstof. Het is
raadzaam verder onderzoek te doen met behulp van bioassays de risico’s van de
aanwezige stoffen op verschillende trofische niveaus te analyseren. Als hieruit blijkt
dat de aanwezige toxische stoffen een risico vormen is het advies de bronnen van
de bovengenoemde stoffen in de Randmeren Oost in kaart te brengen en
maatregelen te bedenken om de bijdrage van deze bronnen te verminderen.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
De Randmeren Oost zijn in de jaren ’60 ontstaan bij de inpoldering van oostelijk en
zuidelijk Flevoland. Het waterlichaam heeft sinds zijn ontstaan veel veranderingen
doorgemaakt. Het is de taak van de regionale dienst Midden Nederland van
Rijkswaterstaat om een watersysteemrapportage en een watersysteemanalyse per
waterlichaam op te stellen. Deze watersysteemanalyse is tegelijk met de
watersysteemrapportage (Tauw, 2019) opgesteld. Beide studies vullen elkaar
grotendeels aan. De watersysteemrapportage heeft als doel om inzicht te krijgen in
hoeverre RWS Midden Nederland voldoet aan de kerndoelen van het Beheer- en
ontwikkelingsplan Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) en de normen vanuit
Kaderrichtlijn water (KRW) en Natura 2000 normen. De watersysteemanalyse geeft
input voor het onderdeel Schoon en gezond water in de watersysteemrapportage op
het gebied van de KRW. Voorliggende analyse beslaat dus geen analyse van de
knelpunten of niet behaalde doelen vanuit overige wetten en beheerplannen zoals
het BPRW en Natura 2000.

1.2

Doel en uitganspunten
De watersysteemanalyse geeft inzicht in de werking van het aquatisch ecosysteem
van de Randmeren Oost. Hiervoor is de Kaderrichtlijn Water als uitgangspunt
genomen. De systeemanalyse is gericht op de huidige toestand: “Voldoet
Randmeren Oost aan de ecologische en chemische doelen?” en de sturende
processen en factoren: “Welke ecologische sleutelfactor vormt een knelpunt om aan
de KRW-doelen te (blijven) voldoen?” STOWA heeft in afgelopen jaren de
ecologische sleutelfactoren (ESF) voor stilstaande meren uitgewerkt. De ESF’s
vormen de kapstok van de analyse en communicatie van de knelpunten. Bij elke
sleutelfactor staat een vraag centraal (paragraaf 5.1). Aanvullend speelt voor de
Randmeren Oost de vraag hoe stabiel en robuust het systeem is. Dit richt zich met
name op het omslagpunt van helder naar troebel, waar de verhouding tussen de
nutriëntenbelasting en kritische belasting een belangrijke sturende factor is.
De ESF-instrumenten vormen hulpmiddelen voor het beantwoorden van de vragen.
Afhankelijk van de beschikbare data en gebied specifieke kenmerken is steeds een
afweging gemaakt welke en in welke mate de instrumenten zijn gebruikt. In de
uitwerking in hoofdstuk 5 is toegelicht welke afwegingen hierin zijn gemaakt.
Aspecten vanuit Natura 2000 zijn alleen meegenomen in de analyse als dit invloed
heeft op of overlap heeft met de aspecten van de KRW. Knelpunten voor de doelen
vanuit Natura 2000 blijven in deze analyse buiten beschouwing.

1.3

Indeling rapport
De watersysteemanalyse is uitgevoerd conform de Ecologische Sleutelfactoren (ESF)
stilstaande wateren van de STOWA.
De kern van het watersysteemanalyse bestaat uit de volgende delen:
•
Een systeembeschrijving van omvang, dimensies (H2)
•
De hydrologische en morfologische kenmerken als basis van het
ecologisch functioneren (H3)
•
De fysische chemische toestand en voorwaarden (H4)
•
De biologische toestand (H4)
•
De analyse waarbij de ESF’s zijn toegepast van grof naar fijn (H6)
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2

Kenschets Randmeren Oost

Het KRW-waterlichaam Randmeren Oost is onderdeel van het IJsselmeergebied. Het
IJsselmeergebied maakt op zijn beurt weer onderdeel uit van het stroomgebied
Rijn-Oost (voorheen Rijn-Midden (Helpdeskwater, 2019). Het stroomgebied loopt
van de Neder-Rijn in het zuiden via de Utrechtse Heuvelrug in het westen, de IJssel
in het oosten en de Afsluitdijk in het noorden.
De Randmeren Oost zijn ontstaan bij de inpoldering van oostelijk en zuidelijk
Flevoland (1955-1968). In de oorspronkelijke plannen voor de inpoldering van het
IJsselmeer was geen rekening gehouden met de aanleg van randmeren
(Rijkswaterstaat, 2010). De plannen waren gericht op het winnen van zoveel
mogelijk land. Toch groeide geleidelijk het inzicht dat de grondwaterspiegel in het
niet-ingepolderde land, het ‘oude land’, zou dalen vanwege de aanzuigende werking
van de nieuwe polders. Dit effect zou kunnen worden beperkt door de aanleg van
randmeren. Vooral langs de zandige Veluwe werd verdroging verwacht. Ook kon het
land gaan verzakken. Daarom werden in het definitieve ontwerp voor de
Flevopolders toch brede randmeren opgenomen. In 2000 zijn de Randmeren Oost
tot één geheel samengevoegd door verwijdering van de Hardersluis.
De Randmeren Oost bestaat uit de vier meren Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer
en Drontermeer en liggen als een aaneenschakeling van langgerekte meren tussen
Flevoland en Gelderland in (Figuur 1).

Figuur 1 Overzicht begrenzing Randmeren Oost
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Omdat de Randmeren Oost zijn ontstaan door de aanleg van Flevoland, is het
watersysteem ‘sterk veranderd’. Binnen de KRW betekent dit dat door grote hydromorfologische ingrepen van de mens het gebied wezenlijk van aard is veranderd,
waardoor de ecologische toestand van de natuurlijke referentie niet gehaald kan
worden.
Het watersysteemtype waar het KRW-waterlichaam Randmeren Oost aan
gerefereerd wordt is een ondiepe gebufferde plas (M14).
Tabel 1 Dimensies Randmeren Oost

Deelmeer

Oppervlak
(Ha)*

Lengte
(km)**

Gemiddelde breedte
(km)**

Range breedte
(km)**

Gemiddelde diepte
(m)***

Veluwemeer

3.245

17,3

1,9

1,0 - 2,7

1,81

Wolderwijd

1.904

6,2

3,1

1,3 - 4,1

2,26

Drontermeer

508

7,5

0,7

0,2 - 10

1,03

Nuldernauw

726

9,8

0,7

0,5 – 1,0

2,35

Totaal RMO

6.382

40

1,6

1,94

* Rijkswaterstaat, ArcGIS REST Services Directory
**Gemiddelde inschatting o.b.v. kaarten
*** Nationaal Georegister

2.1

Nuldernauw
Het Nuldernauw is het meest zuidelijke deel van Randmeren Oost en vormt het
relatief smalle gedeelte tussen de Nijkerkersluis en het Wolderwijd. Er is geen
fysieke grens tussen het Nuldernauw en het Wolderwijd en het zou daarom als één
systeem beschouwd kunnen worden. Het Nuldernauw is in totaal bijna 10 kilometer
lang. Het westelijke deel is ongeveer 4,5 km lang en ligt in westzuidwestelijke
richting. Het meer maakt ter hoogte van strand Nulde een bocht richting het
noordnoordoosten. De overgang naar het Wolderwijd wordt gevormd door een
verbreding in het waterlichaam. Gemiddeld is het meer 740 meter breed.
Aan de zuidoever ligt het natuurgebied Delta Schuitenbeek, sinds 2002 gescheiden
van het overige oppervlakte water via een strekdam. Dit natuurgebied is aangelegd
om het voedselrijke water van de Schuitenbeek via dit natuurgebied vlakbij de
Nijkerkersluis in het Nuldernauw te laten uitstromen.
In 2010 zijn twee natuureilanden aangelegd: De Otter en Hinde (zie bijlage 1 voor
de ligging van de eilanden)

2.2

Wolderwijd
Het Wolderwijd ligt tussen Zeewolde en Harderwijk en vormt het bredere gedeelte
tussen het Nuldernauw en het Veluwemeer. Het Wolderwijd staat in open verbinding
met het Veluwemeer via het aquaduct aan de zijde van Harderwijk (20 meter breed)
en onder de brug van de Knardijk door (80 meter breed).
Het centrale deel van het Wolderwijd is verdiept ten behoeve van zandwinning tot
een diepte van ongeveer 5 meter.
In het Wolderwijd ligt een aantal eilandjes (zie bijlage 1 voor de ligging van de
eilanden). De Zegge voor de haven van Zeewolde en schiereiland de Tulp zijn ten
behoeve van recreatie aangelegd. De Biezen en het Knareiland zijn natuureilanden
in de buurt van het Harderbroek waar wel aangemeerd kan worden. Het
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Strandeiland ligt als schiereiland bij Harderwijk en is volledig ingericht als
zandstrand.
2.3

Veluwemeer
Het Veluwemeer strekt zich uit tussen Harderwijk en Elburg. De totale lengte van
het meer is ruim 17 km waarbij het zuidwestelijke deel gemiddeld breder (2,7 km)
dan het noordoostelijke deel (1 km).
Het westelijke deel van het Veluwemeer is een voormalige zandwinlocatie met een
diepte tot maximaal 8 meter. De huidige zandwinlocatie ligt wat meer naar het
oosten grenzend aan de vaargeul.
In het Veluwemeer ligt een serie eilandjes vernoemd naar watervogelsoorten. De
Kluut, Pierland en de Ral zijn met name bedoeld voor recreatie. De Krooneend, De
Snip en De Kwak zijn natuureilandjes. De eilandjes zijn allemaal begroeid met
bomen.

2.4

Drontermeer
Het Drontermeer is het meest noordelijk gelegen meer van Randmeren Oost en ligt
tussen Elburg en de Roggebotsluis (straks Revediepsluis). Het meer heeft een totale
lengte van 7,5 km en is gemiddeld 677 m breed.
In het Drontermeer ligt een tal van eilandjes. Eekt, De Kleine Zwaan en De
Meerkoet zijn toegankelijk voor recreanten per boot. De Abbert bestaat uit één
groter eiland met een tal van kleine eilandjes en is bedoeld voor natuur. Eilanden de
Smient en Reve lagen ook in het Drontermeer, maar zijn sinds de aanleg van de
Revesluis onderdeel van het Revemeer, wat in de toekomst tot het Vossemeer zal
behoren.

2.5

Natura 2000
Een groot deel van het KRW-waterlichaam Randmeren Oost is tevens aangewezen
als Natura2000 gebied (N2000, Habitatrichtlijn en vogelrichtlijn). De begrenzing van
de N2000-gebieden is weergegeven in Figuur 2. Hierin is te zien dat de
Veluwerandmeren, de benaming van de Randmeren Oost volgens N2000,
grotendeels overeenkomt met de begrenzing van het KRW-waterlichaam. Enkele
oeverzones en havengebieden vallen buiten de N2000-begrenzing.
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Figuur 2 Ligging Natura 2000-gebieden

2.6

Korte historie ontwikkeling waterkwaliteit
Het water in de Randmeren Oost is voornamelijk afkomstig, van gemaal Lovink met
water uit Flevoland en diverse Veluwse beken. Via de beken en ongezuiverde
lozingen kwam vlak na het ontstaan van Randmeren Oost water dat rijk aan fosfaat
en nitraat was, Randmeren Oost in. Deze randmeren waren gevuld met helder water
tot rond 1968 het stikstof- en fosfaatniveau dusdanig gestegen was, dat het water 's
zomers door algengroei erg troebel werd. Door de betrokken overheden is toen het
platform Bestrijding Overmatige Algengroei Randmeren (BOVAR) opgericht. De
rioolwaterzuiveringsinstallaties van Harderwijk en Elburg werden voorzien van een
installatie die fosfaat uit het rioolwater haalde. Ook is de frequentie waarmee
rioolwater ongezuiverd in de randmeren werd geloosd omlaag gebracht. Vanuit de
Flevopolder zijn de randmeren met voedselarm water doorgespoeld. Via de beken
en effluent uit de RWZI’s van Harderwijk en Elburg kwam na het ontstaan van de
Randmeren Oost voedselrijk water het systeem in. Rond 1968 waren stikstof- en
fosfaatconcentraties dusdanig gestegen, dat 's zomers algengroei optrad en het
water troebel werd. Het platform Bestrijding Overmatige Algengroei Randmeren
(BOVAR) zorgde voor defosfateren van effluent uit de RWZI’s, verlaging van de
frequentie van de lozing van ongezuiverd afvalwater en doorspoeling met water uit
de Flevopolder. Deze maatregelen zorgden voor verlaging van de
fosfaatconcentraties in het meer maar hadden nauwelijks effect op het herstel van
het doorzicht. Begin jaren negentig is een groot deel van de visstand uit het meer
verwijderd als een van de maatregelen van Actief Biologisch Beheer. Het water werd
na een jaar helderder en waterplanten kwamen weer tot ontwikkeling. Ook het
verleggen van de monding van de Schuitenbeek en de aanleg van natuurvriendelijke
oevers hebben bijgedragen aan deze ontwikkeling. Alleen in 2002 was het water
tijdelijk troebel en waren er minder kranswieren. Een mogelijke oorzaak hiervan is
de aanleg van het aquaduct bij Harderwijk en de verwijdering van de Hardersluis in
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2002. Sindsdien staan het Veluwemeer en het Wolderwijd met elkaar in open
verbinding.

Waterbodem

De bodem van Randmeren Oost behoort tot het fysisch geografische zeekleigebied.
Door sedimentatie bestaat de toplaag van de waterbodem grotendeels uit kleiarm
zand. Langs de oevers van de Randmeren, en met name langs de noordelijke oevers
van het Wolderwijd en het Veluwemeer, bestaat de waterbodem uit zavel. Het
Drontermeer heeft een waterbodem van grof zand met langs de oevers wat meer
zavel. Het meest westelijke deel van het Nuldernauw heeft een veenbodem.
. Begin jaren negentig is met een enorme campagne een groot deel van de visstand
uit het meer verwijderd als een van de maatregelen van Actief Biologisch Beheer.
Het water werd een jaar na de ingreep helderder en waterplanten kwamen weer tot
ontwikkeling. Ook het verleggen van de monding van de Schuitenbeek en de aanleg
van natuurvriendelijke oevers hebben bijgedragen aan deze ontwikkeling. Alleen in
2002 was het water tijdelijk troebel en waren er minder kranswieren. Een mogelijke
oorzaak hiervan is de aanleg van het aquaduct bij Harderwijk en de verwijdering
van de Hardersluis in 2002. Sindsdien staan het Veluwemeer en het Wolderwijd met
elkaar in open verbinding.
Via de beken en effluent uit de RWZI’s van Harderwijk en Elburg kwam na het
ontstaan van de Randmeren Oost voedselrijk water het systeem in. Rond 1968
waren stikstof- en fosfaatconcentraties dusdanig gestegen, dat 's zomers algengroei
optrad en het water troebel werd. Het platform Bestrijding Overmatige Algengroei
Randmeren (BOVAR) zorgde voor defosfateren van effluent uit de RWZI’s, verlaging
van de frequentie van de lozing van ongezuiverd afvalwater en doorspoeling met
water uit de Flevopolder. Deze maatregelen hadden nauwelijks effect op het herstel
van het doorzicht. Begin jaren negentig is een groot deel van de visstand uit het
meer verwijderd als een van de maatregelen van Actief Biologisch Beheer. Het
water werd na een jaar helderder en waterplanten kwamen weer tot ontwikkeling.
Ook het verleggen van de monding van de Schuitenbeek en de aanleg van
natuurvriendelijke oevers hebben bijgedragen aan deze ontwikkeling. Alleen in 2002
was het water tijdelijk troebel en waren er minder kranswieren. Een mogelijke
oorzaak hiervan is de aanleg van het aquaduct bij Harderwijk en de verwijdering
van de Hardersluis in 2002. Sindsdien staan het Veluwemeer en het Wolderwijd met
elkaar in open verbinding.

Waterbodem

De bodem van Randmeren Oost behoort tot het fysisch geografische zeekleigebied.
Door sedimentatie bestaat de toplaag van de waterbodem grotendeels uit kleiarm
zand. Langs de oevers van de Randmeren, en met name langs de noordelijke oevers
van het Wolderwijd en het Veluwemeer, bestaat de waterbodem uit zavel. Het
Drontermeer heeft een waterbodem van grof zand met langs de oevers wat meer
zavel. Het meest westelijke deel van het Nuldernauw heeft een veenbodem.
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3

KRW-doelen

3.1

Doelen ecologische toestand
Doelen voor de ecologische toestand zijn beschreven per watertype. Hierbij is
onderscheid gemaakt tussen hydromorfologische kenmerken van het watertype,
biologische kwaliteitselementen en daarvan afgeleide fysisch-chemische parameters
volgens bijlage V KRW. De biologische kwaliteit is uitgedrukt in een ecologische
kwaliteitsratio (EKR) middels een maatlat met de schaal 0 - 1. De EKR drukt voor
algen (fytoplankton), waterplanten, macrofauna en vissen de afstand uit tot de
referentiesituatie (score 1). Er zijn vijf klassen ontwikkeld voor het beschrijven van
de toestand van een oppervlaktewaterlichaam. De ondergrens van de klasse goed
(Gewenst Ecologisch Potentieel, GEP) beschrijft met een EKR van 0,6 de minimaal te
bereiken doelstelling. Daaronder zijn de klassen matig (0,4 - 0,6), ontoereikend (0,2
- 0,4) en slecht (0 - 0,2).
Naast biologie, hydromorfologie en fysische-chemie maken ook specifiek
verontreinigende stoffen deel uit van de ecologische toestand.
3.1.1 Hydromorfologische kenmerken
Er zijn geen formele doelen of normen gesteld voor hydromorfologische kenmerken
in niet-natuurlijke wateren. Wel moet de hydromorfologie passen bij het
waterlichaam om doelen voor biologie te kunnen halen.
Voor het watertype ondiep (matig grote) gebufferde plassen (M14) gelden de
referentiewaarden in Tabel 2.
Tabel 2 Referentiewaarden voor de hydromorfologische kwaliteitselementen in watertype M14 (Stowa,
2018a)

Parameter

Oppervlak variatie
Waterdiepte
Waterdiepte variatie
Volume
Volume variatie
Verblijftijd
Kwel
Bodemoppervlak/volume
Helling oeverprofiel

Eenheid
km
m
m
m3
m3
jaar
0/1
-

2

o

Laag

0,40
0,50
0,10
0,18*106
0,15*106
1,5
1
2,0
10

Hoog

120
3
3,9
222*106
266*106
8,9
1
0,33
40

3.1.2 Biologische kwaliteitselementen
Voor het waterlichaam Randmeren Oost zijn doelen gesteld voor de biologische
kwaliteitselementen fytoplankton, overige waterflora, macrofauna en vis (Tabel 3).
Deze doelen zijn uitgedrukt als Ecologische Kwaliteitsratio (EKR-score).
Tabel 3 Aangepaste doelen (GEP) voor de biologische kwaliteitselementen voor Randmeren Oost

Parameter
Fytoplankton
Overige waterflora
Macrofauna
Vis

Eenheid
EKR
EKR
EKR
EKR

Goed
≥ 0,6
≥ 0,5
≥ 0,33
≥ 0,19

Matig
≥ 0,4 – 0,6
≥ 0,33 – 0,5
≥ 0,22 – 0,33
≥ 0,13 – 0,19

Ontoereikend
≥ 0,2 – 0,4
≥ 0,17 – 0,33
≥ 0,11 – 0,22
≥ 0,06 – 0,13

Slecht
≥ 0 – 0,2
≥ 0 – 0,17
≥ 0 – 0,11
≥ 0 – 0,06
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Omdat de Randmeren Oost ‘sterk veranderd’ zijn de KRW-doelen (GEP) voor
macrofauna, overige waterflora en vis aangepast en lager dan de standaardwaarde
(GEP = 0,6). Deze doelen zijn in 2008 afgeleid volgens de Praagse methode: ‘doel
(GEP) = huidige situatie + ecologisch effect van totaalpakket van maatregelen’
(Deltares, 2008). Het resultaat van deze analyse is een GEP van 0,6 voor
macrofyten en fytoplankton, een GEP van 0,44 voor macrofauna en een GEP van
0,55 voor vis. In 2014 zijn de doelen voor vissen en macrofyten geactualiseerd naar
aanleiding van herziene maatlatten (Bureau Waardenburg, 2014). In de actualisatie
zijn de GEP waarden voor vis en macrofyten naar beneden bijgesteld naar
respectievelijk 0,30 en 0,56. De in 2014 vastgestelde GEP’s gelden tot op heden.
3.1.3 Fysisch-chemische parameters
Voor waterlichaam Randmeren Oost zijn doelen gesteld voor de fysisch-chemische
parameters (Tabel 4). Voor de meeste parameters geldt dat de zomergemiddelde
(april – september) waarde moet voldoen aan het doel. De temperatuur vormt
hierop een uitzondering. Hierbij moet de maximale temperatuur voldoen aan het
doel.
Tabel 4 Maatlat voor de algemeen fysisch-chemische kwaliteitselementen van watertype M14 (Stowa,
2018a)

Parameter
Fosfor-totaal (ZG)
Stikstof-totaal (ZG)
Chloride (ZG)
Temperatuur (Max)
Zuurgraad (ZG)
Zuurstofverzadiging (ZG)
Doorzicht (ZG)

Eenheid
mg/l
mg/l
mg/l
graden C
%
m

Doel
≤ 0,09
≤ 1,30
≤ 200
≤ 25,0
5,5 – 8,5
60 - 120
≥ 0,9 (of bodem)

3.1.4 Specifiek verontreinigende stoffen
Specifiek verontreinigende stoffen zijn stoffen zoals metalen en
gewasbeschermingsmiddelen. Op de lijst staan ongeveer 90 verschillende stoffen.
De normen voor deze stoffen zijn gelijk voor alle waterlichamen binnen het
stroomgebied van de Rijn en staan beschreven in bijlage 3 van SGBP Rijn 20162021 (Ministerie van IenM, 2015). Ook zijn de normen niet afhankelijk van het
waterlichaamtype.
De normen voor de specifiek verontreinigende stoffen zijn uitgedrukt als
Jaargemiddelde (JG) of Maximaal Aanvaardbare Concentratie (MAC). Sinds 2016 zijn
deze beschreven als Milieukwaliteitseisen (MKE).
3.2

Doelen chemische toestand
Stoffen en milieukwaliteitseisen voor de chemische toestand zijn overgenomen uit
de Richtlijn prioritaire stoffen (2013/39/EU). Deze richtlijn is in Nederland
geïmplementeerd in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw
2009, https://wetten.overheid.nl/BWBR0027061/2017-01-01). Het gaat om 33
prioritaire stoffen en stofgroepen en 8 stoffen van andere EU-richtlijnen, waaronder
enkele gewasbeschermingsmiddelen. De normen zijn niet afhankelijk van het
waterlichaamtype.
De chemische toestand valt uiteen in 3 categorieën:
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•
Prioritaire stoffenlijst: ubiquitaire stoffen 1
•
Prioritaire stoffenlijst: niet-ubiquitaire stoffen 2
•
De nieuwe stoffenlijst (parameters 33 t/m 45)
Een stof voldoet wanneer het onder de norm blijft, en voldoet niet wanneer er boven
de norm gemeten wordt. Als er een stof niet voldoet, voldoet de hele categorie aan
stoffen niet. Voor ubiquitaire stoffen geldt dat er geen handelingsperspectief voor is.
Dit betekent dat als alleen in die groep overschrijdingen zijn, de chemische toestand
toch ‘voldoet’.

4

Huidige toestand

4.1

Hydromorfologische toestand
4.1.1 Morfologie
De bodem van Randmeren Oost kenmerkt zich door de voormalige Zuiderzee en
behoort daarbij tot het fysisch geografische zeekleigebied. Door sedimentatie
bestaat de toplaag van de waterbodem grotendeels uit kleiarm zand. Langs de
oevers van de Randmeren, en met name langs de noordelijke oevers van het
Wolderwijd en het Veluwemeer, bestaat de waterbodem uit zavel. Het Drontermeer
heeft een waterbodem van grof zand met langs de oevers wat meer zavel. Het
meest westelijke deel van het Nuldernauw heeft een veenbodem.

Figuur 3 Waterbodemtype Randmeren Oost
1

Ubiquitaire stoffen blijven door het persistente karakter van deze stoffen nog lang in het
milieu aanwezig (RWS, Factsheet 2015), zelfs na uitvoerige maatregelen om de emissies te
beperken of te beëindigen.
2
Niet-ubiquitaire stoffen zijn minder persistent dan ubiquitaire stoffen en minder wijd verspreid
aanwezig in het milieu (meer locatie specifiek).

Pagina 21 van 135

RWS INFORMATIE | | WATERSYSTEEMANALYSE RANDMEREN OOST | 9 DECEMBER 2019

De Randmeren Oost zijn gemiddeld 1,9 m diep. De vaargeul is ongeveer 5 meter
diep en loopt over de gehele lengte van het meer.

Figuur 4 Diepte Randmeren Oost

In Tabel 1 zijn de gemiddelde dieptes per meer weergegeven.
4.1.2 Hydrologie
Wateraanvoer
Randmeren Oost wordt gevoed door de beken vanuit de Veluwe, kwel en neerslag.
Daarnaast pompt gemaal Lovink bij Harderhaven water vanuit Flevoland het
Veluwemeer in, gemaal De Wenden bij Kamperveen loost op het Drontermeer en
het Puttergemaal bij putten op het Nuldernauw. Twee RWZI’s lozen direct op de
Randmeren Oost: RWZI Harderwijk op het Veluwemeer en RWZI Elburg op het
Drontermeer. De verhoudingen tussen de verschillende wateraanvoeren in 2016 is
weergegeven in Figuur 4. Op basis van de watersysteemrapportage (Tauw, 2019)
hoofdstuk “Voldoende water” is aangenomen dat verschillen tussen de jaren niet
groot zijn en de verhoudingen vergelijkbaar. Het is echter niet bekend of de laatste
droge jaren (2018 en 2019) ook vergelijkbaar zijn. De inschatting is dat er meer
water is ingelaten vanuit Lovink om het waterpeil te kunnen handhaven en de
aanvoer vanuit de beken in de zomermaanden nagenoeg nul was. In paragraaf 5.2
wordt verder in gegaan op de waterbalans.
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Figuur 5 Verhouding wateraanvoer in 2016 op de Randmeren Oost

Waterafvoer
De belangrijkste afvoeren vanuit Randmeren Oost voor 2016 zijn weergegeven in
Figuur 6. De verhoudingen tussen de afvoeren zijn ongeveer vergelijkbaar. Een
groot deel van het water verlaat de Randmeren Oost via wegzijging richting
Flevoland. Daarnaast spuit de Nijkerkersluis het grootste deel van het water op het
Nijkerkernauw. De ‘Lek Nijkerkersluis’ duidt het schutverlies, wat voor een kleine
afvoer zorgt. Een veel kleiner deel verlaat het waterlichaam aan de noordzijde bij de
Roggebotsluis op het Vossemeer. Ongeveer een even groot deel verdampt. De
sluitpost is relatief groot wat betekent dat er veel meer aanvoer lijkt te zijn dan
afvoer.

Figuur 6 Verhouding waterafvoer 2016 vanuit Randmeren Oost

Waterpeil
Voor Randmeren Oost is in het peilbesluit van 2018 een beoogd peil met een
bandbreedte van het meerpeil vastgelegd (Tabel 5).
Tabel 5 Bandbreedte meerpeil voor Randmeren Oost (Peilbesluit 2018)

Periode [maanden]
Winterperiode [november – februari]
Tussenperiode [oktober en maart]
Zomerperiode [ april – september]

Bandbreedte meerpeil
-0,30 tot -0,10 m NAP
-0,30 tot -0,05 m NAP
-0,10 tot -0,05 m NAP
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De bandbreedte meerpeil voor de Randmeren Oost is iets hoger dan die voor het
Markermeer en het IJsselmeer, zodat water naar het Markermeer (te
Nijkerkernauw) en het IJsselmeer (te Vossemeer) afgevoerd kunnen worden.
In de winter stuurt de beheerder op de onderzijde van de bandbreedte en blijft naar
verwachting 80% van de tijd binnen de gestelde wintermarges. Voor de dynamische
sturing wordt bovendien gekeken naar de te verwachten IJssel afvoer voor 7 dagen
vooruit. In de zomerperiode stuurt de beheerder bij de Randmeren Oost op de
bovenzijde van de bandbreedte. De peilopzet vroeg in het voorjaar en het mogelijke
uitzakken van het zomerpeil zijn bovendien gunstig voor de natuur.
Het peilbesluit en verdringingsreeks staat uitgebreid beschreven in hoofdstuk 4 van
de Watersysteemrapportage Randmeren Oost (Tauw, 2019).
Ecologische toestand
De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op monitoringsgegevens van het MWTLmeetnet. Zie Watersysteemrapportage Randmeren Oost 2019 paragraaf 5.2 voor
een beschrijving van het monitoringsprogramma.
De fysisch chemische parameters en fytoplankton worden in Randmeren Oost
maandelijks gemonitord op het MWTL-meetpunt in het Veluwemeer.

4.2.1 Biologische kwaliteitselementen
Fytoplankton
Figuur 7 geeft de kwaliteit van fytoplankton weer van de Randmeren Oost tussen de
jaren 2013 en 2018. Hierin is te zien dat de kwaliteit alle jaren voldeed aan het GEP.
Op deelmaatlatniveau is de abundantie in orde, alleen de soortensamenstelling heeft
in 2013, 2016 en 2017 een lagere EKR.
1
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0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

EKR (deel)maatlat fytoplankton

4.2

Fytoplankton-kwaliteit
Abundantie fytoplankton
Soortensamenstelling
fytoplankton
GEP (=GET)
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Meetjaar

Figuur 7 Fytoplankton kwaliteit en deelmaatlatten uitgedrukt in EKR op basis van MWTL-meetpunt
Veluwemeer midden (zwaartepunt Veluwemeer)

De abundantie van fytoplankton wordt getoetst op de zomergemiddelde concentratie
van chlorofyl-α. In Figuur 8 zijn de gemeten concentraties weergegeven van het
MWTL-meetpunt Veluwemeer midden en de overige meetpunten in het
waterlichaam. Op basis van de metingen op het MWTL-meetpunt is de toetsing
uitgevoerd en de EKR-score in Figuur 7 gebaseerd. De overige metingen zijn ter
beeldvorming toegevoegd. Deze metingen zijn niet meegenomen in de toetsing. De
metingen laten zien dat de concentraties in het Veluwemeer over het algemeen
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vergelijkbaar zijn met de concentraties in het Wolderwijd tussen 2008 en 2010. Bij
Reve zijn tussen 2016 en 2018 hogere concentraties gemeten.
De zomergemiddelde concentraties van het MWTL-meetpunt in het Veluwemeer
liggen tussen 2008 en 2018 onder het GEP van 30 µg/l. Hiermee voldoet de
chlorofyl-α concentratie aan de deelmaatlat abundantie fytoplankton.
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Figuur 8 Chlorofyl-α concentraties (µg/l) op MWTL-meetpunt (Veluwemeer) en overige metingen.

Op het moment dat de deelmaatlat abundantie fytoplankton niet 1 scoort, gaat de
soortensamenstelling meetellen in de EKR. Voor de soortensamenstelling van het
fytoplankton is een deelmaatlat ontwikkeld gebaseerd op bloeien van ongewenste
soorten. De deelmaatlat is een toets op antropogene invloeden, zoals
een belasting met nutriënten of de inlaat van gebiedsvreemd water. De deelmaatlat
soortensamenstelling fytoplankton bestaat uit bloeigroepen van verschillende
soorten algen met een criterium voor het aantal cellen voordat het als bloei wordt
meegenomen. In 2013, 2015, 2016 en 2017 is er sprake geweest van ongewenst
bloeisoorten. In 2014 en 2018 is er geen bloei gemeten. Er is dus geen duidelijke
trend zichtbaar, maar dit wijst wel op een bepaalde mate van antropogene druk.
In Figuur 9 zijn de cel-concentraties weergegeven van de bloeisoorten die tussen
2013 en 2017 één of meerdere keren boven het criterium zijn geweest. Van de
soorten met de hoogste aantal cellen zijn enkele kenmerken opgenomen in Tabel 6.
Figuur 9 Cel-concentraties van de bloeisoorten tussen 2013 en 2017.
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bloeisoort (35) Chrysochromulina parva

bloeisoort (41) Cyclotella ocellata
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Figuur 9 vervolg Cel-concentraties van de bloeisoorten tussen 2013 en 2017.

In 2013 zorgden een bloei van soort 15, klein Chlorococcales en soort 23, klein
Chrococcales voor een lager EKR soortensamenstelling. Bloeisoort 15, klein
Chlorococcales is een groenalgengroep die in 2013, 2016 en 2017 in april tot bloei
kwam. Bloeisoort 23, klein Chrococcales is een groep van blauwalgen met kleine
cellen. In september 2013 kwam deze groep tot bloei met veel verschillende
soorten. De twee soorten met het hoogste aantal cellen zijn opgenomen in Tabel 6.
De overige soorten die tot bloei kwamen wegen niet negatief mee in de EKR
soortensamenstelling. Bloeisoort 35, Chrysochromulina parva is een groep van
goudalgen die in een brede ranges van habitats voorkomen. Echter komen ze
meestal tot bloei in eutrofe meren. Bloeisoort 41, Cyclotella ocellata is een
eencellige kiezelalg die voorkomt in meso- tot oligotrofe meren. Een bloei van deze
soort telt positief mee voor de EKR.
De meest waargenomen soorten fytoplankton hebben met elkaar gemeen dat ze tot
bloei komen in mesotrofe tot eutrofe meren en zijn gevoelig voor menging. Dit
suggereert dat de Randmeren Oost weinig (verticale) menging kent en mesotroof
tot eutroof is. Dit ontstaat waarschijnlijk door de antroprogene druk zoals de
belasting van het systeem met nutriënten en/of het inlaten van gebiedsvreemd
water. Paragraaf 5.2.7 gaat hier verder op in.
Tabel 6 Enkele kenmerken van de meest waargenomen blauw- en goudalgen

Waargenomen taxa

Bloei

EKR

Habitat

Tolerant

Gevoelig

Cyanocatena
imperfecta
(Blauwalg)
Merismopedia
minutissima
(Blauwalg)
Chrysochromulina
parva
(Goudalg)
Cyclotella ocellata
(Kiezelalg)

23

0,5

Ondiepe eutrofe
meren

Laag gehalte C

Diepe menging

23

0,5
0,6

Heterogene
beschikbaarheid
van nutriënten

Aanhoudende of
diepe menging

35

Ondiepe en diepe
oligotrofe tot
eutrofe meren
Heldere, meso- tot
eutrofe meren

41

0,7

Gemengde
mesotrofe kleine
tot middelgrote
meren

Lichttekort

begrazing en
verticale
menging
pH-stijging, Sitekort,
stratificatie

Overige waterflora
Figuur 10 laat zien dat de EKR van de overige waterflora tussen 2011 en 2018 licht
is verbeterd en boven het GEP ligt van EKR 0,6. De EKR voor overige waterflora is
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EKR (deel)maatlat overiege waterflora

opgebouwd uit de deelmaatlatten abundantie groeivormen, soortensamenstelling en
fytobenthos (vastzittende kiezelwieren). Van de kiezelwieren ontbreekt de
informatie. Op basis van de EKR voor de deelmaatlatten is te zien dat de abundantie
van de groeivormen nog niet optimaal is; de EKR ligt gemiddeld onder het GEP van
0,56. De soortensamenstelling past echter goed bij het watertype en scoort
gemiddeld meer dan 0,8.
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Figuur 10 Overige waterflora kwaliteit en deelmaatlatten uitgedrukt in EKR op basis van MWTL-meetnet

Abundantie groeivormen
De deelmaatlat abundantie groeivormen geeft inzicht in of waterplanten voldoende
structuur bieden voor macrofauna, vis, maar ook waterplanten zelf
(zelfversterkende factor). De deelmaatlat is opgebouwd uit EKR per groeivorm,
waaruit blijkt welke groeivormen goed ontwikkeld zijn en welke ontbreken in het
systeem. Voor het watertype M14 tellen de volgende groeivormen mee:
Bedekking som submerse planten en draadalgen
Bedekking grote drijfbladplanten
Bedekking emerse planten
Bedekking kruidlaag
Uit de bedekkingspercentages blijkt dat de submerse vegetatie een hoge bedekking
heeft. Dit is terug te zien in de bedekkingskaarten (zie Figuur 11). In deze kaarten
is ook te zien dat de totale bedekking tussen 2012 en 2018 is toegenomen in het
Veluwemeer en het Nuldernauw. Alleen in de diepe zones (zandwinputten) groeien
er geen waterplanten. De groeivormen emers en drijfbladplanten ontbreken vrijwel
volledig (EKR ~ 0). Pijlkruid, Zwanenbloem en Kleine lisdodde zijn in lage
percentages (0,1 %) waargenomen in de emerse zone. Hiermee mist een
belangrijke leefzone voor macrofauna en vis.
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2015

2012

2018

Figuur 11 Totale bedekkingspercentage watervegetatie.(NB: Het Veluwemeer is in 2018 minder intensief
geïnventariseerd, waardoor de dichtheid van de data minder is dan in 2015. Deze inventarisatie is in 2019
ingehaald, maar nog niet verwerkt in deze rapportage) (Bron: RWS, 2019)

Voor de oeverzone wordt het areaal waarop de groeivorm ontwikkeld is, beoordeeld
ten opzichte van het begroeibare areaal. Hierbij gaat het om de bedekking van de
kruidige soorten weergegeven in Tabel 7 die samen een minimale bedekking van 75
% moeten hebben om tot een goed ontwikkelde oeverzone te behoren. Bij een
lagere bedekking worden deze soorten tot de emerse zone gerekend.
Tabel 7 Gewenste soorten in de oeverzone

Wetenschappelijke naam
Acorus calamus
Bolboschoenus maritimus
Butomus umbellatus
Carex acutiformis
Carex disticha
Carex paniculata
Carex pseudocyperus
Carex riparia
Carex rostrata

Nederlandse naam
Kalmoes
Heen
Zwanebloem
Moeraszegge
Tweerijige zegge
Pluimzegge
Hoge cyperzegge
Oeverzegge
Snavelzegge
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Wetenschappelijke naam
Cladium mariscus
Glyceria maxima
Iris pseudacorus
Leersia oryzoides
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Schoenoplectus lacustris
Schoenoplectus tabernaemontani
Schoenoplectus triqueter
Scirpus sylvaticus
Sparganium erectum
Typha angustifolia
Typha latifolia

Nederlandse naam
Galigaan
Liesgras
Gele lis
Rijstgras
Rietgras
Riet
Mattenbies
Ruwe bies
Driekantige bies
Bosbies
Grote egelskop s.l.
Kleine lisdodde
Grote lisdodde

Voor het oordeel van de kruidlaag wordt de breedte van de goed ontwikkelde
kruidige zone vergeleken met de referentiebreedte (log-getransformeerd) en
vermenigvuldigd met het percentage van de oeverlengte waar de kruidige
oevervegetatie voorkomt 3. In Figuur 12 zijn de EKR-score van de kruidige
oevervegetatie, de breedte en het lengtepercentage voor de afzonderlijke meren
weergegeven. Hieruit komt naar voren dat de oevervegetatie niet aan het GEP
voldoet en dus onvoldoende ontwikkeld is. Om wel aan het GEP van 0,58 te voldoen
moet de kruidlaag óf over de volle oeverlengte minimaal 13,5 meter breed zijn, óf
de kruidlaag moet over minimaal 56 % van de oeverlengte een breedte hebben van
100 meter. De grootste winst is hier te halen in het verbreden van de kruidlaag.

3

EKR oevervegetatie = lengtepercentage x
(de referentie breedte is 100 m)

/ 100
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Figuur 12 EKR oevervegetatie (boven), met de breedte van de goed ontwikkelde kruidlaag (linksonder) en
het percentage van de oeverlengte met kruidige begroeiing (rechtsonder).

Bedekking (%)

De bedekking van submerse vegetatie is wel goed (EKR ~ 0,9). Figuur 13 geeft de
bedekkingspercentages van de submerse vegetatie weer voor de verschillende
meren. Hieruit komt naar voren dat de bedekkingspercentages tussen de 50 en 85%
liggen en dus boven het GEP van 20,6% (EKR = 0,56). In het Veluwemeer, het
Wolderwijd en het Nuldernauw waren de bedekkingen hoger dan het MEP (maximaal
ecologisch potentieel=natuurlijke referentie), wat aangeeft dat de bedekking zelfs
iets te hoog is.
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Figuur 13 Bedekkingspercentages submerse vegetatie
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Soortensamenstelling
Volgens de EKR van de deelmaatlat soortensamenstelling passen de soorten bij het
watertype. Uit de waargenomen soortenlijst komt naar voren dat er geen van de
waargenomen soorten negatief scoren. Dit betekent dat de gewenste soorten in
hoge bedekkingspercentages voorkomen, zoals Kranswieren, en de ongewenste
soorten zoals Grof hoornblad in lage bedekkingspercentages. Figuur 14 laat de
bedekkingspercentages van Kranswieren zien in de jaren 2012, 2015 en 2018. De
inventarisaties van 2018 zijn voor het Veluwemeer niet geëxtrapoleerd waardoor
hier vlekken zichtbaar zijn in plaats van vlakken. De Kranswieren die hierin zijn
meegenomen zijn Ruw kransblad, Gebogen kransblad, Brokkelig kransblad,
Breekbaar kransblad en Teer kransblad. Een interessante ontwikkeling is zichtbaar
in de noordelijke delen van het Wolderwijd en het Veluwemeer. In 2012 groeide hier
vrijwel geen Kranswieren, maar in 2015 werd hier wel Kranswier waargenomen met
bedekkingen van gemiddeld 20% en lokaal zelfs hogere bedekkingen. Daarnaast is
de bedekking van Sterkranswier hier afgenomen (Figuur 15) en de bedekking van
Tenger fonteinkruid (Figuur 17) in het noorden van het Wolderwijd sterk
toegenomen. Dit zijn relatief diepe delen (Figuur 4) met zware zavel (Figuur 3). Een
mogelijke verklaring voor deze ontwikkeling is dat het water helderder is geworden,
wat gunstig is voor Kranswieren en het Sterkranswieren verdringt. Ook het
maaibeheer kan een rol spelen bij deze ontwikkeling. Alle bedekkingskaarten zijn
opgenomen in Bijlage 4.
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2012

2015

2018

Figuur 14 Bedekkingspercentages van Kranswieren in 2012, 2015 en 2018. (NB: Het Veluwemeer is in 2018
minder intensief geïnventariseerd, waardoor de dichtheid van de data minder is dan in 2015. Deze
inventarisatie is in 2019 ingehaald, maar nog niet verwerkt in deze rapportage) (Bron: RWS, 2019)
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2012

2015

2018

Figuur 15 Bedekkingspercentages van Sterkranswier in 2012, 2015 en 2018. (NB: Het Veluwemeer is in
2018 minder intensief geïnventariseerd, waardoor de dichtheid van de data minder is dan in 2015. Deze
inventarisatie is in 2019 ingehaald, maar nog niet verwerkt in deze rapportage) (Bron: RWS, 2019)

Figuur 16 Kranswier Wolderwijd, (foto John van Schie RWS, april 2016)
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2012

2015

2018

Figuur 17 Bedekkingspercentages van Tenger fonteinkruid in 2012, 2015 en 2018. (NB: Het Veluwemeer is
in 2018 minder intensief geïnventariseerd, waardoor de dichtheid van de data minder is dan in 2015. Deze
inventarisatie is in 2019 ingehaald, maar nog niet verwerkt in deze rapportage) (Bron: RWS, 2019)

Macrofauna
Figuur 4 laat de kwaliteit van macrofaunagemeenschap van de Randmeren Oost zien
op basis van de EKR. Daar zijn de bijdragen van de onderliggende deelmaatlatten,
het GEP en de verdeling van de deelmaatlatten in een referentiesituatie
weergegeven. De deelmaatlatten bestaan uit:
Percentage kenmerkende taxa.
Percentage individuen behorende tot de negatief dominante indicatoren op
basis van abundantieklassen.
Percentage individuen behorende tot de kenmerkende en positief dominante
indicatoren op basis van abundantieklassen.
Deze percentages zijn omgerekend naar de bijdrage aan de EKR en in Figuur 18
weergegeven. Bijvoorbeeld: een laag percentage negatief dominante indicatoren
resulteert in een hogere EKR. De referentie laat zien dat het percentage
kenmerkende taxa verantwoordelijk zou moeten zijn voor de helft van de EKR en de
overige deelmaatlatten voor een kwart.
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Figuur 18 Macrofauna kwaliteit met de relatieve bijdrage van deelmaatlatten (abundantie/aantal taxa) aan de
EKR.

Figuur 18 laat zien dat de EKR in 2013 en 2016 voldeed aan het GEP van 0,44. De
abundantie van de negatieve indicatoren is relatief laag, waardoor de bijdrage aan
de EKR vrijwel gelijk is aan de referentie. De abundantie van kenmerkende en/of
positieve indicatoren is relatief laag en verandert ook nauwelijks door de jaren heen.
Een groot deel van de waargenomen individuen is niet positief, negatief noch
kenmerkend voor het watertype.
Het totaal aantal waargenomen individuen en verschillende soorten zijn
weergegeven in Figuur 19. Hierbij zijn alle waargenomen soorten en individuen van
in totaal negen monsterlocaties (handnet en steenzak) verdeeld over de meren bij
elkaar opgeteld.
De aantallen per monster zijn bijzonder hoog met 6.600 tot ruim 13.000 individuen.
Het is niet duidelijk of dit aantallen per monster of per vierkante meter zijn maar in
beide gevallen is het hoog. Op hard substraat zoals stenen zijn de aantallen
omgerekend naar oppervlak doorgaans hoger dan in waterbodem. Monsternames in
waterplanten-velden leveren meestal ook hoge aantallen individuen op. De sterke
verhoging van aantallen kan dus liggen aan het type monsters dat dat jaar genomen
is maar ook aan bv toegenomen plantengroei op een of meer locaties. De
soortaantallen zijn cumulatief weergegeven per jaar. Een stijging van 50 soorten
zoals tussen 2013 en 2016 is bijzonder. Het betekent dat de diversiteit met een
kwart is toegenomen. Dat duidt er nogmaals op dat er nieuwe habitats aanwezig
waren en/of zijn bemonsterd.
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Figuur 19 Totaal aantal waargenomen soorten en individuen (optelling van alle handnet en steenzak
monsters (negen in totaal) verdeeld over de vier deelmeren).

Figuur 20 geeft per macrofaunagroep het aantal waargenomen individuen weer over
de geïnventariseerde jaren. Hierbij zijn alle monsters verdeeld over de meren en
habitats bij elkaar opgeteld. In 2008 en 2016 waren de slakken het meest
vertegenwoordigd, waarbij opvalt dat slakken in 2016 bijna drie keer zoveel zijn
gevangen als in 2008. In 2013 vormden de vlokreeften de grootste groep.
Opvallend is dat de hoeveelheid dansmuglarven en borstelwormen relatief laag zijn.
Dit wijst er op dat de monsters relatief weinig bodemmateriaal bevat hebben, of dat
de bodem weinig individuen bevat.
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Figuur 20 Aantal waargenomen individuen per macrofauna groep in de jaren 2008, 2013 en 2106 (optelling
van alle handnet en steenzak monsters (negen in totaal) verdeeld over de vier deelmeren).

Figuur 21 geeft van een aantal taxa het totaal aantal waargenomen individuen weer.
Hierbij zijn de taxa weergegeven met gemiddeld over de geïnventariseerde jaren
meer dan 500 individuen in alle monsters genomen op de negen monsterlocaties.
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Figuur 21 Totale aantallen per taxon met gemiddeld meer dan 500 individuen met daarbij de aanduiding van
de macrofaunagroep. P=Positief dominant. K=Kenmerkend, N= Negatief dominant, O= Overig

Potamopyrgus antipodarum is de soort die in 2016 voor de enorme aantallen zorgt.
Het is een slakje van ongeveer 5 mm dat vooral op hard substraat wordt gevonden.
Ook de kenmerkende soort tijgervlokreeft (Gammarus tigrinus) is een hard
substraatbewoner die in behoorlijke aantallen voorkomt omdat er veel stenen
worden bemonsterd. Er zijn nog tal van niet verder op naam gebrachte gammariden
gevangen, welke waarschijnlijk te jong waren om met zekerheid te determineren.
Het is aannemelijk dat deze ook tot de kenmerkende soorten behoren. De Pisidium
soorten (Erwtenmosseltjes van 5 mm en kleiner) en de dansmuggen
Cladotanytarsus mancus gr en Polypedilum bicrenatum zijn bewoners van zandige
waterbodems en worden tot kenmerkende en of positieve soorten gerekend.
In de bemonstering van 2016 is de Quaggamossel (Dreissena bugensis) een
nieuwkomer. De vondst van de dansmug Micropsectra in 2016 is bijzonder omdat
dit een echte beekbewoner is. De haft Baetus vernus is eveneens een stromend
water soort. Daarom tellen deze soorten voor het watertype M14 niet mee in de EKR
score.
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Figuur 22 Schelpjes op de vloedlijn van het Wolderwijd. Veel Bithynia tentaculata, enkele Valvata piscinalis,
Potamopyrgus antipodarum, Planorbis planorbis en P. carinatus, Radix balthica, Sphaerium (naamgeving
soorten Ton van Haaren Eurofins Aquasense, foto Michiel Wilhelm, november 2019)

Figuur 23 begroeiing van stenen met Driehoeksmosselen in het Wolderwijd, oktober 2016. (foto John van
Schie RWS)
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Vis
Figuur 24 geeft de kwaliteit van de visgemeenschap van de Randmeren Oost tussen
2007 en 2016 weer, met de bijbehorende deelmaatlatten. De deelmaatlatten
bestaan uit:
Biomassa aandeel Brasem en karper (%). Het aandeel Brasem neemt in het
algemeen toe met de voedselrijkdom van een water. Karper kan zeer hoge
biomassa’s bereiken in voedselrijk water, maar kent een gering
reproductiesucces in Nederland en is daarom meestal afhankelijk van uitzet.
Een zeer sterke dominantie van Brasem of Brasem en karper is kenmerkend
voor voedselrijke, troebele en vegetatie-arme wateren.
Biomassa aandeel van Baars en Blankvoorn als (%) van de biomassa alle
eurytopen: de eurytopen Baars en Blankvoorn komen relatief meer voor in
heldere (vaak diepere) wateren met veel of weinig submerse vegetatie maar
met een gering aandeel oeverzone.
Biomassa aandeel plantminnende vis (%): Snoek, Ruisvoorn, Zeelt,
Kroeskarper, Bittervoorn, Giebel, Grote- en Kleine modderkruiper,
Tiendoornige stekelbaars en Vetje komen relatief meer voor in wateren met
een groot aandeel submerse- en oevervegetatie en/of overstromingsvlaktes.
Biomassa aandeel zuurstoftolerante vis (%): de zuurstof-, pH- en
temperatuurtolerante soorten zeelt, grote modderkruiper en kroeskarper
zijn indicatief voor plaatsen met een hoge zuurstofdynamiek zoals ondiep
water in verlandingszones.
Met deze deelmaatlatten voor abundantie wordt dus gelijktijdig de
soortensamenstelling getoetst.
Vis-kwaliteit
1
EKR (deel)maatlat vis

0,9

Massafractie Brasem

0,8
0,7

Massafractie Visgroep - baars en blankvoorn (BB)

0,6
0,5

Massafractie Visgilde - plantminnende soort (Pm)

0,4
0,3
0,2

Massafractie Visgilde - zuurstoftolerante soort
(O2)

0,1

GEP

0

2007
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2013

2016

Meetjaar

Figuur 24 Vis kwaliteit met deelmaatlatten

Figuur 24 laat zien dat de EKR van de visgemeenschap door de jaren heen rond het
GEP van 0,33 ligt. De EKR’s van de deelmaatlatten laten een grote spreiding zien.
De totale biomassa van de visgemeenschap en de biomassa’s van de visgroepen en
gilden die terugkomen als deelmaatlat zijn weergegeven in Figuur 25.

Pagina 39 van 135

RWS INFORMATIE | | WATERSYSTEEMANALYSE RANDMEREN OOST | 9 DECEMBER 2019

90
80

Visgilde - eurytope soort (Eu)

70
Visgroep - baars en blankvoorn (BB)

Kg/ha

60
50

Visgilde - plantminnende soort (Pm)

40

Visgilde - zuurstoftolerante soort
(O2)

30

Visgroep - brasem en karper (BK)

20
Vissen - Totaal

10
0

2007

2010

2013

2016

Figuur 25 Biomassa totale visgemeenschap (kg/ha) en biomassa per visgroep- en gilde die meetellen in de
deelmaatlatten.

De totale biomassa is vrijwel gelijk met de biomassa van de eurytope visgilde en
vertoont een lage visstand in 2010. Dit betekent dat de eurytope visgilde de
Randmeren Oost domineert.
De massafractie Baars en Blankvoorn (oranje) van de totale biomassa van eurytope
vissen (geel) is relatief hoog en zorgt voor een hoge EKR voor deze deelmaatlat
(~0,8). Alleen in 2010 was de massafractie Baars en Blankvoorn laag. De Baars en
Blankvoorn passen bij wat de vegetatie in de Randmeren Oost aan habitat biedt:
helder water met veel submerse waterplanten, maar gering aandeel oeverzone.
De biomassa van plantminnende soorten (groen) is laag en resulteert in een lage
EKR voor deze deelmaatlat (~0,17). Dit suggereert dat het aandeel submerse- en
oevervegetatie en/of overstromingsvlaktes laag is.
De visgilde zuurstoftolerante soorten (Zeelt, Kroeskarper, Grote modderkruiper)
ontbreekt vrijwel volledig. Alleen enkele exemplaren Zeelt zijn waargenomen. Dit
visgilde prefereert ondiep water met een dikke sliblaag en planten zich voort in
ondiepe (warmere) en structuurrijke oeverzones. Dit suggereert dat er weinig
verlandingszones met dikke sliblaag zijn.
Als laatste is de biomassa van Brasem relatief hoog, wat resulteerde in een vrij lage
EKR (~0,27).
Figuur 26 laat de biomassa per soort zien. Brasem heeft de hoogste biomassa en is
tussen 2007 en 2016 toegenomen. De biomassa van Blankvoorn is juist afgenomen
in 2016 ten opzichte van 2007.
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Figuur 26 Waargenomen biomassa (kg/ha) per soort voor de jaren 2007, 2010, 2013 en 2016

Op basis van bovenstaande gegevens lijkt de visgemeenschap het meest op een
Blankvoorn-Brasemgemeenschap (wateren met matige eutrofiëring). De meeste
winst voor verbetering van de visgemeenschap is te halen in het vergroten van de
biomassa van plantminnende en zuurstoftolerante vissen. Vanuit de
watersysteemanalyse in hoofdstuk 5 is in paragraaf 6.2 een aanbeveling gedaan.
4.2.2 Algemeen fysische chemie
De algemene fysisch chemische parameters geven een beeld van de toestand als
voorwaarde voor de biologie. De fysisch-chemische kwaliteit wordt alleen
meegenomen in de beoordeling van de ecologische toestand van de KRW als alle
biologische elementen op orde zijn. Tabel 8 geeft de zomergemiddelde waarde (of
maximale waarde) van alle fysisch chemische parameters weer per meetjaar. De
tabel laat zien dat fosfor-totaal in 2008 tot en met 2010 niet voldeed aan het GEP,
maar daarna ligt de zomergemiddelde concentratie ver onder het GEP. De stikstoftotaalconcentratie voldeed tussen 2008 en 2017 alleen niet in 2015 aan het GEP. De
zomergemiddelde zuurgraad ligt alle meetjaren boven het GEP. De overige
parameters voldeden alle meetjaren aan het GEP.
Tabel 8 Toetsingen fysisch-chemische parameters (ZG = Zomergemiddeld) aan het GEP per meetjaar,

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fosfor-totaal (ZG)

mg/l

0,16

0,10

0,11

0,02

0,03

0,03

0,02

0,02

0,01

0,01

<

0,09

Stikstof-totaal (ZG)

mg/l

1,21

0,97

0,92

0,97

0,97

1,26

1,00

1,33

1,14

1,05

<

1,30

GEP

Eenheid

beschikbaar tot en met 2017 (Rijkswaterstaat, z.d, a)
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Onderstaande figuren geven de meetreeksen weer van de parameters die tussen
2008 en 2017 één of meerdere jaren niet voldeden aan het GEP.
In Figuur 27 is de meetreeks van fosfor-totaal weergegeven. De grafiek van fosfortotaal laat tot 2010 pieken van 0,1 tot 0,55 mg/l zien voor Randmeren Oost. Dit zijn
zeer hoge concentraties die een zeer voedselrijk systeem suggereren. Vanaf 2011
lijkt de concentratie lager en stabieler te zijn, met concentraties die juist duiden op
een voedselarm systeem. Deze omslag valt samen met een nieuwe
waardebepalingsmethode. Tussen 2005 en 2010 is een fotometrische bepaling van
fosfor-totaal uitgevoerd met behulp van een autoanalyser. Vanaf 2011 is gebruik
gemaakt van een methode met een continu doorstroomanalysesysteem (CFA).

Enerzijds lijkt de detectiegrens te zijn veranderd van 0,05 mg/l naar 0,01 mg/l.
Daarnaast is de CFA methode geschikt voor fosfor-totaalconcentraties van 0,10 mg/l
tot 10,0 mg/l. De concentraties in de Randmeren Oost lijken onder deze waarden te
liggen, wat suggereert dat de methode niet geschikt is voor de bepaling van de fosfortotaalconcentraties in de Randmeren Oost. Dit kan een reden zijn dat de seizoen
fluctuatie niet terug te zien is in de meetreeks.

Figuur 27 Concentratie fosfor-totaal (mg/l) in Randmeren Oost en de grootste aanvoerposten (vrijafstromende beken 4 en gemaal Lovink)

4

Vrij afstromende beken: hiervoor is de concentratie gemiddeld van de beschikbare meetgegevens in de verschillende
beken die afwateren op Randmeren Oost. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens op het Waterkwaliteitsportaal
van Informatiehuis Water. (per maand alle meetgegevens gemiddeld van meetdata in de jaren 2010, 2011, 2012, 2015,
2016 en 2017).
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Figuur 28 geeft de meetreeks van stikstof-totaalconcentraties weer. Hier is een
duidelijke seizoen fluctuatie in te herkennen met hoge concentraties in de winter en
lage concentraties in de zomer, als de meeste stikstof is opgenomen door vegetatie.

Figuur 28 Concentratie stikstof-totaal (mg/l) in Randmeren Oost
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De meetreeks van de zuurgraad is weergegeven in Figuur 29. De figuur laat zien dat
de waarde rond de bovengrens van het GEP fluctueert. Gedurende de zomer ligt de
zuurgraad boven deze grens, wat gerelateerd is aan de opname van koolstofdioxide
(CO2) door waterplanten en algen. Doordat de bodem van de Randmeren Oost
grotendeels uit zand bestaat is de buffering ook laag, wat resulteert in een
seizoenfluctuatie van de zuurgraad.

GEP Hoog

Figuur 29 Zuurgraad (pH-waarde) Randmeren Oost

4.2.3 Specifieke verontreinigende stoffen
In Tabel 9 zijn de toetsingsresultaten opgenomen uit de factsheet van
Rijkswaterstaat (2018). Hierin is te zien dat volgens de toetsing van 2018 de
concentraties van de stoffen ammonium, benzo(a)antraceen en seleen niet voldoen
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aan de norm. De toetsing van 2018 is gebaseerd op meetgegevens van de jaren
2015 t/m 2017 op het meetpunt Veluwemeer midden (zwaartepunt).
Tabel 9 Resultaten KRW toetsing specifiek verontreinigende stoffen (factsheet 2018, RWS). Blauw= zeer
goed/voldoet, rood=slecht/voldoet niet

In Tabel 10 zijn de jaargemiddelde concentraties van de specifiek verontreinigende
stoffen opgenomen en vergeleken met de JG-MKN norm van het RIVM. Deze norm
wordt ook gebruikt voor de KRW-toetsingen, met uitzondering van de norm voor
uranium. De jaargemiddelde concentraties zijn berekend met behulp van
meetgegevens afkomstig van waterinfo.rws.nl (Rijkswaterstaat). Er is geen data
beschikbaar over seleen en uranium in 2018. Benzo(a)antraceen, seleen en uranium
overschreden alle bekende meetjaren de norm. Ammonium en barium overschreden
de JG-MKN niet. Dit geeft dus een ander beeld dan de toetsingen weergegeven in de
KRW-factsheet van 2018.
Tabel 10 Jaargemiddelde concentraties van chemische stoffen vergeleken met het JG-MKN per meetjaar,
meetpunt Veluwemeer midden (Rijkswaterstaat, waterinfo.rws.nl en RIVM, ministerie van RVS, rvs.rivm.nl).

Eenheid

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norm
(JG-MKN)

rood= overschrijdt JG-MKN, groen= overschrijdt JG-MKN niet.

Ammonium

mg/l

0,101

0,086

0,032

0,050

0,058

0,080

0,086

0,126

0,116

0,174

0,140

Barium

µg/l

-

-

-

-

-

-

-

40,0

38,6

43,2

39,3

73,0

0,304

Benzo(a)antraceen

µg/l

-

-

-

-

0,001

0,001

0,001

0,004

0,001

0,001

0,001

0,000
64

Seleen

µg/l

-

-

-

-

-

-

-

0,077

0,082

0,065

-

0,052

Uranium

µg/l

-

0,474

-

-

-

-

-

0,435

0,496

0,452

-

0,170
*

*: De JG-MKN norm voor uranium van 0,170 is, zoals de rest van de normen, afkomstig van het RIVM. In het bestand
‘overzicht probleemstoffen waterlichamen toetsing 2018’ van RWS wordt voor uranium de norm 0,5 gebruikt.

In de figuren hieronder is het verloop van de concentraties in de tijd opgenomen
voor de overschrijdende stoffen uit Tabel 10.
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Figuur 30 Concentratieverloop 2012-2018 van benzo(a)antraceen in het Veluwemeer (Rijkswaterstaat,
waterinfo.rws.nl) met de norm JG-MKN (let op: Alleen de jaargemiddelde concentratie kan vergeleken
worden met de JG-MKN).

In Figuur 30 is het concentratieverloop in de tijd van benzo(a)antraceen in het
Veluwemeer opgenomen. De uitschieter met waarde 0,0295ug/l op 11 mei 2015 is
in de dataset aangemerkt als ‘waarde met een grotere spreiding’. Het
concentratieverloop wordt voornamelijk bepaald door het detectielimiet 0,001ug/l.
In de weergegeven periode zijn maar vier waarden boven het detectielimiet
gemeten. De norm voor benzo(a)antraceen is aangescherpt (RWS, Factsheet 2015).
De norm ligt onder het detectielimiet. Hierdoor is onzeker of benzo(a)antraceen
werkelijk norm-overschrijdend is.
Benzo(a)antraceen is een organische verbinding en polycyclisch aromatisch
koolwaterstof (PAK). Volgens de emissieregistratie (emissieregistratie.nl) is
benzo(a)antraceen voornamelijk afkomstig van atmosferische depositie, hierna van
recreatievaart en binnenscheepvaart (zie bijlage 3 in de watersysteemrapportage
Randmeren Oost).
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Figuur 31 Concentratieverloop in de tijd van seleen (opgelost) in het Veluwemeer (Rijkswaterstaat,
waterinfo.rws.nl) met de norm JG-MKN. (let op: Alleen de jaargemiddelde concentratie kan vergeleken

In Figuur 30 is het concentratieverloop in de tijd weergegeven van (opgelost) seleen
in het Veluwemeer. Seleen is een metaal. De gemeten concentraties van seleen zijn
alleen beschikbaar van 2015 t/m 2017 (Rijkswaterstaat, waterinfo.rws.nl). Het
grillige verloop van de concentratie is te relateren aan verontreinigde lozingen op
het rioolwater. De concentraties lagen tot de zomer van 2017 vrijwel alle meetjaren
boven de JG-MKN. Volgens de emissieregistratie (emissieregistratrie.nl) is seleen
voornamelijk afkomstig van atmosferische depositie en hierna van ongezuiverd
rioolwater (zie bijlage 3 in de watersysteemrapportage Randmeren Oost). Voor
seleen wordt in een landelijke actie nagegaan of emissies normoverschrijdingen
veroorzaken of een natuurlijke bron de oorzaak is (RWS, Factsheet 2015).
0,8

concentratie uranium (opgelost) (ug/l)

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
27-1-2009

27-1-2011

27-1-2013

27-1-2015

Veluwemeer midden (zwaartepunt Veluwemeer)

27-1-2017
JG-MKN

Figuur 32 Concentratieverloop in de tijd van uranium (opgelost) in het Veluwemeer (Rijkswaterstaat,
waterinfo.rws.nl) met de norm JG-MKN. (let op: Alleen de jaargemiddelde concentratie kan vergeleken
worden met de JG-MKN).

In Figuur 32 is het concentratieverloop in de tijd van (opgelost) uranium
weergegeven in het Veluwemeer. De gemeten concentraties van uranium zijn enkel
beschikbaar voor 2009, 2015, 2016 en 2017. De concentratie van uranium is alle
meetjaren boven de norm JG-MKN. Uranium is niet opgenomen in de
emissieregistratie (emissieregistratie.nl). De bron van uranium is onbekend. Er lijkt
een seizoensverloop waarneembaar in het concentratieverloop. Voor uranium wordt
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in een landelijke actie nagegaan of de normoverschrijding veroorzaakt wordt door
emissies of door natuurlijke oorzaak.

Chemische toestand

In Tabel 11 zijn de toetsingsresultaten opgenomen uit de factsheet van
Rijkswaterstaat (2018). Hierin is te zien dat de stoffen benzo(a)pyreen, kwik en
nikkel niet voldoen voor de toestand in 2018. De toestand 2018 is bepaald aan de
hand van gegevens over de jaren 2015 t/m 2017.
Tabel 11 Resultaten KRW toetsing ubiquitaire en niet-ubiquitaire stoffen (factsheet 2018, RWS). Blauw=
zeer goed/voldoet, rood=slecht/voldoet niet

In Tabel 12 zijn de jaargemiddelde concentraties van de ubiquitaire en nietubiquitaire stoffen opgenomen en vergeleken met de JG-MKN norm. Ubiquitaire
stoffen zijn stoffen, die nog tientallen jaren terug te vinden zijn in het aquatische
milieu in concentraties die een significant risico vormen, zelfs als er reeds uitvoerige
maatregelen zijn getroffen om de emissies te beperken of te beëindigen. Door het
persistente karakter van deze stoffen blijven ze nog lang in het milieu aanwezig
(RWS, Factsheet 2015). De jaargemiddelde concentraties zijn berekend met behulp
van meetgegevens afkomstig van waterinfo.rws.nl. Benzo(a)pyreen en kwik
overschreden alle bekende meetjaren de norm. De jaargemiddelde concentratie van
nikkel ligt onder de norm.
Tabel 12 Jaargemiddelde concentraties van chemische stoffen vergeleken met het JG-MKN per meetjaar,
meetpunt Veluwemeer midden (Rijkswaterstaat, waterinfo.rws.nl en RIVM, ministerie van RVS, rvs.rivm.nl).

0,002

-

-

-

-

-

-

-

1,24

-

-

-

-

Norm
(JG-MKN)

0,002

2018

0,005

2017

0,010

2016

0,010

2015

0,010

2014

2013

Nikkel

µg/l

2012

µg/l

2011

Kwik

2010

µg/l

2009

Benzo(a)pyreen

2008

rood= overschrijdt JG-MKN, groen= overschrijdt JG-MKN niet.

Eenheid

4.3

0,002

0,009

0,002

0,002

0,002

0,000170

-

-

0,003

0,004

-

0,00007

-

1,27

1,41

1,27

-

4

In de figuren hieronder is de concentratie in de tijd weergegeven voor de
overschrijdende stoffen uit Tabel 12.
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Figuur 33 Concentratieverloop in de tijd van benzo(a)pyreen in het Veluwemeer (waterinfo.rws.nl) met de
norm JG-MKN (let op: Alleen de jaargemiddelde concentratie kan vergeleken worden met de JG-MKN).

In Figuur 33 is het concentratieverloop in de tijd van benzo(a)pyreen weergegeven
in het Veluwemeer. Benzo(a)pyreen is een polycyclische aromatische koolwaterstof.
Benzo(a)pyreen ontstaat bij onvolledige verbranding bij temperaturen tussen 300
en 600 graden Celsius. De emissie van PAK wordt vooral veroorzaakt door
aardolieproducten, fossiele brandstoffen en de verbrandingsgassen hiervan. Volgens
de emissieregistratie (emissieregistratie.nl) is het grootste deel van benzo(a)pyreen
afkomstig van atmosferische depositie. Hierna is het grootste deel afkomstig van
binnenscheepvaart en recreatievaart (zie bijlage 3 in de watersysteemrapportage
Randmeren Oost). De uitschieter van 0,0807 µg/l op 9 juni 2015 is in de dataset
aangemerkt als waarde met een grotere spreiding. De hoge concentratie zou
veroorzaakt kunnen zijn door een calamiteit zoals een brand. Het
concentratieverloop wordt voornamelijk bepaald door het detectielimiet 0,01 in 2007
t/m 2010, 0,005 in 2011 en 0,002 in 2012 t/m 2018. Er zijn drie waarden bij het
detectielimiet gemeten. De norm ligt onder het detectielimiet. Hierdoor is onzeker of
de concentratie van benzo(a)pyreen werkelijk normoverschrijdend is.
In Figuur 33 is het concentratieverloop in de tijd van (opgelost) kwik weergegeven
in het Veluwemeer. Kwik is een zwaar metaal. Volgens de emissieregistratie
(emissieregistratie.nl) is kwik voornamelijk afkomstig van atmosferische depositie
(zie bijlage 3 van de watersysteemrapportage Randmeren Oost).
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Figuur 34 Concentratieverloop in de tijd van kwik in het Veluwemeer (Rijkswaterstaat, waterinfo.rws.nl) met de
norm JG-MKN (let op: Alleen de jaargemiddelde concentratie kan vergeleken worden met de JG-MKN).

Pagina 48 van 135

RWS INFORMATIE | | WATERSYSTEEMANALYSE RANDMEREN OOST | 9 DECEMBER 2019

5

Watersysteemanalyse

5.1

Ecologische sleutelfactoren voor stilstaande wateren
De Ecologische SleutelFactoren (ESF’en) bieden een kapstok voor het uitvoeren van
watersysteemanalyses.
De ESF’en voor stilstaande wateren helpen om inzicht te krijgen in het ecologisch
functioneren van de Randmeren Oost. De systeemanalyse gaat in op de
voorwaarden die bepalend zijn voor de huidige ecologische toestand. De ecologische
sleutelfactoren maken helder waarom de ecologische waterkwaliteit is zoals die is,
ze helpen te bepalen waar - bij onvoldoende kwaliteit - de schoen wringt en ze
bieden logische handvatten voor het vaststellen van haalbare doelen en het nemen
van effectieve maatregelen.
Voor stilstaande wateren is uitgegaan van een onderverdeling in negen
onafhankelijke sleutelfactoren, waarbij sprake is van een zekere hiërarchie. Er zijn
acht ecologische sleutelfactoren en één sleutelfactor die het bredere perspectief van
het watersysteem beschouwt. De sleutelfactoren zijn gegroepeerd, waarbij iedere
groep een specifiek aspect van waterkwaliteit behandelt. Hieronder is per ESF de
centrale vraag aangeduid. De achterliggende onderbouwing, uitgangspunten en
methode voor het beantwoorden van deze vragen staan in de paragrafen zelf
omschreven.
5.1.1 Basisvoorwaarden
De sleutelfactoren 1, 2 en 3 gaan over voorwaarden voor het voorkomen van
ondergedoken waterplanten.
ESF1 – Productiviteit water: ‘Vormen algen of kroos een
belemmering voor de ontwikkeling van waterplanten?’

ESF2 – Lichtklimaat: ‘Valt er voldoende licht op de bodem
voor de groei van waterplanten?’

ESF3 – Productiviteit bodem: ‘Wat is de beschikbare
hoeveelheid voedingsstoffen in de waterbodem?’

5.1.2 Aanvullende voorwaarden
De sleutelfactoren 4, 5 en 6 gaan over voorwaarden voor specifieke soortgroepen.
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ESF4 – Habitatgeschiktheid: ‘Voldoet het water aan de
belangrijkste eisen die dieren en planten stellen aan hun
leefomgeving?’

ESF5 – Verspreiding / connectiviteit: ‘Is het watersysteem
bereikbaar voor verschillende soorten planten en dieren?’

ESF6 – Verwijdering: ‘Is er invloed van onderhoud en/of van
vraat op het voorkomen van planten en dieren?’

5.1.3 Specifieke omstandigheden
De sleutelfactoren 7 en 8 gaan over specifieke omstandigheden.

ESF7 – Organische belasting: ‘Is er meer organische belasting
dan het systeem aankan?’

ESF8 – Toxiciteit: ‘Zijn er giftige verontreinigingen?’

5.1.4 Voorwaarden omgeving
De sleutelfactor 9, context, gaat over de afweging tussen functies van
watersystemen.

ESF9 – Context: ‘Hoe kan de ecologie verbeterd worden, gezien
de verschillende functies van het watersysteem?’

In de systeemanalyse zijn de sleutelfactoren grotendeels afzonderlijk beschreven,
maar daar waar nodig integraal beschouwd. Met name bij de samenhang met de
ecologische toestand is een integrale benadering van de sleutelfactoren van belang.
De ecologische sleutelfactoren voor stilstaande wateren zijn uitgewerkt en toegelicht
op de website van STOWA onder het onderwerp waterkwaliteit (STOWA, 2019).
Vanuit de methodiek van de ESF zijn tools ontwikkeld om de ESF’s uit te werken.
Over het algemeen zijn deze verdeeld in een quickscan, globale analyse en nadere
analyse. In deze watersysteemanalyse is gebruik gemaakt van de ESF-methodiek.
Niet altijd is de exacte werkwijze aangehouden zoals beschreven in de
achtergronddocumenten bij de ESF. Per ESF is gekeken naar de beschikbare data en
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de best passende methode om inzicht te krijgen in de ESF. Hierbij is gewerkt van
grof naar fijn, conform de ESF-methodiek.
In onderstaande paragrafen zijn de ecologische sleutelfactoren en de bijbehorende
instrumenten als kapstok gebruikt voor de analyse. Hierbij is kort toegelicht van
welk instrument gebruik is gemaakt en tot welke conclusie dit heeft geleid. Hierbij is
in eerste instantie aan de hand van quick scans geanalyseerd welke ecologische
sleutelfactoren bijdragen aan het goed functioneren van de Randmeren Oost
(groen), welke sleutelfactoren nog vragen opleveren (oranje) en welke
sleutelfactoren een knelpunt vormen (rood) voor het goed functioneren. Op het
moment dat een sleutelfactor na de quick scan als groen is aangeduid, is deze
sleutelfactor niet verder uitgewerkt. Anders is zo mogelijk een nadere analyse
uitgevoerd om uit te vinden wat precies de knelpunten zijn. Op het moment dat er
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om een nadere analyse uit te voeren, is een
aanbeveling gedaan om de ontbrekende gegevens te onderzoeken.

5.2

ESF1 Productiviteit water
De centrale vraag voor ESF 1, Productiviteit Water, is of de condities zodanig zijn
dat algen- of kroosdominantie belemmerend is voor de groei van ondergedoken
waterplanten. Deze vraag wordt beantwoord door te onderzoeken of de externe
belasting lager of hoger is dan de kritische belasting. De aanpak hiervoor is
afhankelijk van de verblijftijd in het watersysteem. Bij een korte verblijftijd is
transport de dominante factor; het systeem is transport gestuurd. Bij de langere
verblijftijd is er meer ruimte voor omzettingsprocessen en interactie tussen de
waterbodem en het water. Onderstaand figuur geeft het beslisschema voor ESF1.
Hierin zijn de te hanteren grenswaarden en criteria opgenomen.

Figuur 35. Beslisschema voor ESF1 Productiviteit water

De verblijftijden in de Randmeren zijn ruim groter dan 21 dagen (zie 5.2.2 voor
meer informatie over de verblijftijden). Dit betekent dat een verdere analyse van de
fosfaatbelasting nodig is om een uitspraak te kunnen doen over de productiviteit
van het water.
In deze paragraaf worden achtereenvolgens de volgende aspecten besproken:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Waterbalans
Verblijftijden
Stofbalans
P-belasting
N-belasting
PC-Lake: Kritische belasting
Conclusie en discussie

5.2.1 Waterbalans
Voor de jaren 2007 tot en met 2016 is door RWS per jaar een waterbalans
opgesteld. Hierbij is per aan- en afvoerpost gebruik gemaakt van maandelijkse
debieten; de gegevens zijn opgewerkt tot aan waterbalans met maandwaarden.
Voor de systeemanalyse is de waterbalans van 2016 gebruikt. Dit jaar is gekozen
omdat dit het meest recente jaar is en omdat dit jaar representatief is voor de
meeste jaren. Daarnaast vormt de waterbalans de basis voor de stoffenbalans
(paragraaf 5.2.3).
De 3 belangrijkste aanvoerposten zijn:
4. gemaal Lovink; aanvoer vanuit Flevoland (175 miljoen m3)
5. neerslag (59 miljoen m3)
6. kwel (34 miljoen m3)
De 3 belangrijkste afvoerposten zijn:
4. Spui Nijkerkersluis; afvoer richting Nijkerkernauw en Eemmeer (271 miljoen
m3)
5. Wegzijging (138 miljoen m3)
6. Verdamping (46 miljoen m3)
In de post wegzijging zit ook de onttrekking van de waterinname Bremerberg. Deze
onttrekking zit in het grondwatermodel en wordt door middel van wegzijging in de
waterbalans opgenomen. Onderstaande diagram (Figuur 37) geeft een weergave
van de waterbalans voor het jaar 2016. Op basis van de waterbalans is er een
dominante stroming in de randmeren aanwezig richting Nijkerk waarbij het water
voornamelijk afkomstig is van gemaal Lovink. Dit gemaal voert water af vanuit
Flevoland. Het gemaal ligt aan de Flevolandzijde nabij Harderhaven. Onderstaande
figuur visualiseert de belangrijkste aan- en afvoerposten voor de Randmeren Oost.
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Figuur 36 Belangrijkste aan (rood)- en afvoerposten (blauw) voor de Randmeren Oost.

Figuur 37 Waterbalans 2016
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De belangrijkste stroming in de Randmeren Oost is vanaf gemaal Lovink richting
Nijkerk. 45% van de aanvoer komt via gemaal Lovink. In het winterhalfjaar is hier
de aanvoer groter, maar ook in de zomer is de aanvoer nog aanzienlijk. In de zomer
vormt gemaal Lovink ook 45% van de aanvoer. Er is geen groot verschil zichtbaar
tussen de verdeling van de aanvoer in de zomer en de winter. In winter is het
aandeel van de beken iets groter, maar het verschil is beperkt. In absolute zin is er
wel een verschil zichtbaar tussen zomer en winter maar het verschil is niet heel
groot. De totale aanvoer is 377 miljoen m3 water per jaar, waarvan 155 miljoen m3
(circa 40%) in het zomerhalfjaar plaatsvind.

Figuur 38. Verdeling van wateraanvoer over de belangrijkste bronnen, jaarrond en in het zomerhalfjaar

De aanvoer vanaf gemaal Lovink bestaat uit verschillende typen water:
•
Afvoer van regenwater vanuit de polder
•
Afvoer van kwel vanuit de polder
•
Water vanuit het Markermeer. Dit wordt ingelaten en op de Randmeren
weer uitgelaten. Dit gebeurt op verzoek van Rijkswaterstaat om de
Randmeren Oost door te spoelen. Gegevens van Rijkswaterstaat laten zien
dat het aandeel water wat op verzoek wordt uitgeslagen op de Randmeren
Oost per jaar verschilt. Het aandeel doorspoelwater wat op verzoek van
Rijkswaterstaat doorgevoerd wordt via gemaal Lovink naar de Randmeren
Oost ligt rond de 20% van de totale aanvoer. Dit concentreert zich rond de
zomermaanden. De overige 80% van de aanvoer vanaf gemaal Lovink is
reguliere afvoer van regenwater en kwelwater.
Recent zijn er twee droge jaren geweest; zowel 2018 als 2019 kende een droge
zomerperiode. Met landelijk gemiddeld 607 mm neerslag was 2018 zeer droog.
Normaal valt gemiddeld over het land 847 mm. De droge en warme zomer leidde tot
watertekorten waar vooral de landbouw en scheepvaart hinder van ondervonden.
Voor de Randmeren Oost is het water in de warme en droge maand juli uitgezakt
onder de bandbreedte van het waterpeil waarop gestuurd wordt (zie Figuur 39). Er
is extra water ingelaten vanuit het Markermeer via gemaal Lovink maar hiermee is
het uitzakken van het peil niet voorkomen. Er is geen waterbalans beschikbaar over
het jaar 2018 waardoor er geen inzicht is in de impact van de droogte op de
waterbalans. Het is bekend dat de beken niet tot nauwelijks water afgevoerd
hebben gedurende een langere periode. Beken zijn over een langer traject
drooggevallen dan wat normaal is in een zomerperiode. Dit heeft invloed op de
waterbalans, maar ook op de stofbalans.
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Figuur 39 Waterstandsreeks "Veluwemeer-midden": een gemiddelde van omliggende
waterstandsmeetpunten voor het jaar 2018. Door de middeling is het effect van wind beperkt te zien in de
grafiek.

5.2.2 Verblijftijden
De waterbalans is doorvertaald naar een verblijftijd. Hierbij is het nodig het volume
van het water te weten. Er is uitgegaan van een watervolume van 82,95 miljoen m3
water in de winter en 95,83 5 miljoen m3 in de zomer. Het verschil in het
watervolume wordt veroorzaakt door het peilverschil. Omdat de waterbalans is
opgebouwd uit maandwaarden per aan- en afvoerpost, is ook per maand een
verblijftijd te bepalen. Daaruit is de gemiddelde verblijftijd per jaar bepaald.
In 2016 is de gemiddelde verblijftijd 87 dagen. Het jaar 2016 is geen extreem jaar;
de verblijftijd is in lijn met het gemiddelde in de periode van 2007 tot en met 2016.
In deze jaren varieert de gemiddelde verblijftijd per jaar tussen de 74 en 107
dagen. Het gemiddelde over deze periode is 85 dagen. Daarmee is 2016 met een
gemiddelde verblijftijd van 87 een heel gemiddeld jaar.
De aan- en afvoer variëren niet alleen tussen de jaren maar ook binnen het jaar, en
daarmee is ook de verblijftijd variabel. In het jaar 2016 varieert de verblijftijd van
43 dagen in februari tot 186 dagen in september.
De verblijftijd is bepaald voor de Randmeren Oost als geheel en liggen beduidend
hoger dan de grenswaarden van 21 dagen welke wordt gehanteerd binnen ESF1.
Randmeren Oost is dan ook een proces gestuurd systeem. De productiviteit van het
water speelt een rol in dit systeem. Daarvoor wordt de belasting en productiviteit in
de volgende paragrafen uitgewerkt.
5.2.3 Stofbalans
De externe fosfor- en stikstofbelasting op de randmeren is berekend door in de
waterbalans aan alle inkomende waterstromen de P- en N-concentraties te
koppelen. Hierbij is een stofbalans opgesteld voor zowel fosfor als stikstof. De
concentraties voor de verschillende waterstromen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op
gemeten waarden. Hiervoor is gebruik gemaakt van informatie op de website van

5

Deze volumes komen uit de door Rijkswaterstaat aangeleverde waterbalansen.
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Informatiehuis Water. De waterbalans is voor het jaar 2016. Omdat in het jaar 2016
maar op een klein aandeel van de waterbalansposten metingen beschikbaar zijn
voor P en N, is gebruik gemaakt van meetgegevens uit de jaren 2015, 2016 en
2017. Wanneer gegevens uit meerdere jaren beschikbaar zijn, zijn deze gemiddeld.
Hieruit is een overzicht gekomen van P- en N-concentraties per maand voor de
verschillende posten. De uitwerking is te vinden in bijlage 2. Tabel 13 geeft een
samenvatting van de balansen, en verderop in deze paragraaf zijn de balansen in
meer detail terug te vinden.
Tabel 13 Kentallen stofbalans fosfor (P) en stikstof (N) Randmeren Oost

Totale aanvoer
Totale afvoer
Netto aanvoer
Retentie

Fosfor (kg P)
41.339
11.361
29.978
73 %

Stikstof (kg N)
1.072. 679
881.593
191.086
18 %

Retentie
De stofbalansen worden gebruikt om de retentie in het systeem te bepalen. Retentie
is gedefinieerd als ‘het absolute of relatieve verschil tussen inkomende en uitgaande
vrachten binnen bepaalde ruimtelijke grenzen voor een bepaalde tijdsperiode’ (Van
Gerven, 2009). Door te kijken naar de retentie op jaarbasis, is dit ook meteen een
verificatie van de stofbalans. Uit literatuuronderzoek (De Klein, 2008) blijkt dat voor
ondiepe meren de retentie voor stikstof circa 25% is en voor fosfor circa 45%. De
stofbalansen voor de Randmeren Oost geven een stikstofretentie van 18%. Dit is
relatief laag maar de afwijking is niet zo groot dat de stofbalans geen waarde meer
zou hebben.
Voor fosfor geeft de stofbalans een retentie van 73%. Dit is wel erg hoog. Het is
onduidelijk of de aanvoer in de stofbalans te hoog is of de afvoer te laag. De
gemeten concentraties P in de meren is opvallend laag, en daarmee is ook de afvoer
relatief beperkt. Het is de vraag of deze lage concentraties die zijn gemeten
representatief zijn voor de afvoeren. Bij de balans is er nu vanuit gegaan dat de
meren volledig en homogeen gemengd zijn. Wanneer in de praktijk een preferente
stroombaan aanwezig is waar aanvoer al wordt afgevoerd voordat het volledig
gemengd is met het watersystemen in de meren, betekent dit dat de hogere
aanvoerconcentraties nog (deels) aanwezig zijn in de afvoeren. Dan is dan Pconcentratie in de afvoer hoger dan wat nu wordt aangenomen in de stofbalans met
volledige menging.
Dit geldt zowel voor N als P, maar omdat bij P de concentratieverschillen tussen
aan- en afvoer het grootst zijn, heeft het voor P invloed op de stofbalans. Kijkend
naar de waterbalans lijkt er sprake te zijn van menging. Maar het lijkt aannemelijk
dat de aanvoer vanuit de Schuitenbeek niet het gehele watersysteem beïnvloedt.
Deze komt via de aangelegde delta vlak bij de Nijkerkersluis op de Randmeren Oost.
Het aangevoerde water wordt vrij snel afgevoerd bij de Nijkerkersluis. Met het oog
op de langere verblijftijden zullen de overige aanvoerbronnen naar verwachting wel
de tijd hebben om zich te mengen in de meren.
Fosforbalans
De fosforbalans laat zien dat er drie belangrijke bronnen zijn voor de aanvoer van
fosfor (zie Figuur 5.40):
1. Gemaal Lovink (12.790 kg P/jaar)
2. Kwel (5.647 kg P/jaar)
3. RWZI Harderwijk (4.871 kg P/jaar)
De afvoer vindt met name plaats via:
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1. Spui Nijkerkersluis (5.154 kg P/jaar)
2. Wegzijging (2.507 kg P/jaar)

Figuur 5.40 Fosforbalans 2016 Randmeren Oost

In bovenstaande figuur (Figuur 5.40) van de fosforbalans valt gemaal Lovink op
omdat de aanvoer van fosfor via gemaal Lovink groot is. Als we naar de aanvoer
kijken verdeeld over de type bronnen ontstaat een ander perspectief. De
onderscheidde type bronnen zijn: kwel, gemaal Lovink (polder Flevoland), neerslag,
beken en de rwzi’s. Dit is weergegeven in Figuur 41 en laat zien dat de beken de
grootste aanvoerbron zijn. De beken zijn een samenvoeging van een groot aantal
beken en representeren een groot achterliggend gebied.
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Figuur 41. Verdeling van aanvoer fosfor over type bronnen.

Stikstofbalans
De stikstofbalans laat zien dat er drie belangrijke bronnen zijn voor de aanvoer van
stikstof (zie Figuur 42):
1. Gemaal Lovink (526.493 kg N/jaar)
2. RWZI Harderwijk (102.169 kg N/jaar)
3. Neerslag (88.144 kg N/jaar)
De afvoer vindt met name plaats via:
1. Spui Nijkerkersluis (490.234 kg N/jaar)
2. Wegzijging (236.916 kg N/jaar)
De grote bijdrage van gemaal Lovink is opvallend en heeft te maken met de grote
volumes water die aangevoerd worden via het gemaal in combinatie met de hogere
stikstofconcentraties. Het aandeel water via gemaal Lovink is 45%, maar voor
stikstof is het aandeel van gemaal Lovink 49%. Bij fosfaat is het aandeel van
gemaal Lovink (31%) juist lager dan op de waterbalans omdat de fosfaatconcentraties van het polderwater relatief laag zijn.
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Figuur 42 Stikstofbalans 2016 Randmeren Oost

Wanneer we voor stikstof kijken naar de verdeling van de aanvoer van stikstof over
de bronnen is hierin gemaal Lovink de belangrijkste aanvoerpost (zie Figuur 43).
Zowel de beken als de rwzi’s spelen voor stikstof een kleinere rol dan voor fosfor.
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Figuur 43. Verdeling van aanvoer stikstof over type bronnen.

5.2.4 P-belasting
De fosforbalans is gebruikt om de P-belasting van het systeem te bepalen. De Pbelasting is een maat om de aanvoer van fosfor te kwantificeren naar een aanvoer
per oppervlak en tijdseenheid. De totale aanvoer van fosfor naar het watersysteem
van de Randmeren Oost wordt uitgedrukt als mg P/m2/dag. De totale aanvoer van
fosfor is 41.339 kg P per jaar. Met een wateroppervlak van 59,5 km2 voor de
Randmeren Oost, betekent dit een P-belasting van 1,90 mg P/ m2/dag.
5.2.5 N-belasting
De stikstofbalans is gebruikt om de N-belasting van het systeem te bepalen. De Nbelasting is een maat om de aanvoer van stikstof te kwantificeren naar een aanvoer
per oppervlak en tijdseenheid. De totale aanvoer van stikstof naar het watersysteem
van de Randmeren Oost wordt uitgedrukt als mg N/m2/dag. De totale aanvoer van
stikstof is 1.072.679 kg N per jaar. Met een wateroppervlak van 59,5 km2 voor de
Randmeren Oost, betekent dit een N-belasting van 49.39 mg N/ m2/dag.
Op basis van de waterbalans en de verblijftijden in het watersysteem is bepaald,
met behulp van Figuur 35 dat in dit systeem de fosfaatbelasting bepalend is. Deze is
verder uitgewerkt en er is gekeken naar de kritische belasting. Dat is uitgewerkt in
de volgende paragraaf.
5.2.6 PC-Lake: Kritische belasting
Het principe van Kritische belastingen is gebaseerd op het concept dat er voor
meren twee verschillende toestanden zijn: een helder plantenrijk systeem of een
troebel watersysteem met veel algen en weinig planten. Het systeem biedt
weerstand tegen de overgang van de ene naar de anderen toestand. Hierbij spelen
verschillende mechanismen welke er in feite voor zorgen dat het systeem zichzelf in
stand houdt. In een helder en plantenrijk systeem zijn het bijvoorbeeld de planten
die nutriënten opnemen en het bodemslib vasthouden en daarmee het systeem
helder houden. In een algenrijk systeem blijft het water juist troebel doordat algen
en opgewerveld slib de terugkeer van waterplanten tegengaan. Door deze zichzelf in
stand houdende mechanismen kan het zo zijn dat bij eenzelfde nutriëntenbelasting
het ene meer helder is en de ander troebel.
Daarnaast is het hysterese effect een belangrijk onderdeel van het bovengenoemde
concept van stabiele toestanden. Het hysterese effect zorgt ervoor dat er
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verschillende omslagpunten zijn. Wanneer een systeem bij een bepaalde (toename
van) nutriëntenbelasting omslaat van een helder naar troebel systeem, betekent het
niet automatisch dat het watersysteem bij eenzelfde afname van nutriëntenbelasting weer omslaat van troebel naar helder (Stowa, 2008).

Figuur 44 Alternatieve stabiele toestanden met twee omslagpunten. De lichtblauwe lijn geeft de omslag van
helder naar troebel en de donkerblauwe lijn geeft de omslag terug naar helder aan. (Stowa, 2008)

Voor het bepalen van de kritische fosforbelastingen voor Randmeren Oost is gebruik
gemaakt van PC-Lake. Op basis van enkele systeemkenmerken is met PC-Lake
bepaald waar de omslagpunten liggen (de kritische P-belastingen). Hieronder volgt
een opsomming van de gebruikte systeemkenmerken.
•

Waterdiepte
De waterdiepte varieert. Als gemiddelde waterdiepte is 1,5 meter
aangehouden. Het is onduidelijk of dit de werkelijke diepte is. Op basis van
de gegevens voor de waterbalans en de watervolumes (ontvangen van
Rijkswaterstaat) komt de gemiddelde waterdiepte op 1,4 en 1,6 meter
(winter- en zomersituatie). Daaruit is de gemiddelde waterdiepte van 1,5
meter bepaald. Dit past bij de gehanteerde gegevens voor de waterbalans.
Als echter gekeken wordt naar de kaart met waterdiepten uit 2013 komt de
gemiddelde waterdiepte in de Randmeren Oost op 1,94 meter. Aangezien de
fosfaatbelasting bepaald is met de waterbalans en deze uitgaat van 1,5
meter waterdiepte, is die diepte ook gehanteerd bij het bepalen van de
kritische belasting. In de gevoeligheidsanalyse is gekeken wat een grotere
waterdiepte betekent.
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•

Relatieve oppervlakte moeras
Het gaat hier om het oppervlak moeras wat aansluitend aan het
wateroppervlak aanwezig is. Er is circa 190 ha moeras aanwezig, dit is iets
meer dan 3% ten opzichte van het wateroppervlak. De factor voor moeras is
op 0,03 gezet.

•

Strijklengte
De strijklengte is de lengte van het open wateroppervlak waarop de wind
invloed heeft en waar golfontwikkeling door de wind kan plaatsvinden.
Hiervoor is de lengte bepaald op een aantal trajecten uitgaande van wind
vanuit het zuidwesten. De Randmeren Oost is een langgerekt waterlichaam.
Er is niet 1 punt aanwezig waar een representatieve strijklengte aanwezig
is. Op negen locaties is de strijklengte bepaald en deze is gemiddeld.
Hiermee komt de strijklengte op 3.350 meter.

•

Debiet
Het debiet (in mm per dag) is een mate voor de hydraulische belasting van
het systeem en is bepaald op basis van de waterbalans. Een totale
wateraanvoer van 377 miljoen m3 per jaar op een oppervlak van 59,5 km
water resulteert in een gemiddeld debiet van 17,4 mm per dag.

•

Extinctie
De extinctie geeft de mate van uitdoving van licht weer. Daarmee is het
bepalend voor de hoeveelheid licht wat op de bodem komt en daar
beschikbaar is voor planten. De extinctie in de Randmeren Oost is bepaald
op 0,98 m-1 (zie ESF2).

•

Sedimenttype
Het sedimenttype is van belang voor de kritische belastingen omdat de
bodem een rol speelt bij de binding van nutriënten, organisch stofgehalte en
vertroebeling door slibdeeltjes. In de Randmeren Oost is zand het
overheersende sedimenttype.

Met bovenstaande systeemkenmerken zijn de kritische belastingen (omslagpunten)
voor Randmeren Oost bepaald op:
•
Van helder naar troebel: 1,55 mgP/m2/d
•
Van troebel naar helder: 0,51 mgP/m2/d
Op basis van deze berekende kritische belastingen en de actuele P-belasting van
1,90 mgP/m2/d, zou het systeem nu in een troebele toestand zijn. Dit is echter niet
zo. Het systeem bevindt zich nu in een heldere plantenrijke toestand. In de
volgende paragraaf is verder ingezoomd op de meetgegevens. Hieronder zijn wat
betreft onzekerheden in de berekeningen drie aspecten uitgelicht:
•
Gevoeligheidsanalyse input PC-Lake
•
Aannames en onzekerheden in model PC-Lake vs. Randmeren Oost
•
Onzekerheden actuele belasting
Gevoeligheidsanalyse input PC-Lake
PC-Lake werkt met een set van systeemkenmerken waaronder waterdiepte en
strijklengte. Deze systeemkenmerken variëren binnen de Randmeren Oost; de
waterdiepte is bijvoorbeeld niet overal gelijk. Daarom is een gevoeligheidsanalyse
uitgevoerd waarbij voor de systeemkenmerken een range is bepaald en zijn de
uitersten hiervan ook met PC-Lake doorgerekend. Per keer is 1 kenmerk aangepast,
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de analyses brengt dus niet alle mogelijke combinaties van verschillende kenmerken
in beeld. Er is voor deze aanpak gekozen omdat anders een bijna oneindige reeks
aan mogelijke combinaties van systeemkenmerken mogelijk is. Door 1 kenmerk per
keer te wijzigen is de gevoeligheid voor de verschillende invoerparameters in beeld
gebracht.
Waterlichaam Randmeren Oost bestaat uit de meren Nuldernauw, Wolderwijd,
Veluwemeer en Drontermeer. Deze vier meren zijn onderling verbonden en vormen
één waterlichaam. Voor de berekeningen met PC-Lake was het de vraag of de
Randmeren Oost als 1 watersysteem meegenomen moesten worden of dat de 4
meren los doorgerekend zouden moeten. Het voordeel van 4 losse berekeningen is
dat de invoerparameters een weergave zijn van de (gemiddelde) situatie in het
betreffende meer in plaats van het gemiddelde van de Randmeren Oost. Hierdoor
kan een nauwkeurigere kritische belasting berekend worden. Echter, de water- en
stofbalans is voor de Randmeren Oost als geheel opgesteld en daardoor is de
actuele belasting alleen voor het gehele watersysteem bepaald. Als de kritische
belasting per meer bepaald wordt, is er dus geen actuele belasting om dit naast te
leggen. Daarnaast geldt dat de uitwisseling tussen de meren zo groot is dat het ook
niet realistisch en haalbaar is om het als losse systemen te beschouwen. Er is dan
ook voor gekozen om de PC-Lake berekeningen uit te voeren voor de Randmeren
Oost als één geheel.
In Tabel 14 is een overzicht opgenomen van berekende kritische belastingen bij
verschillende invoerparameters voor PC-Lake. Dit laat zien dat alleen bij een
aanzienlijk oppervlak moeras (aanvullend op het wateroppervlak) de kritische
belastingen zo hoog worden dat de huidige belasting past bij een helder
watersysteem. In alle andere gevallen liggen beide omslagpunten onder de actuele
belasting.
Tabel 14 Gevoeligheidsanalyse input PC-Lake. Berekende kritische P-belastingen bij verschillende

Pkrit (helder
naar troebel)

Pkrit (troebel
naar helder)

sedimenttype

1,3

0,03

3350

17,4

0,98

zand

2,01

0,78

Run C

1,7

0,03

3350

17,4

0,98

zand

1,22

0,35

Run D

1,9

0,03

3350

17,4

0,98

zand

0,99

0,25

Run E

2,0

0,03

3350

17,4

0,98

zand

0,98

0,21

Run F

1,5

0,1

3350

17,4

0,98

zand

1,94

0,71

Run G

1,5

0,25

3350

17,4

0,98

zand

2,54

0,93

Run H

1,5

0,03

1200

17,4

0,98

zand

1,94

0,69

Run I

1,5

0,03

4000

17,4

0,98

zand

1,47

0,48

Run J

1,5

0,03

3350

10

0,98

zand

1,06

0,27

Run A
(basis)
Run B

1,5

0,03

3350

17,4

Extinctie (-)

Relatieve
oppervlakte
moeras (-)

Debiet (mm/d)

Waterdiepte
(m)

Strijklengte (m)

invoerparameters. De gewijzigde parameters per modelrun zijn gemarkeerd door dikgedrukte onderlijning.
INVOER
UITVOER

0,98

zand

1,55

0,51
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Pkrit (helder
naar troebel)

Pkrit (troebel
naar helder)

sedimenttype

Run L

1,5

0,03

3350

15,7

0,98

zand

1,43

0,45

Run M

1,5

0,03

3350

17,4

0,5

zand

1,93

0,7

Run N

1,5

0,03

3350

17,4

1,2

zand

1,39

0,45

Run O

1,5

0,03

3350

17,4

0,98

Klei

0,8

0,26

Run P

1,5

0,03

3350

17,4

0,98

veen

0,17

0,18

Run K

1,5

0,03

3350

25

Extinctie (-)

Relatieve
oppervlakte
moeras (-)

Debiet (mm/d)

UITVOER

Waterdiepte
(m)

Strijklengte (m)

INVOER

0,98

zand

2,07

0,76

Aannames en onzekerheden in model PC-Lake vs. Randmeren Oost
Het PCLake model is gebaseerd op aannames over het functioneren van het
watersysteem. Zo gaat het model ervan uit dat het watersysteem homogeen is en
volledig gemengd is. In de praktijk zal dit niet altijd zo zijn.
•
Volledig gemengd en homogeen
Randmeren Oost heeft verschillende aanvoerposten en twee belangrijke
afvoerrichtingen. Gemaal Lovink is de belangrijkste aanvoerpost en ligt
ongeveer halverwege het langgerekte watersysteem. De afvoer vindt
voornamelijk plaats via de Nijkerkersluis. De zuidelijke helft van het
watersysteem is daardoor goed doorstroomd en de verschillende bronnen
zullen met elkaar mengen. De Schuitenbeek komt vlak voor de
Nijkerkersluis op het watersysteem. De fosfaatvracht uit de Schuitenbeek
kan dus vrijwel direct afgevoerd worden. Dit gebeurt niet altijd omdat afvoer
via de sluis niet altijd mogelijk is; soms hoopt water vanuit de Schuitenbeek
zich op in de zuidelijke hoek van het Nuldernauw. De Schuitenbeek heeft
daarmee geen invloed op het gehele watersysteem maar heeft vooral lokale
impact. Het is dan ook de vraag of deze belasting van invloed is op het
functioneren van het watersysteem van de Randmeren Oost. Wellicht is het
beter deze niet mee te nemen in de fosfaatbelasting. Zonder de belasting
vanuit de Schuitenbeek gaat de actuele belasting van 1,90 mgP/m2/d naar
1,84 mgP/m2/d.
Het Drontermeer heeft minder aanvoerposten en de afvoer aan de
noordzijde is beduidend minder dan via de Nijkerkersluis. De mate voor
verversing en doorspoeling in dit systeem is daarmee lager. In de ecologie
zijn geen grote verschillen te zien waardoor er geen aanleiding is te
veronderstellen dat er grote ruimtelijke verschillende zijn in de belasting van
het watersysteem. De langere verblijftijd (gemiddeld 87 dagen) zorgt ervoor
dat er tijd is voor menging in het watersysteem, ook zonder grote aan- en
afvoeren.
Het model gaat uit van een uniforme waterdiepte, dus effecten van
diepteverdeling worden verwaarloosd. In Randmeren Oost is een duidelijke
verdeling in diepte zichtbaar. Er zijn grote delen met een beperkte
waterdiepte en daarnaast zijn er ook de diepe delen, onder andere de
vaargeulen.
•
Invoerparameters
Het model heeft een aantal invoerparameters. Deze moeten binnen een
bandbreedte liggen. Daar is voor Randmeren Oost aan voldaan. Naast de in
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•

te voeren parameters zijn er ook parameters die vaststaan, zoals de N/P
ratio (34), de fractie opgelost P (0,5) in het invoerwater, en de visserijdruk
(0). Ook is uitgegaan van een constant waterpeil. De invloed van de
verschillende invoerparameters is verschillend. De N/P ratio is in Randmeren
Oost misschien anders maar het uitgangspunten (N/P ratio van 34) staat
symbool voor een P gelimiteerd systeem. Dit past bij de Randmeren Oost.
Daardoor leidt deze invoerparameter waarschijnlijk niet tot grote
afwijkingen in de uitkomsten. De situatie is anders voor de visserijdruk. In
Randmeren Oost is wel een visserijdruk aanwezig. Dit zorgt ervoor dat er
geen evenwichtssituatie kan ontstaan in het voedselweb en daarmee wijkt
Randmeren Oost af van de uitgangspunten van PCLake. Daarnaast zijn er
ook mosselen aanwezig in de Randmeren Oost welke een zuiverende
werking hebben. Dit zit niet in PCLake. Het is ook niet bekend hoeveel
mosselen er zijn en hoe groot de rol is die zij spelen.
Onzekerheden uitkomsten
De onzekerheid in de uitkomst in de berekende kritische belasting van het
PCLake-model zelf wordt geschat op ongeveer 30 á 40 % (Janse et al.,
2010). Bij lange verblijftijden is het model onnauwkeuriger: de kritische
belasting wordt onderschat. De verblijftijd in Randmeren Oost is lang
(gemiddeld 87 dagen) en dit leidt mogelijk tot een onderschatting van de
kritische belasting. Het is onduidelijk hoe groot dit effect kan zijn bij deze
verblijftijden.

Onzekerheden actuele belasting
De actuele belasting is bepaald door het toekennen van concentraties aan de
verschillende aan- en afvoerposten. Niet van alle posten zijn meetgegevens
beschikbaar en als er meetgegevens zijn, is het wisselend hoe intensief er gemeten
is. Dit leidt tot onbetrouwbaarheid in de aan- en afvoer van fosfaat. Daarnaast zijn
er bronnen die niet zijn meegenomen in de balans zoals de bijdrage van vogels aan
de fosfaatbelasting. Het ontbreken van aanvoerposten leidt tot een onderschatting
van de daadwerkelijke belasting.
De huidige fosfaatbalans laat een hoge retentie zien. Dit betekent dat de aanvoer
hoog is ten opzichte van de afvoer. Het is onduidelijk of dit komt door overschatting
van de aanvoer, een onderschatting van de afvoer, of door het ontbreken van
posten op de balans. Het is wel aannemelijk dat deze hoge retentie onrealistisch is.
De huidige fosfaatbelasting ligt boven de kritische belasting. Het is daarmee kort
gezegd de verwachting dat er een troebel systeem aanwezig is. Dit is niet het geval.
Het is ook niet zo dat de getallen exacte waarden zijn. Zowel de actuele als de
kritische belasting hebben een onzekerheidsmarge. Hierboven is al aangegeven dat
de kritische belasting een onzekerheid heeft van ongeveer 40%. Voor de actuele
belasting is de onzekerheid niet bekend, maar kunnen we uitgaan van een
onzekerheid van zeker 30%. Dat resulteert erin dat beide belastingen een range
hebben en dat de ranges elkaar ruim overlappen (zie Figuur 45). Daaruit blijkt dat
het helemaal niet gek is dat er een helder systeem aanwezig is. Er speelt meer dan
uit de bepalingen van belastingen volgt. Uit de berekeningen met de stofbalans en
de berekeningen met PC-Lake blijkt dat de actuele belasting boven de kritische
belasting ligt. Dit geeft wel aanleiding om te vermoeden dat het systeem het risico
loopt op een omslag naar een troebel systeem wanneer er wijzigingen optreden in
het watersysteem (denk bijvoorbeeld aan ander maaibeheer, verdiepingen door
zandwinning, aanpassingen visserij).
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Figuur 45 Actuele en kritische fosfaatbelasting met onzekerheidsmarges (40% voor de kritische belasting en
30% voor de actuele belasting).

5.2.7 Discussiepunten
Met de uitwerking van ESF1 is de productiviteit van het water in beeld gebracht. De
P-belasting is hiervoor in beeld gebracht en er is gekeken naar de kritische
belastingen. Hieruit blijkt dat de actuele P-belasting van het systeem zo hoog is dat
een troebel watersysteem met algen verwacht wordt. De huidige situatie laat echter
een ander beeld zien: het doorzicht is goed (zie 5.3) en er komt een gevarieerde
onderwatervegetatie voor (zie 4.2.1). Dit kan verschillende dingen betekenen:
•
De berekende actuele belasting wordt overschat; deze is hoger dan deze
daadwerkelijk is;
•
De kritische belasting zoals deze is bepaald met PC-Lake is een
onderschatting van de werkelijkheid. Deze is niet de juiste en past niet bij
de situatie zoals deze aanwezig is in de Randmeren Oost; het watersysteem
kan een hogere belasting aan dan nu naar voren komt met de berekende
kritische belasting
•
Het concept van de kritische belasting zoals deze wordt bepaald met PCLake is niet goed toepasbaar op de Randmeren Oost.
Waarschijnlijk zijn alle drie de bovengenoemde punten (enigszins) van toepassing.
Het is op dit moment niet mogelijk om, op basis van beschikbare gegevens en
kennis, te bepalen of en in welke mate bovengenoemden punten van toepassing
zijn. Hieronder zijn enkele discussiepunten opgenomen die betrekking hebben op de
belasting van het watersysteem.
Kritische belasting vs. Actuele belasting
De helderheid van ondiepe meren is de resultante van een aantal ecologische
processen. De zogenaamde kritische fosfaatbelasting speelt hierin een sleutelrol.
Ondiepe meren en plassen kunnen vaak in twee verschillende
(evenwichts)toestanden verkeren:
•
een heldere toestand, gedomineerd door ondergedoken waterplanten of
•
een troebele toestand met algenbloei en een lage natuurkwaliteit.
Eutrofiering veroorzaakt een omslag van helder naar troebel. Die treedt op wanneer
een kritische grenswaarde voor de P-belasting wordt overschreden. Herstel van de
heldere toestand is vaak moeizaam: de omslag ‘terug’ (van troebel naar helder)
vindt vaak pas plaats bij een lagere P-belasting dan de omslag ‘heen’.
De huidige actuele belasting ligt boven de twee hierboven beschreven omslagpunten
(kritische belasting). Ruim 20 jaar geleden was er sprake van een troebel systeem.
Dit systeem is omgeslagen naar een helder systeem terwijl de belasting boven de
twee omslagpunten ligt. Op basis van de ontwikkelingen in de belasting van
Randmeren Oost (zie pagina 68) zou deze omslag nog niet verwacht zijn. We
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kunnen niet vaststellen waarom de praktijk afwijkt van wat op basis van (de theorie
over) de P-belasting verwacht wordt. Er zijn allerlei factoren die hierin een rol
kunnen spelen:
•
onzekerheid in de actuele belasting (zie eind 5.2.6)
•
onzekerheden in de kritische belasting (zie 5.2.6)
•
toepasbaarheid van theorie PC-Lake op praktijk (zie 5.2.6)
Verschillen tussen theorie en praktijk worden onder andere veroorzaakt door de
aanwezigheid van mosselen (filteraars) en de aanwezigheid van visserijdruk. De
invloed van deze factoren is nu niet te kwantificeren. Maar ook als deze wel
gekwantificeerd kan worden, dan geeft dit nog geen antwoord op de vraag hoe het
kan dat de actuele belasting boven de kritische belasting ligt en het systeem toch
omgeslagen is naar een helder systeem. Ook kan geen zekerheid gegeven worden
over toekomstige ontwikkelingen.
Waterdiepte en toekomstige ontwikkelingen
De waterdiepte is van belang bij het functioneren van het watersysteem. Het heeft
ook invloed op de kritische belasting. Het is echter onduidelijk welke waterdiepte
aangehouden moet worden. Er zijn verschillende bronnen die een net ander beeld
geven. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen in het gebied die de waterdiepte
beïnvloeden. Er is een vergunning verleend voor een concessie voor zandwinning.
Dit betekent dat over een oppervlak van 60 ha in het Veluwemeer er zand
gewonnen kan worden tot op een maximale waterdiepte van 16 meter. Dit zorgt
voor een grotere gemiddelde diepte voor Randmeren Oost. De gemiddelde diepte
zou hierdoor van 1,5 naar 1,6 gaan (of uitgaande van de andere bron voor de
huidige situatie: van 1,9 naar 2,0 meter). Deze verdieping leidt tot een lagere
kritische belasting. Dit betekent dat het systeem gevoeliger wordt voor de
fosfaatbelasting en eerder het punt bereikt waarop het om kan slaan naar een
troebel systeem.
Wateraanvoer gemaal Lovink
Gemaal Lovink is de grootste aanvoerpost op de waterbalans en de fosfaatbalans.
Het gemaal wordt deels ingezet voor het doorvoeren van water vanuit het
Markermeer naar de Randmeren Oost, op verzoek van Rijkswaterstaat. Dit is jaren
geleden gestart omdat het water in de Randmeren Oost een te hoge
fosfaatconcentratie had en het water van het Markermeer lagere concentraties had.
Het doorspoelen gebeurde om de fosfaatconcentraties in de Randmeren Oost naar
beneden te krijgen. Inmiddels is de concentratie in de Randmeren Oost al veel lager
geworden en is het de vraag of het aanvoeren van water vanuit het Markermeer nog
wel een positieve bijdrage levert aan de waterkwaliteit. Wat betekent het als deze
aanvoer op verzoek gestopt wordt?
Van de aanvoer via gemaal Lovink bestaat ongeveer 20% uit water wat op verzoek
doorgelaten wordt vanuit het Markermeer naar Randmeren Oost. Een verlaging van
de aanvoer van gemaal Lovink met 20% leidt tot een reductie van de aanvoer van
fosfaat. De actuele fosfaatbelasting daalt dan van 1,90 naar 1,84 mg P/m2/d.
Tegelijkertijd zorgt het ook voor een lagere aanvoer en daarmee een langere
verblijftijd. Dit resulteert weer in een andere kritische belasting. Een langere
verblijftijd resulteert in een lagere kritische belasting. Deze gaat van 1,55 naar 1,43
mg P/m2/d. De verlaging van de actuele belasting is dan ook minder dan de
verlaging van de kritische belasting. Op basis hiervan lijkt het erop dat het
doorspoelen met water vanuit het Markermeer, via gemaal Lovink, nog steeds een
positief effect heeft.
Naast het argument van waterkwaliteit wordt er ook water doorgevoerd via gemaal
Lovink voor het op peil houden van de Randmeren Oost. Het is om die reden in de
praktijk dan ook niet gepast om de totale doorvoer te stoppen. Bovenstaande
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rekenexercitie geeft aan dat er vanuit waterkwaliteit ook geen aanleiding is om de
doorvoer te stoppen.
Verloop door de tijd
Er is nu een helder watersysteem. Dit was voor de jaren ‘90 wel anders. De
fosfaatbelasting ligt nog steeds boven de kritische belasting (absolute getallen). Hoe
heeft de belasting zich ontwikkeld door de jaren heen?
Voor de analyse is een water- en stofbalans voor 2016 gebruikt. Op dezelfde manier
is ook een water- en stofbalans gemaakt voor 2011. Daarnaast is de
fosfaatbelasting bepaald in de periode 1990-1997. Tabel 15 geeft de
fosfaatbelasting door de jaren heen. Deze is gedaald van 2,90 naar 1,90 mg P/m2/d.
Dit is een daling van 35%.
Tabel 15 Verloop van de fosfaatbelasting door de jaren heen.

Jaar

2016
2011
1990-1997

Fosfaatbelasting
(mgP/m2/d)
1,90
2,55
2,90

Fytoplankton samenstelling en menselijke druk
De monitoring van fytoplankton wordt volgens de KRW-systematiek beoordeeld op
verschillende deelmaatlatten. Eén daarvan is de soortensamenstelling. Deze
deelmaatlat is een toets op ongewenste antropogene invloeden, zoals een
excessieve belasting met nutriënten, of de inlaat van gebiedsvreemd water. De EKRscore van de deelmaatlaat soortensamenstelling is sinds 2013 regelmatig onder het
GEP geweest (zie Figuur 7) maar laat geen duidelijke trend zien. Dit wijst op de
aanwezigheid van de menselijke druk op het watersysteem. Op basis van de
nutriëntbelasting door de tijd (jaren 90, 2011, 2016) gaat de belasting omlaag. De
EKR-scores soortensamenstelling van fytoplankton gaan niet zo ver terug, dus is op
basis daarvan niet te zeggen of heeft geresulteerd in betere scores. Wel is bekend
dat in de jaren 90 veel algen voorkwamen in de Randmeren Oost, wat waarschijnlijk
voor lage EKR-scores zou zorgen. Daar tegenover staat dat het inlaten van
gebiedsvreemd water voor bloei van ongewenste algensoorten kan zorgen. Uit de
beschikbare waterbalansen van 2007 – 2016 gepresenteerd in de
systeemrapportage (Tauw, 2019) hoofdstuk “Voldoende water” komt naar voren dat
de variatie tussen aanvoerbronnen niet groot was gedurende deze periode. Echter is
ook bekend dat gedurende de droge zomers van 2018 en 2019 meer water via
gemaal Lovink is ingelaten. Deze indicatie voor een toename van de menselijk druk
in combinatie met de (structureel) hoge P-belasting is een zorgpunt voor de
toekomstige ontwikkelingen in het watersysteem. Er zijn geen harde conclusies aan
te verbinding, maar het geeft wel het signaal af dat hier mogelijk een ontwikkeling
gaande is waarbij ongewenste algensoorten vaker tot bloei kunnen komen als er
steeds meer gebiedsvreemd water ingelaten gaat worden.
5.2.8 Conclusie ESF1 Productiviteit water
Met de uitwerking van ESF1 is de productiviteit van het water in beeld gebracht. De
P-belasting is hiervoor in beeld gebracht en er is gekeken naar de kritische
belastingen. Hieruit blijkt dat de actuele P-belasting van het systeem zo hoog is dat
een troebel watersysteem met algen verwacht wordt. De huidige situatie laat echter
een ander beeld zien. Het doorzicht is goed (zie 5.3) en er komt een gevarieerde
onderwatervegetatie voor (zie 4.2.1). De actuele en de kritische belasting hebben
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beide een onzekerheidsmarge en ze liggen in de onzekerheidsmarge van elkaar.
Doordat de actuele belasting hoger is dan de kritische belasting, maar de
belastingen wel relatief dicht op elkaar liggen, staat ESF1 op oranje. Dit betekent
dat er op dit moment geen knelpunt zichtbaar is in het watersysteem, maar dat de
actuele belasting wel een aandachtspunt is.

5.2.9 Terugblik toepassing ESF1
Bij de uitwerking van ESF1 is een strategie gekozen waarbij de uitwerking zo verder
mogelijk is gegaan op basis van de beschikbare gegevens. Er blijven vragen spelen
en deze kunnen gedeeltelijk verder onderzocht worden met extra onderzoek.
Anderzijds moet ook geconcludeerd worden dat er op dit punt geen volledige
zekerheid te krijgen is omdat de kritische en actuele belasting anders zijn dan
verwacht wordt op basis van de situatie in de meren en omdat het concept van
kritische belasting lastig past op de Randmeren Oost. Dit heeft te maken met de
uitgangspunten die worden gebruikt bij het bepalen van de kritische belasting zoals
het ontbreken van visserijdruk. Het is niet de verwachting dat aanvullend onderzoek
alle vragen hieromtrent kan beantwoorden.
Aanbevelingen voor verder onderzoek t.b.v. ESF1:
Meer metingen in de aanvoerposten om de stofbalans nauwkeuriger te kunnen
maken en daarmee de onzekerheid in de actuele belasting te verkleinen.
Onderzoek naar de rol van mosselen op de nutriëntenkringloop.
Onderzoek naar de rol van vis en de visserijdruk. De vispopulatie in de
Randmeren Oost past niet bij de P-belasting door de visserijdruk. Dit werkt door
in het voedselweb en daarmee ook in de troebelheid/helderheid van het water.
Onderzoek naar de rol van helofyten in het watersysteem. PC-Lake werkt met
een aandeel moeraszone. Hoe is het grote ondiepere deel van Randmeren Oost
hierin op te nemen; welke rol speelt dit?
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5.3

ESF2 Lichtklimaat
De vraag bij deze ESF is of er voldoende licht is voor het voorkomen van
onderwaterplanten. Hoe diep het licht kan doordringen onder water is onder andere
afhankelijk van de aanwezigheid van algen en kroos, maar ook van waterkleurende
stoffen zoals humuszuren.
Onderstaand schema is het beslisschema voor ESF2 (STOWA, 2015). Van grof naar
fijn worden er 3 stappen onderscheiden:
Bepalen van de ratio doorzicht/diepte. Als deze groter is dan 0,6 is er
voldoende licht op de bodem voor waterplanten
Het berekenen van de extinctie met behulp van de rekenmodule
onderwaterlicht. Dit bepaalt of er wordt voldaan aan de grenswaarde van:
meer dan 4% licht op 70% van de bodem. Indien dit het geval is, dan is er
voldoende licht voor plantengroei.
Nadere analyse van de doorzicht belemmerende factoren zoals algen en
anderen vertroebelde deeltjes, en zaken als wind, scheepvaart en bodem
woelende vissen.
In de analyse is gekeken naar de eerste 2 stappen. Uit deze 2 stappen blijkt dat het
lichtklimaat goed is en dat er geen aanleiding is voor een nadere analyse.

Figuur 46. Beslisschema voor ESF2 lichtklimaat

Er zijn meetgegevens van het doorzicht beschikbaar op het meetpunt in het
Veluwemeer (meetpunt NL92_VELWMMDN). Omdat het meetpunt in het
Veluwemeer ligt, richten wij ons hier op een analyse van het lichtklimaat in het
Veluwemeer. Deze analyse is niet 1-op-1 over te nemen voor de overige meren
binnen Randmeren-Oost.
Binnen de periode 2008-2018 zijn er gegevens voor doorzicht op het meetpunt in
het Veluwemeer voor de jaren 2013, 2015, 2016 en 2017. Het doorzicht ligt
gemiddeld tussen de 1 en 2 meter (zie Figuur 47).

Pagina 70 van 135

RWS INFORMATIE | | WATERSYSTEEMANALYSE RANDMEREN OOST | 9 DECEMBER 2019

Figuur 47. Jaargemiddelde en zomergemiddelde doorzicht in het Veluwemeer.

Het doorzicht varieert tussen de jaren en ook binnen het jaar. In de wintermaanden
is het doorzicht minder dan in de zomermaanden.

Figuur 48. Verloop van het doorzicht in per meetjaar door het jaar heen in het Veluwemeer.

5.3.1

Ratio doorzicht/diepte
De huidige waterdiepte in het Veluwemeer is variabel. Er is sprake van een vaargeul
waar de waterdiepte rond de 5 meter of dieper is. Daarnaast er is er sprake van een
ondiepe zone langs de zuidoostrand met minder dan 1 meter waterdiepte. Een groot
deel van het meer is tussen de 1 en 3 meter diep. Voor een bepaling van de
doorzicht/diepte ratio is gekeken naar de diepte op het meetpunt. Deze is ongeveer
1,5 meter (aanname). De stelregel is dat er voldoende licht onder water is als het
doorzicht minimaal 0,6*waterdiepte is. Bij een waterdiepte van 1,5 meter dient het
doorzicht minimaal 0,9 meter te zijn. Dit betekent dat er voldoende doorzicht is voor
de ontwikkeling van onderwaterplanten. Daarnaast kan gesteld worden dat voor de
ondiepere delen er ruim voldoende zicht is, ervanuit gaande dat het doorzicht
ongeveer gelijk is voor het gehele Veluwemeer. In de vaargeul is het licht
ontoereikend voor plantengroei. Op deze locatie is plantengroei ook niet nodig of
gewenst. Dit is dan ook geen probleem en vanuit het perspectief van lichtklimaat
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geen belemmering voor de ecologische ontwikkeling. Het jaargemiddelde en het
zomergemiddelde (Figuur 47) voldoen hieraan. Bijna alle individuele metingen
voldoen hier ook aan (Figuur 48). Daarmee kan gesteld worden dat het doorzicht
voldoet aan deze voorwaarde. Het lichtklimaat is op orde.
Mogelijke spelen ook mosselen een rol bij de helderheid van het water. Mosselen
zuiveren het water en dragen daarmee bij aan de helderheid van het water. Het is
niet bekend hoeveel en welke mosselen er in de Randmeren Oost aanwezig zijn. Het
kan waardevol zijn om het voorkomen van mosselen te inventariseren en hun
filterende capaciteit in beeld te brengen.

5.3.2

Extinctie
De extinctie geeft de mate van uitdoving van licht weer. Daarmee is het bepalend
voor de hoeveelheid licht dat op de bodem komt en daar beschikbaar is voor
planten. De rekenmodule Onderwaterlicht geeft inzicht in de bijdrage die
verschillende in het water aanwezige stoffen hebben aan de uitdoving van het licht
onder water.
Onderstaand overzicht geeft de uitkomsten van de rekenmodule. Deze worden door
de rekenmodule bepaald op basis van een aantal invoerparameters (waterdiepte,
concentraties zwevend stof, gloeirest, chlorofyl-a, opgelost organisch koolstof,
detritus en de absorptie van humuszuren). Wanneer de invoerparameters niet
bekend zijn vanuit monitoring is gebruik gemaakt van de default-waarde; dit geldt
bijvoorbeeld voor de absorptie van humuszuren. De uitvoer van de rekenmodule
geeft aan dat Chlorofyl de grootste bijdrage aan de uitdoving van het licht levert.

Figuur 49. De uitdoving van de bijdrage van verschillende stoffen aan deze uitdoving (uitvoer rekenmodule
onderwaterlicht).

Wanneer vervolgens de extinctie door wordt vertaald naar de hoeveelheid licht op
de waterbodem blijkt dat er voldoende licht is voor waterplanten. De rekenmodule
geeft ook aan tot op welke diepte er 4% bodemlicht is. Dit is van belang omdat de
waterdiepte in het Veluwemeer varieert. Tot een waterdiepte van 3,3 meter is er
voldoende licht. Bij een grotere waterdiepte wordt de kritische ondergrens van 4%
licht bereikt. Het overgrote deel van het Veluwemeer is minder dan 3,3 meter diep.
De lokale omstandigheden in de overige meren (Drontermeer, Nuldernauw en
Wolderwijd) kunnen op allerlei punten verschillen van de situatie in het Veluwemeer.
Uitgaande van de grenswaarde van 3,3 meter diepte geldt dat in de Randmeren
Oost circa 50 km2 ondieper is dan 3,3 meter. Hier valt dus meer dan 4% licht op.
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Dit is het groene gebied in onderstaande figuur. Deze grenswaarde wordt gehaald:
er is voldoende licht op de bodem voor plantengroei.

Figuur 50 Areaal met waterdiepte van minder dan 3,3 meter

Figuur 51 Doorgroeid fonteinkruid Wolderwijd, (foto John van Schie RWS, september 2016)
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Figuur 52. Licht op de waterbodem (uitvoer rekenmodule onderwaterlicht).

5.3.3 Conclusie ESF2 Lichtklimaat
Bij de analyse van ESF2 lichtklimaat is gekeken naar de ratio doorzicht/diepte en de
extinctie. In beide gevallen is de conclusie dat het lichtklimaat voldoende is voor een
goede ontwikkeling van onderwaterplanten. ESF2 staat op groen.

5.3.4 Terugblik toepassing ESF2
Voor ESF2 wijst alles erop dat het lichtklimaat goed is. Met de beschikbare gegevens
is een analyse gedaan; zowel de quick-scan van de ratio doorzicht/diepte als de
berekening met de rekenmodule Onderwaterlicht. Verdere analyse is niet nodig.
Aanbevelingen voor verder onderzoek t.b.v. ESF2:
Ondanks dat het lichtklimaat goed is, kan aanvullend onderzoek meer
inzicht geven in het functioneren van het watersysteem. Voor het
lichtklimaat is het aan te bevelen om onderzoek te doen naar de
verspreiding van mosselen in Randmeren Oost , en de rol van de mosselen
in het watersysteem.
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5.4

ESF3 Productiviteit bodem
De centrale vraag bij de ESF Productiviteit Bodem, is of de beschikbaarheid van
nutriënten in de bodem voldoende laag is om een diverse, ondergedoken
vegetatieontwikkeling mogelijk te maken. Het gaat bij deze ESF niet om het bepalen
van de directe nalevering van nutriënten uit de bodem naar het oppervlaktewater,
maar om het bepalen van de rol van de bodem in de productiviteit van de vegetatie.
Op basis van de kennis die nu beschikbaar is, is ervoor gekozen de totale voorraad
fosfor in de bodem als een indicatie voor de potentiële nalevering van fosfor naar de
waterlaag aan te houden. ESF3 hanteert op dit moment een vaste grenswaarde voor
totaal-P tot waarbij een soortenrijke onderwatervegetatie wordt verwacht. De
totaal-P grenswaarde is gesteld op 500 mg/kg bodem. De waarde komt uit het
proefschrift van Van Zuidam (2013) en is gebaseerd op studies in sloten. De waarde
lijkt echter ook voor andere stilstaande watertypen op te gaan. De grenswaarde is
een eerste vuistregel.

Figuur 53. Beslisschema voor ESF3 Productiviteit bodem

Voor de periode 2008-2018 zijn er nauwelijks meetgegevens van de waterbodem
beschikbaar van locaties binnen Randmeren Oost. Hiervan is slechts één bepaling
voor fosfaat in de waterbodem. Deze analyse is gedaan op een waterbodemmonster
in het Wolderwijd in oktober 2008. Het gemeten totaal-P gehalte in de waterbodem
was 300 mg/kg. Op basis van bovenstaande classificatie is het fosfaatgehalte in
deze waterbodem laag genoeg is om een diverse, ondergedoken vegetatieontwikkeling mogelijk te maken.

5.4.1 Conclusie ESF3 Productiviteit bodem
Bij de analyse van ESF3 Productiviteit bodem is gekeken naar het fosfaatgehalte in
de waterbodem. Er is 1 monster beschikbaar. Deze laat zien dat het fosfaatgehalte
onder de grenswaarde ligt en dat een soortenrijke onderwatervegetatie kan worden
verwacht. ESF3 staat op groen.

5.4.2 Terugblik toepassing ESF3
Voor ESF3 zijn zeer beperkte gegevens beschikbaar. Daardoor kan geen goede
conclusie getrokken worden. De ene beschikbare meting is goed, maar het is een
eenmalige meting uit 2008 op 1 locatie in de Randmeren Oost. Om meer grip te
krijgen op de rol van de waterbodem, en om ESF3 verder uit te kunnen werken, zijn
meer gegevens nodig.
Aanbevelingen voor verder onderzoek tbv ESF3:
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-

-

-

Metingen van fosfaat, ijzer en sulfide in de waterbodem en het poriewater.
Metingen van totaal-fosfaat in de waterbodem is het minimale benodigde
voor een eerste indicatie van de productiviteit van de waterbodem.
Gegevens over ijzer, sulfide en het poriewater geven een beeld over de
beschikbaarheid van het fosfaat in de bodem en de nalevering.
Sulfide in de waterbodem kan toxisch zijn voor waterplanten. Er zijn te
weinig gegevens om daar nu iets mee te doen.
Sulfaat in het oppervlaktewater (en bodem) beïnvloeden interne nalevering
bij met name klei- en veenbodems. Het versneld het oxidatieproces.
Aangezien het voornamelijk om zandbodems gaat bij Randmeren 00st is het
minder relevant. Voor de veen- en kleibodem is dit mogelijk wel relevant.
Hiervoor zijn meer gegevens nodig om te kunnen nagaan of dit inderdaad
relevant is.
De concentratie van sulfaat in het oppervlaktewater is relatief hoog voor
zoet water (~100 mg/l) (bron:Waterinfo.rws.nl). Mogelijk is dit gerelateerd
aan het historisch verleden (Zuiderzee) en/of de meststoffen vanuit het
achterliggende land.
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5.5

ESF4 Habitatgeschiktheid
De centrale vraag voor de analyse van de habitatgeschiktheid is ‘Voldoet het water
aan de belangrijkste eisen die dieren en planten stellen aan hun leefomgeving?’ Of
planten en dieren zich thuis voelen, hangt onder meer af van de aanwezigheid van
structuur, maar ook van de chemische samenstelling van het water en de bodem,
de waterpeilfluctuatie en van waterbeweging veroorzaakt door wind en golfslag. Als
de ESF Habitatgeschiktheid niet voldoet, kan van de gewenste planten en dieren
geen stabiele populatie in het systeem voorkomen. Hierbij hebben waterplanten een
bijzondere positie: water- en oeverplanten stellen zelf specifieke eisen aan hun
leefomgeving, maar vormen ook een voorwaarde voor het voorkomen van veel
planten, macrofauna en vis.
Om de centrale vraag te beantwoorden is in eerste instantie gekeken naar de
habitatstructuur. Dit zijn alle fysieke abiotische en biotische parameters die de
habitatgeschiktheid bepalen voor een soort of gemeenschap. Het gaat hierbij om
parameters die inzicht geven in onder andere de diepteverdeling, peilfluctuaties,
golfwerking en het substraattype. De rol die variaties in macro-ionen (basen,
chloride) spelen binnen de ESF Habitatgeschiktheid is vooralsnog niet meegenomen.
Het analyse-instrument van habitatstructuur is gebaseerd op
ecosysteemtoestanden, gekenmerkt door bijvoorbeeld een sterke dominantie van
bepaalde soorten of juist een grote verscheidenheid aan soorten (STOWA, 2018d).
De nadruk van het instrument ligt op inzicht krijgen in de huidige toestand en alle
mogelijke handelingsperspectieven. De analyse gaat verder alleen in op
handelingsperspectieven die het habitat daadwerkelijk versterken voor
kenmerkende soorten en wat mogelijke knelpunten zijn.
Het instrument richt zich op drie afzonderlijke zones:
Oeverzone: Vanaf de waterlijn tot de waterdiepte waarop emerse begroeiing
minder dan 75% bedekking heeft. Meestal is dit de zone die tijdelijk
droogvalt door peilfluctuatie en is dus afhankelijk van het talud en het
peilbeheer. Voor de oeverzone is een grenswaarde van minimaal 10% van
het areaal gedefinieerd.
Ondiepe zone: Vanaf de oeverzone tot een waterdiepte van 6 meter. In deze
zone speelt stratificatie geen (of slechts in beperkte mate) een rol en is
onder goede condities begroeibaar.
Diepe zone: Waterdieptes van meer dan 6 meter. Hier kan stratificatie een
rol spelen en groeien over het algemeen geen waterplanten.
Het oppervlak van de diepe zone is berekend op basis van GIS-analyses van de
dieptekaart 2013 en de oeverzone is bepaald aan de hand van de ecotopenkaart
(Rijkswaterstaat, ArcGIS REST Services Directory) cyclus4. In bijlage 3 is de
ecotopenkaart per meer weergegeven. De oeverzone is hierin de ‘Moerasplanten en
helofytenzone’.
Per zone zijn mogelijk meerdere ecosysteemtoestanden van toepassing. De
ecosysteemtoestanden in Tabel 17 zijn gebaseerd op de waargenomen soorten in de
vegetatieopnames (zie paragraaf 4.2.1). Voor de diepe zone en de oeverzone zijn
geen soortopnames gedaan.
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Tabel 16 Overzicht aantal soorten over verschillende vertakkingsgraden.

Tabel 17 Waterzones en huidige ecosysteemtoestanden Randmeren Oost

Zone
(ha / %)
Oeverzone
(190 ha /3%)

Bepaling RMO

Huidige ecosysteemtoestanden

Ecotoop ‘Moerasplanten
en helofytenzone’

Ondiepe zone
(6096 ha / 95,5%)
Diepe zone
(96 ha / 1,5 %)

Overig

Zwemstrand (geen onderdeel in instrument)
Stortsteen
Smalle rietkraag
Brede rietkraag
Lage vegetatie, complex vertakt
Hoge, dichte vegetatie, enkel vertakt
Onbekend, Zoöplankton-dominantie?

Ecotoop ‘Diep’ en ‘Zeer
diep’

Voor de Randmeren Oost zijn voor deze afzonderlijke zones de ecosysteemtoestand
weergegeven in Tabel 17 en Figuur 54. De oppervlakteverdeling is weergegeven in
Figuur 54.

Figuur 54 Oppervlakteverdeling waterzones binnen Randmeren Oost (in het instrument is alleen voor de
oeverzone is een grenswaarde van 10% van het areaal gedefinieerd)
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Figuur 55 Ruimtelijke zoneverdeling Randmeren Oost

In onderstaande paragrafen zijn per zone alle mogelijke handelingsperspectieven
weergegeven. Op basis van de huidige toestand van de overige waterplanten is
bepaald welke handelingsperspectieven relevant zijn.
Ondiepe zone
In Figuur 54 en Figuur 55 is te zien dat de ondiepe zone (<6 meter) de belangrijkste
zone is (95,5 % van het areaal). Op basis van de bedekkingskaarten van de
watervegetatie (Figuur 14 - Figuur 17) is bekend dat de vegetatie grotendeels uit
Kranswieren en sterkransblad bestaat en in het noorden van het Wolderwijd hogere
bedekkingen van Tenger fonteinkruid voorkomen. De kranswiervelden behoren tot
de ecosysteemtoestand ‘Lage vegetatie, complex vertakt’. De fonteinkruidvelden tot
de ecosysteemtoestand ‘Hoge, dichte vegetatie, enkel vertakt’.
Omdat soortensamenstelling en de abundantie van ondergedoken waterplanten
passen bij het watertype zijn de handelingsperspectieven niet verder uitgewerkt
voor de ondiepe zone. De habitatstructuur vormt geen knelpunt in deze zone.
Diepe zone
De diepe zone beslaat ongeveer 1,5 % van het oppervlak en omvat enkele delen
van de vaargeul, kleine delen van de oude zandwinputten en de recente
zandwinputten. Het beperkte oppervlak van de diepe zone en het gebruik (vaargeul
en zandwinput) geeft aanleiding om deze zone niet verder mee te nemen in de
analyse van de habitatstructuur.
Oeverzone
De oeverzone is relatief klein met 3% van het areaal. Idealiter zou deze zone
ongeveer 10% van het areaal omvatten. Figuur 55 laat zien dat de oeverzone met
name voorkomt aan de oude land kant en de Flevolandzijde van het Nuldernauw.
Het gaat om zones van ongeveer 20 tot 60 meter breed afgewisseld met zwemzones
(zoete zandplaten). In het noorden van het Veluwemeer en het Drontermeer
bevinden zich bredere oeverzones met moerasplanten en helofyten (~200 meter
breed). De oeverzone aan de noordwestoever is meestal slechts een smalle
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rietzone. Langs de een groot deel van de noordoevers van het Veluwemeer en het
Wolderwijd ontbreekt de oeverzone vrijwel volledig. Daarnaast lijkt het habitat
overstromingsgrasland volledig te ontbreken in heel Randmeren Oost. Dat de
oeverzone relatief beperkt aanwezig is komt overeen met het beeld van de huidige
toestand van de oeverzone gebaseerd op de vegetatieopnames (paragraaf 4.2.1).
Hier was de conclusie dat de oeverzone te smal is en de bedekkingen te laag. Ook
de huidige toestand van de visstand (paragraaf 4.2.1) suggereert dat een oeverzone
met emerse vegetatie en overstromende oevers te beperkt aanwezig zijn.
Waarschijnlijk ligt hierin de oorzaak van de beperkte hoeveelheid plantminnende vis
die afhankelijk is van deze zone tijdens het paaiseizoen. De mogelijke
handelingsperspectieven zijn hieronder uitgewerkt.

Figuur 56 Handelingsperspectieven vanuit de huidige ecosysteemtoestanden (rood kader) in de oeverzone
richting (rode pijlen) laag productieve ecosysteemtoestanden (STOWA, 2018d)

In Figuur 56 zijn voor de oeverzone de huidige ecosysteemtoestanden en de
handelingsperspectieven weergegeven. Vanuit de huidige ecosysteemtoestand is het
handelingsperspectief één van de bovenliggende toestanden in het schema. Dus
vanuit een brede rietkraag zijn de handelingsperspectieven een brede oeverzone
met laag- of hoog-productieve vegetatie. Tabel 18 geeft weer welke ESF en/of
structuurparameters bepalend zijn voor de huidige ecosysteemtoestand en waar op
ingegrepen dient te worden om in een andere ecosysteemtoestand te komen.
Voor de ecosysteemtoestand van de oeverzone zijn de productiviteit van de bodem,
het talud, de peilfluctuatie, golfslag en het substraattype van belang. Uit de analyse
van ESF 3 (paragraaf 0) blijkt dat de productiviteit van de bodem geen knelpunt
vormt en een lage productiviteit heeft. De handelingsperspectieven voor de
oeverzone van de Randmeren Oost liggen dan ook in de laag-productieve range
(rode pijlen in Figuur 56).
De stortstenenoevers zijn meestal steil. Desondanks kunnen ook hier smalle
rietzones ontwikkelen en gebeurt dit in de Randmeren Oost ook. De ecologische
bijdrage van deze zone blijft echter beperkt.
Om van een smalle naar een brede oeverzone te ontwikkelen zijn het talud en de
peilfluctuatie bepalende factoren. Een flauw talud heeft een helling van minder dan
10º (< 12% of < 1:5). Het is onbekend waar in Randmeren Oost het talud te steil is
en waar het talud geen knelpunt vormt.
Het peilbeheer stuurt op een tegennatuurlijk peilbeheer met een waterpeil in de
zomer die ongeveer 25 cm boven het winterpeil ligt (zie paragraaf 4.1.2). De
fluctuatie is hiermee wel voldoende, maar het tegennatuurlijk peilbeheer vormt een
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knelpunt voor de ontwikkeling van een kwalitatief goede oeverzone. Voor de
ontwikkeling van nieuwe rietvelden en uitbreiden van bestaande rietvelden spelen
daarnaast nog een aantal aspecten zoals golfslag, vraat en voedselrijkdom van de
bodem (RWS, Wiki).
Tabel 18 Oeverzone: huidige ecosysteemtoestanden en handelingsperspectieven met bepalende esf’s en

Zwemstrand
Stortsteen

E9

n.b. n.b. n.b.

n.b. steil

n.b.

Smalle rietkraag

E6

n.b. n.b. onbekend

n.b. steil

Brede rietkraag
Smal met laagproductieve vegetatie
Breed met laagproductieve vegetatie

E1

n.b. n.b. onbekend

n.b. flauw

n.b.
veel
fluctuatie

E8

n.b. n.b. groen

n.b. steil

E3

n.b. n.b. groen

n.b. flauw

n.b.
veel
fluctuatie

n.b.
niet extreem
veel
niet extreem
veel
niet extreem
veel
niet extreem
veel

5.5.1 Conclusie habitatgeschiktheid
De habitatgeschiktheid is goed in de ondiepe zone, maar vormt in de oeverzone een
knelpunt om in de ecosysteemtoestand “brede oeverzone met laag-productieve
vegetatie” te krijgen. De belangrijkste oorzaken zijn steile (basalt) oevers en een
tegennatuurlijk peilbeheer. Voor de ontwikkeling van brede rietkragen liggen
mogelijk ook andere knelpunten: vraat, golfslag en voedselrijkdom. De diepe zone is
te beperkt aanwezig om te worden meegewogen in het oordeel van de
habitatgeschiktheid. Het eindoordeel voor de ESF Habitatgeschiktheid is ‘beperkt
knelpunt’ (oranje).
5.5.2 Terugblik toepassing ESF4
Voor de grove analyse van de sleutelfactor habitatgeschiktheid is gebruik gemaakt
van de uitwerking van de sleutelfactor door STOWA (2018d). Het analyseinstrument van habitatstructuur is toegepast, waaruit blijkt welke knelpunten er zijn
om het systeem in de gewenste ecosysteemtoestand te laten komen. Het knelpunt
is een onderontwikkelde en beperkte hoeveelheid oeverzone.
Voor de nadere analyse zijn de volgende gegevens op standplaatsniveau (vlak
dekkend) nodig:
Talud
Oevervorm (NVO, beschoeiing hout/stenen)
Bedekking van functionele vegetatiegroepen
Slibdichtheid
Voedselrijkdom bodem
Golfslag
Vraatdruk
Kansen voor overstromingsgrasland
Daarmee is na te gaan welke oorzaken op een specifieke locatie de ontwikkeling van
een brede oeverzone met laag-productieve vegetatie of een brede rietzone
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n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.

Substraattype

Slibdichtheid

golfslag en
stroming

Peilfluctuatie

talud

diepte

ESF4s:

ESF3

Ecosysteemtoestand

ESF2

ESF1

parameters (n.b. = niet bepalend)

wel
bepalend
wel
bepalend
wel
bepalend
wel
bepalend
wel
bepalend
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tegenhoudt. Deze informatie is tot nu toe niet beschikbaar. Daarom is het advies de
oeverzones te inventariseren, en bovenstaande gegevens in kaart te brengen, zodat
op locatieniveau maatregelen gedefinieerd kunnen worden.

5.6

ESF5 Verspreiding
De centrale vraag voor de ecologische sleutelfactor verspreiding is ‘Is het
watersysteem bereikbaar voor verschillende soorten planten en dieren?’
Het gaat over de mogelijkheden voor organismen om zich te verplaatsen van en
naar watersystemen. Het gaat hierbij niet alleen over vissen, maar ook over planten
(zaden) en macrofauna. Organismen verschillen sterk in hun behoefte en
mogelijkheden om zich te verspreiden. Ze verspreiden zich door de lucht, via water
of door mee te liften met dieren.
Voor de quickscan van de verspreidingskansen voor organismen van en naar
Randmeren Oost is uitgevoerd op twee schaalniveaus. Als eerste is inzicht gegeven
in de verbindende functie van de Randmeren Oost binnen het Rijn-stroomgebied.
Vervolgens is meer ingezoomd op het gebied en gekeken welke routes en barrières
er zijn voor organismen om de beken en poldergebieden rond de Randmeren Oost
te bereiken.
Verbinding Randmeren Oost in het Rijn-stroomgebied
In Figuur 57 is op kaart een deel van het Rijn-stroomgebied weergegeven, waartoe
de Randmeren Oost behoort. Het IJsselmeer, het Markermeer, het AmsterdamRijnkanaal, de Neder-Rijn, de Lek en De IJssel liggen als een soort ring rond de
Randmeren Oost.
Tussen het stroomopwaartse gedeelte van de Rijn en het IJsselmeer en het
Waddengebied heeft de Randmeren Oost geen verbindende functie voor
waterorganismen. De Randmeren Oost zijn wel zeer belangrijk voor diverse
watervogels als doortrekgebied, als overwinteringsgebied of als jaarrond
verblijfgebied. Deze functie is beschermd als N2000 vogelrichtlijngebied en
beschreven in het N2000-beheerplan Veluwerandmeren. In het open water kunnen
vogels rusten, foerageren en drinken, veilig tegen grondgebonden roofdieren. Langs
oevers en in het ondiepe water vinden ze beschutting en voedsel. Er bevinden zich
mosselbanken, een gezonde populatie vis en grootschalige velden met
waterplanten. Rondom de Randmeren Oost liggen grootschalige foerageergebieden
in de vorm van akkers en agrarische graslanden (Rijkswaterstaat, 2017). De
vogelrichtlijnsoorten zijn verder beschreven in de Watersysteemrapportage
Randmeren Oost 2019.
Deze watervogels zorgen op hun beurt weer voor uitwisseling van zaden en
waterplanten met ander gebieden. Dit gebeurt doordat (water)vogels zaden eten en
uitpoepen of zaden of delen van waterplanten aan poten en veren blijven plakken.
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De schut- en spuisluizen Nijkerkersluis en Roggebotsluis vormen mogelijk een
barrière voor vissen die leefgebied zoeken vanuit het IJsselmeer.

Figuur 57 Overzicht oppervlaktewateren en barrières Randmeren Oost binnen het Rijn-stroomgebied

Nijkerkersluis
De dam en Nijkerkersluis bij Nijkerk vormen een barrière voor vismigratie tussen
het Nuldernauw en het Nijkerkernauw. In eerste instantie stond de aanleg van een
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vispassage gepland voor de periode 2008 – 2015. Deze maatregel is echter
doorgeschoven tot na 2021. Tot die tijd blijft de dam een barrière voor vismigratie.
Van Roggebotsluis naar Reevecomplex
Bij Roggebotsluis is een zogenoemde aalhevel geplaatst, ten behoeve van de
migratie van aal/paling tussen het Vossemeer met het Drontermeer. Hierdoor
kunnen palingen en andere kleine vissoorten via een buis over de dijk van het ene
naar het andere gebied zwemmen. Soorten zoals Brasem kunnen niet via deze
hevel.
Het ruimte voor de rivier project IJsseldelta zuid verandert de verbinding tussen het
Drontermeer en het Vossenmeer. Momenteel (eind 2019) is het Reevediep
aangelegd die de verbinding legt tussen de IJssel en het huidige Drontermeer ten
zuiden van Kampen. Het Reevecomplex, momenteel in aanbouw, splitst het
Drontermeer in een noordelijk een zuidelijk deel, net ten zuiden van het Reevediep.
Onderdeel van het Reevecomplex zijn de Reevedam, een schutsluis, spuisluis en
vispassage. De Roggebotsluis zal tussen nu en 2022 geamoveerd (verwijderd)
worden. Hiermee nemen de migratiekansen tussen de Randmeren Oost en het
IJsselmeer toe, doordat de passage migratie voor alle vissoorten mogelijk maakt.

Figuur 58 Infographic IJsseldelta – Zuid

Visvriendelijk spui- en schutbeheer
Als onderdeel van het Blauwe Hart van Nederland zijn in 2016 voor het
IJsselmeergebied de viskansen in kaart gebracht (Figuur 59). Onder andere de
vismigratierivier in de afsluitdijk, natuurontwikkeling met eilanden en ondiepe
(voor)oevers en de Marker Wadden zijn als kansen en oplossingen geformuleerd en
in de afgelopen jaren uitgevoerd. Het visvriendelijk spui- en schutbeheer zijn hier
ook onderdeel van en bevordert de migratiemogelijkheden van en naar het
IJsselmeergebied. Ten behoeve van onder andere (glas)aal, haring en bot en
grotere trekvissen zoals de zalm is bij diverse sluizen visvriendelijk spui- en
schutbeheer ingesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor de sluizen in de afsluitdijk (Den
Oever en Komwerderzand), de Houtribdijk en de Roggebotsluis. Op momenten dat
het waterpeil gelijk is worden de sluizen opengezet.
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Figuur 59 Viskansenkaart IJsselmeergebied (zie bijlage 5 voor de volledige weergave).

Verbinding Randmeren Oost met beken en polders
Figuur 60 geeft de Randmeren Oost weer met de omliggende polders en beken.
Rond de Randmeren Oost liggen verschillende beken en polders die afwateren op de
Randmeren Oost. De beken stromen vrij af naar de Randmeren Oost. Hier is geen
barrière aanwezig. De belangrijkste verbinding voor waterorganismen tussen de
Veluwe en de Randmeren Oost is de Hierdense beek die via de Hierdense poort de
randmeren in stroomt. De verbinding van de Hierdense poort is het afgelopen
decennium versterkt door de aanleg van het ecoduct over de A28 en het spoor,
waardoor libellen, kevers en andere insecten kunnen migreren tussen de Veluwe en
de Randmeren. Maar de verbinding is er ook voor zoogdieren en reptielen, zoals
edelhert, vleermuizen en hagedissen.
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Figuur 60 Overzicht oppervlaktewateren en barrières rond Randmeren Oost

In het noordoosten liggen polders nabij Kampen. Deze komen via gemaal De
Wenden en gemaal Kamperveen in de randmeren. Deze gemalen zijn nog niet
vispasseerbaar maar staan wel op de maatregellijst KRW van het waterschap. Voor
de vissen en ontwikkelingen in de Randmeren vormt dit geen belangrijke
belemmering maar vormt een matig knelpunt. De achterliggende polders zouden als
paai- en leefgebied kunnen dienen voor bijvoorbeeld plantminnende en
zuurstoftolerante vis. De gemalen vormen wel een belemmering voor het
achterliggende gebied.
De verbinding met Flevoland voor waterorganismen is minder sterk. Dit komt met
name door de scherpe overgang tussen land en water en de dijk. Buitendijks ligt
vrijwel geen voorland of graslanden die kunnen overstromen. Binnendijks liggen het
Horsterwold, het Harderbos, Het Spijk en Bremerberg en Reve Abbert die wel een
verbindende werking hebben voor insecten, zoals juffers en libellen, vogels en
zoogdieren.
Qua verbinding tussen oppervlaktewater komt vanuit Flevoland veel water via
gemaal Lovink. Dit gemaal is niet vispasseerbaar. Macrofauna stroomt wel mee met
het water vanuit Flevoland richting het Veluwemeer, maar kan niet Flevoland in via
het gemaal.
Daarnaast geldt voor verspreiding en uitwisseling van waterplanten tussen de
Randmeren Oost en de omliggende polders hetzelfde als beschreven bij verspreiding
bij het Rijn-stroomgebied: zaden en waterplanten verspreiden via (water)vogels. Op
korte afstanden kan ook macrofauna verspreiden via watervogels, al is dit in
mindere mate. Daarnaast kan ook de wind bijdragen aan verspreiding van zaden.

Pagina 86 van 135

RWS INFORMATIE | | WATERSYSTEEMANALYSE RANDMEREN OOST | 9 DECEMBER 2019

De meeste kansen om de connectiviteit van de Randmeren Oost met de omliggende
polders te versterken liggen bij de verbinding met de polders van het oude land,
door de gemalen visvriendelijker te maken. Echter is het watersysteem van
Randmeren Oost voldoende groot om voldoende habitat te faciliteren. De barrières
vormen dus niet direct een primair knelpunt voor het goed functioneren van de
Randmeren Oost.
5.6.1 Conclusie ESF5 Verspreiding
Voor de verspreiding van waterplanten naar de Randmeren Oost ligt er geen
knelpunt. De verbinding met de omliggende wateren, polders en beken vanuit het
oude land is voldoende via wind en vogels. Bovendien ontbreken er geen gewenste
waterplantensoorten.
Ook voor macrofauna is er geen knelpunt om de gewenste soorten in de Randmeren
Oost te krijgen.
Voor vis zijn op dit moment de Randmeren Oost niet overal goed verbonden met de
omliggende wateren. Er zijn gemalen en/of sluizen aanwezig welke niet
vispasseerbaar zijn. Het lijkt niet tot grote problemen te leiden, omdat er geen groot
achterliggend gebied aanwezig is. Toch kan op basis van bovenstaande analyse van
de verbondenheid van het watersystemen en daarmee de moeilijkheden voor
verspreiding geconcludeerd worden dat de sleutelfactor verspreiding op oranje
staat. Het is oranje, omdat er wel een vispopulatie tot ontwikkeling kan komen maar
de omstandigheden voor verspreiding niet optimaal zijn. Het vispasseerbaar maken
van de Reevesluis zal de mogelijkheden voor verspreiding vergroten, maar lost niet
alle migratieknelpunten rond de Randmeren Oost op.
5.6.2 Terugblik toepassing ESF5
Voor de uitwerking van de verspreidingskansen voor organismen van en naar de
Randmeren Oost is alleen de quickscan uitgevoerd en niet gebruik gemaakt van het
instrumentarium voor de globale analyse. Uit de quickscan komt naar voren dat er
knelpunten liggen voor verspreiding van vis van en naar de polders. Echter is bij de
analyse hier niet verder op in gegaan omdat dit voor de Randmeren Oost geen
prioritair knelpunt is en het gebruik van de tool tijdsintensief is door de omvang van
het gebied. Om de Randmeren Oost robuuster te maken, is het van belang om eerst
de knelpunten in de productiviteit van het water (ESF1) en habitatgeschiktheid
(ESF4) nader te analyseren en maatregelen voor te definiëren.
Mocht er toch nog behoefte zijn een nadere analyse uit te voeren dan is het advies
dit te richten op de knelpunten voor vismigratie en de aanwezigheid van
ontbrekende soorten (plantminnende en zuurstoftolerante vis) in achterliggend
gebied. Ook als het niet lukt om voldoende habitat te ontwikkelen binnen de
Randmeren Oost zelf, zou een mogelijkheid zijn om de verbinding te leggen naar
geschikt habitat in het omliggende gebied.

Pagina 87 van 135

RWS INFORMATIE | | WATERSYSTEEMANALYSE RANDMEREN OOST | 9 DECEMBER 2019

5.7

ESF6 Verwijdering
De centrale vraag voor de ecologische sleutelfactor verwijdering is: “Is er invloed
van onderhoud of vraat op het voorkomen van planten en dieren?” De uitwerking
van de ESF verwijdering door STOWA is alleen gericht op de verwijdering van
planten door maaibeheer en graasdruk. De verwijdering en uitzetting van vis is
meegenomen in de Sleutelfactor context. Het effect van verwijdering op de
hoeveelheid en kwaliteit van vegetatie wordt grotendeels bepaald door de mate van
verwijdering. Als een plant in zijn geheel verwijderd wordt heeft dat andere
gevolgen dan wanneer de plant gemaaid wordt. Ook het moment van verwijdering
(in de groeicyclus van de plant) is essentieel voor het succes van de soort.
Hieronder is een globaal beeld geschetst van de globale drukken vanuit het
maaibeleid en begrazing.
Maaibeleid
Rijkswaterstaat maait in het IJsselmeergebied alleen de vaargeul als beroepsvaart
overlast ondervindt van waterplanten. In de praktijk is dit nog niet voorgekomen en
buiten de vaargeul maait Rijkswaterstaat zelf niet.
Waterrecreanten hebben soms wel last van overmatige groei van waterplanten in
het IJsselmeergebied, waaronder de Randmeren Oost. Daarom heeft Rijkswaterstaat
in 2012 een handreiking gemaakt voor eigenaren, beheerders en gebruikers die last
ondervinden van overmatige waterplantengroei hoe, hoeveel en welke planten zij
kunnen maaien en afvoeren. Gebruikers mogen als zij hinder ondervinden zelf de
waterplanten maaien mits zij zorgen voor het verantwoord afvoeren van het
maaisel. De handreiking geeft de voorwaarden waarmee gebruikers de overlast
kunnen verminderen en tegelijkertijd bijdragen aan de waterkwaliteits- en
natuurdoelen (RWS, 2012). Randmeren Oost is vrijwel in zijn geheel aangewezen
als N2000-gebied Veluwerandmeren (76) waarbij habitattypen, habitatrichtlijnsoorten en vogelrichtlijnsoorten zijn aangewezen (zie Watersysteemrapportage
Randmeren Oost – Hoofdstuk 5.3.3).
De coöperatie Gastvrije Randmeren zorgt namens de gemeenten voor het beheer en
onderhoud van de recreatieve functies van de meren, waaronder het vaarwater. De
coöperatie heeft voor het maaien van de waterplanten in de Veluwerandmeren een
ontheffing. Zij besteden het maaien uit aan de Stichting Maaien Waterplanten
Randmeren. Aan de ontheffing voor het maaien van waterplanten is een aantal
strikte voorwaarden verbonden (Handreiking Waterplanten maaibeheer van
Rijkswaterstaat).
•

•
•

•
•
•
•

Er mogen alleen velden met overlast gevende waterplanten worden
gemaaid. Voor de Veluwerandmeren zijn dat Doorgroeid fonteinkruid en
Aarvederkruid. In alle gevallen moeten kranswiervelden worden gespaard.
Er mag jaarlijks niet meer dan 300 hectare waterplanten in de
Veluwerandmeren gemaaid worden.
Er mag slechts eenmaal per jaar gemaaid worden, in de maand juli, op basis
van kartering en veldbezoek. Daar waar de grootste problemen voor de
watersector optreden, wordt gemaaid
Er mag alleen gemaaid worden op NAP -1,50 meter of dieper
Een week voorafgaand aan het maaien moeten alle werkzaamheden worden
gemeld bij de Provincies en bij Rijkswaterstaat
Kolonies van nestelende vogels mogen niet verstoord worden
Er mag alleen met aantoonbaar beproefde methoden gewerkt worden.
Toetscriteria daarvoor zijn: waterplanten knippen en niet uittrekken;
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apparatuur moeten in hoogte verstelbaar en op 0,60 meter boven de
waterbodem ingesteld kunnen worden, het restmateriaal moet worden
opgevangen en afgevoerd.
Sinds 2017 is het zogenaamde ‘Maaien 2.0’ ingegaan. Dit betekent voor het
Wolderwijd dat een groter gebied in de omgeving van de Biezen en direct
aansluitend aan het diepe zandwingebied gemaaid wordt. In het Veluwemeer wordt
juist minder gemaaid. De reden hiervoor is dat een verandering van fonteinkruiden
naar Kranswieren plaatsvindt (Gastvrijerandmeren, 2019).
Graasdruk
In de uitwerking van de Ecologische sleutelfactor verwijdering (STOWA, 2018b) zijn
de volgende relevante grazers genoemd:
Watervogels
•
Eenden
•
Meerkoeten
•
Ganzen
•
Knobbelzwanen
•
Kleine zwanen
Kreeften en slakken
•
Rivierkreeften
•
Poelslakken
Vissen
•
Graskarpers
•
Overige Vis
Zoogdieren
•
Bevers/muskusratten
•
Grote grazers op de oever
Watervogels
In Tabel 19 zijn de tellingen van SOVON weergegeven van de winter- en trekvogels
in het N2000-gebied Veluwerandmeren. Dit geeft inzicht in het aantal grazende
vogels in de Randmeren Oost. Om de graasdruk per hectare inzichtelijk te maken
zijn de aantallen over de jaren 2012 – 2018 gemiddeld en gedeeld door het totaal
aantal hectare van het gebied, 5200 ha.
Tabel 19 Aantal vogels met graasdruk op waterplanten (SOVON, 2019 Winter- en trekvogels in N2000gebied Veluwerandmeren(76))

Soort

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

Gemiddeld
/ ha

Meerkoet
Knobbelzwaan
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan
Zwanen
Krakeend
Krooneend
Pijlstaart
Slobeend
Tafeleend
Wilde Eend
Eenden
Grauwe Gans

15392
3449
725
110
4284
575
?
286
36
5720
1566
8319
1092

11886
3481
625
72
4178
226
57
214
29
2131
1456
8439
1039

14579
2777
571
75
3423
356
75
386
26
3429
1355
9151
1142

19097
3636
597
101
4334
352
43
293
21
3943
1596
10680
1355

14637
2711
1300
163
4174
268
55
307
34
3857
1116
9874
551

14458
3129
219
20
3368
387
48
192
35
1808
1318
7226
1253

2,89

0,76

1,72
0,21
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Gemiddeld is de graasdruk laag en zullen de watervogels op systeem niveau geen
significante druk zijn op de waterplanten. Lokaal kunnen groepen watervogels wel
een grote graasdruk hebben en de waterplantontwikkeling beïnvloeden.
Vissen, kreeften en poelslakken
In de vismonitoring van 2007, 2010, 2013 en 2017 is de graskarper niet
waargenomen. Mogelijk beschadigt de benthivore vis, zoals Brasem, wel
waterplanten bij het foerageren, maar het is geen grazer. Het is lastig een
inschatting te geven in hoeverre Brasem de waterplanten beschadigt in de
Randmeren Oost.
Er zijn geen rivierkreeften in de macrofauna monsters van de Randmeren Oost
gevonden. Wel is volgens Figuur 61 de Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (Faxonius
limosus) gevonden in het Veluwemeer. Gezien het aantal uurhokken waarin de soort
gerapporteerd is, lijkt deze kreeftensoort geen grote dichtheden te hebben bereikt.

Figuur 61 Waarnemingen Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (bron EIS)
Tijdens de macrofauna inventarisaties is de grazende poelslak (Lymnaea stagnalis)
met 1 exemplaar waargenomen in 2016. In 2005, 2008 en 2016 zijn in totaal 361
jonge slakjes gevangen van deze familie.
Zoogdieren
Er zijn geen aantallen bekend van grote grazers rond de Randmeren Oost. Er zijn
geen officiële tellingen bekend van bevers, beverratten en muskusratten. In
onderstaande kaartjes zijn de ingevoerde waarnemingen in de Nationale Databank
Flora en Fauna (NDFF) weergegeven van de afgelopen 3 jaar. Op basis hiervan is de
inschatting dat er ongeveer 5 bevers per hectare en 15 muskusratten per hectare
leven. Dit is slechts een grove inschatting en het effect van deze aantallen is niet
direct in te schatten. In de uitwerking staat het effect van de bever en de beverrat
als volgt beschreven (STOWA, 2018b): “De bever is in staat om grote hoeveelheden
emergente drijvende en ondergedoken waterplanten weg te eten. Echter, doordat
de bever zich tijdens de winterperiode schuil houd in zijn burcht komt deze
begrazing het meest tot uiting tijdens de zomerperiode. De grazereigenschappen
van de bever verschilt beperkt van die van de beverrat en muskusrat waardoor de
bever bruikbaar is als modelsoort voor deze andere soorten. Hierbij dient wel
rekening gehouden worden met het gewichtsverschil tussen de soorten; het gewicht
van één bever (20 kg) is het equivalent van 3 beverratten (6 kg) en 14
muskusratten (1.5 kg).”
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Figuur 62 Waarnemingen ingevoerd in de NDFF van januari 2016 – eind 2019. Links: bever (289); Rechts:
muskusrat (909). Groen: puntwaarneming (waarneming binnen een van hok < 1 km2 ) Oranje: waarneming
van hok binnen 1 – 5 km2.

Bedekking waterplanten
De huidige bedekkingspercentages van de waterplanten (4.2.1) geven aan dat de
Randmeren Oost gedomineerd worden door ondergedoken waterplanten waarbij met
name verschillende Kranswieren een hoog bedekkingspercentage bereiken. In het
Wolderwijd en het Veluwemeer kan ook Aarvederkruid, Doorgroeid fonteinkruid,
Schedefonteinkruid en Tenger fonteinkruid domineren (zie bijlage 4).
Quickscan verwijdering
Om te analyseren of verwijdering door maaien of begrazing een rol speelt in de
vegetatiesamenstelling is de verwijderingstool ontwikkeld (STOWA, 2018b). De
quickscan van de ESF verwijdering is een vragenlijst gebaseerd op een groot aantal
runs van het verwijderingsinstrument waarbij veel voorkomende scenario’s en
uitersten zijn berekend. De vragen sluiten aan bij de ecosysteemtoestanden.
Onderstaand kader geeft de resultaten van de quickscan weer. De dikgedrukte tekst
geeft aan welke situatie van toepassing is op Randmeren Oost.
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Quickscan Verwijdering

•
•

•

Geen waterplanten of zeer spaarzaam
Een of enkele soorten samen meer dan 50% bedekking
o Kroosdek (Lemna of Azolla)
o Drijfbladplanten domineren
o Submerse soorten domineren
 Smalle waterpest, Tenger fonteinkruid, Haarfonteinkruid,
Ongelijkbladig vederkruid, Waterwaaier
 Aarvederkruid, Schedefonteinkruid, Glanzig
fonteinkruid, Gekroesd fonteinkruid, Zannichellia, Grof
hoornblad
 ▶ mogelijk is matige verwijderingsdruk oorzaak
voor soortenarmoede
 Groot nimfkruid of Zannichellia
 Kranswieren
 ▶ verwijdering speelt waarschijnlijk geen rol van
betekenis, maar als er verwijderd wordt dan
waarschijnlijk hoog maaiend
 Draadalgen
o Amfibische soorten domineren
o Helofyten soortenarm tot in het water
Gevarieerde begroeiing met waterplanten

Bovenstaand kader laat zien dat in de zones waar de ondergedoken waterplanten
voornamelijk bestaan uit Aarvederkruid, fonteinkruiden en Grof hoornblad de matige
verwijderingsdruk de oorzaak kan zijn van soortenarmoede. Echter is op
bedekkingskaarten (zie bijlage 4) te zien dat deze zones beperkt zijn.
Het overgrote deel bestaat uit Kranswieren waar verwijdering geen rol van
betekenis is. Op basis van het maaibeleid is aan te nemen dat in deze zones niet
gemaaid worden.
5.7.1 Conclusie ESF6 verwijdering
Op basis van het maaibeleid, de ingeschatte graasdruk van watervogels, de
bedekkingen van waterplanten en de quickscan is de conclusie dat verwijdering
geen knelpunt vormt en op groen staat.

5.7.2 Terugblik toepassing ESF6
Voor de ecologische sleutelfactor verwijdering is er een quickscan en het
verwijderingsinstrument ontwikkeld. Gestart is met het uitvoeren van de quickscan.
Op basis hiervan was er geen aanleiding om aan te nemen dat verwijdering een
knelpunt vormt, aangezien er voldoende ondergedoken waterplanten aanwezig zijn.
Wel is gestart met het inzichtelijk maken van de relevante aspecten van het
verwijderingsinstrument, om toch enig inzicht te krijgen in de drukken.
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Bij de installatie van het verwijderingsinstrument trad een fout op. Omdat het
resultaat van de quickscan positief was en uit de inventarisatie geen grote drukken
worden verwacht, is er verder geen tijd in gestoken om de fout in het instrument te
achterhalen.

5.8

ESF7 Organische belasting
Eigenlijk wordt elk watersysteem in meer of mindere mate beïnvloed door
organische belasting. De bronnen hiervan verschillen per watersysteem. Het kan
gaan om effluent van rioolwaterzuiveringen, riool overstorten, ongezuiverde
lozingen, hondenpoep, ingewaaid blad, of brood voor de eenden dat in het water
wordt gegooid. Een hoge organische belasting kan leiden tot zuurstofloosheid,
omdat zuurstof nodig is voor het afbreken van de organische stoffen in het
watersysteem. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in een verlies van biodiversiteit, het
plotseling sterven van organismen die afhankelijk zijn van zuurstof in het water
(bijv. vissen) en/of een problematische toename van bacteriën die giftige stoffen
produceren.
Het effect van organische belasting is veelal tijdelijk en lokaal. Wanneer deze
ecologische sleutelfactor ‘op rood’ staat, vormt dit lokaal vaak het belangrijkste
probleem. Dat wil zeggen: het probleem dat domineert en daarom eerst opgelost
moet worden.
Bij ESF7 staat de vraag centraal of de organische belasting een belemmering vormt
voor de ecologische ontwikkeling van het watersysteem. Voor Randmeren Oost is
hier op twee manieren naar gekeken:
•
Analyse van de meetgegevens van de zuurstofconcentraties in de
Randmeren Oost. Geeft dit aanleiding tot het veronderstellen van een
probleem met organische belasting, resulterend in (incidentele) lage
zuurstofconcentraties?
•
Een grove beoordeling om te beoordelen of het systeem een risico loopt op
het overschrijden van een gestelde minimumwaarde voor de
zuurstofconcentratie. Hiervoor is gekeken naar de kenmerken van het
watersysteem (bijvoorbeeld de waterdiepte) en de aanwezigheid van
potentiële belastingsbronnen. Hiervoor is het model Oxy-Val gebruikt. Dit is
een Excelinstrument welke is ontwikkeld ten behoeve van ESF7. Het
instrument schat op basis van kentallen het zuurstofverbruik van de
organische belasting en vergelijkt dit met de zuurstofaanvoer door reaeratie.
Zuurstofconcentratie in de Randmeren Oost
De gemeten zuurstofconcentraties volgen een jaarlijks patroon. In de winter zijn de
zuurstofconcentraties hoger dan in de zomer. De zuurstofconcentraties dalen in de
zomer tot rond de 8 mg/l. Dit is geen probleem voor de ecologische ontwikkelingen
in de Randmeren Oost. Onderstaande figuur laat de gemeten zuurstofconcentraties
op meetpunt Veluwemeer Midden zien. Dit meetpunt heeft de meest complete
meetreeks voor de periode 2008-2018. De overige meetpunten laten een
vergelijkbaar beeld zien. 5 mg O2/l is een veel gehanteerde ondergrens. Wanneer de
zuurstofconcentratie hieronder komt, kan dat effecten hebben op de ecologische
ontwikkeling. Een zuurstofconcentratie lager dan 3 mg/l kan leiden tot acute
problemen. Hierbij moet worden aangetekend dat de metingen altijd overdag
plaatsvinden en dat kritische waarden vooral optreden in het donker. Er zijn geen
metingen in de Randmeren Oost bekend in de periode 2008-2018 waarbij de
gemeten zuurstofconcentratie onder de 5 mg/l komt. De zuurstofconcentraties
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geven dan ook geen aanleiding om problemen met de organische belasting te
veronderstellen.

Figuur 63. Gemeten zuurstofconcentraties op meetpunt Veluwemeer Midden, periode 2008-2018.

Risicobeoordeling van het watersysteem
Met het model Oxy-Val is een beoordeling uitgevoerd om te bepalen over het
watersysteem van de Randmeren Oost gevoelig is voor organische belasting en/of
dat de belastingen op het systeem aanleiding geven tot verdere analyse. Uit de
modelberekening volgt het volgende 6 :
Belasting
laag
Gevoeligheid systeem
matig
Risico op overschrijding minimumwaarde
laag
5.8.1 Conclusie ESF7 Organische belasting
De grove analyse geeft geen aanleiding tot verdere analyse. Alles wijst erop dat er
geen problemen zijn met de organische belasting. Randmeren Oost is een groot
watersysteem. Deze analyse sluit niet uit dat er lokaal problemen kunnen optreden
met een zuurstofdip ten gevolge van organische belasting. Dit is dan echter geen
probleem voor het ecologisch functioneren van het gehele watersysteem.
5.8.2 Terugblik toepassing ESF7
Voor ESF7 is een globale analyse gedaan door naar de meetgegevens te kijken en
door toepassing van het model Oxy-Val. Uit de berekening met Oxy-Val blijkt dat
het systeem een laag risico heeft voor knelpunten met organische belasting. Er is
daarmee geen aanleiding voor verder onderzoek.

6

Output van het model staat in bijlage 6
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5.9

ESF8 Toxiciteit
De centrale vraag voor de ESF Toxiciteit is of er verontreinigingen zijn die giftig zijn
voor de aanwezige planten en dieren. Deze vraag is beantwoord door enerzijds de
effecten van specifieke stoffen te kwantificeren en anderzijds de gezamenlijke
effecten van alle aanwezige stoffen vast te stellen. Stoffen zoals zware metalen,
pesticiden, medicijnresten en andere microverontreinigingen kunnen in een
aquatisch systeem een toxisch effect hebben op de aanwezige planten en dieren. Dit
kan gaan om acute sterfte, maar ook om verminderde voortplanting of ander
gedrag. Vaak speelt dit probleem lokaal en voor specifieke soorten. Effecten op
systeemniveau zijn lastiger te duiden. De gevoeligheid voor stoffen verschilt per
soort. Hoge concentraties van stoffen kunnen acute toxische effecten veroorzaken.
Een langdurige blootstelling aan lagere concentraties kan ook effecten veroorzaken.
Hierbij is het ook belangrijk om niet alleen naar effecten van specifieke stoffen te
kijken, maar ook naar effecten van mengsels.
Voor het beoordelen van deze ESF is de module Chemie Spoor en het Toxicologie
spoor ontwikkeld door de STOWA (2016). Het instrument voor het chemie spoor
bevat gegevens over de ecotoxiciteit van stoffen. Deze module maakt gebruik van
MS Excel en MS Access en gemeten concentraties om de (mengsel-)toxische druk te
berekenen. De toxische druk wordt uitgedrukt als msPAF-waarde (meerdere stoffen
potentieel aangetaste fractie). Deze waarde geeft dus een indicatie van het
percentage van de leefgemeenschap die aangetast wordt door de aanwezige
toxische stoffen. Richtlijn is dat wanneer een msPAF een waarde heeft van minder
dan 0,5%, de toxische druk geen knelpunt vormt voor een goede leefgemeenschap
van planten en macrofauna. Bij een msPAF-waarde tussen 0,5 tot 10% vormt de
toxische druk een beperkt knelpunt (oranje) en bij hogere percentages vormt de
toxische druk wel een knelpunt en staat de ESF toxiciteit op rood.
Voor het toxicologie-spoor is SIMONI ontwikkeld. Hiermee kan aan de hand van
bioassays een risicoanalyse worden uitgevoerd. Bioassays of bioanalyses zijn
biologische proeven met levende dieren en planten (in vivo) of weefsels en cellen (in
vitro), waarmee de biologische activiteit en toxiciteit die door stoffen wordt
veroorzaakt kunnen worden bepaald. Omdat bioassays de effecten van stoffen op
levend materiaal meten, zijn ze essentieel bij de risicoanalyse van
milieuverontreinigingen.
Chemie Spoor
Als invoerdata zijn de KRW-meetwaarden van de Randmeren Oost gebruikt van de
jaren 2013, 2015, 2016 en 2017.
In de module Chemie Spoor is het mogelijk om de biobeschikbaarheidscorrectie
locatie specifiek te maken. De parameters die van invloed zijn op de
biobeschikbaarheid van toxische stoffen zijn weergegeven in Tabel 20. Deze
waarden zijn gebaseerd op metingen op het meetpunt Veluwemeer midden
(zwaartepunt) van de jaren 2013, 2015, 2016 en 2017. Hiervoor is voor de
temperatuur en de pH-waarde onderscheid gemaakt tussen de winter- (oktober t/m
maart) en zomermaanden (april t/m september). Voor DOC (Dissolved Organic
Carbon), POC (Particulate Organic Carbon) en TSS (Total Suspended Solids) zijn
geen meetgegevens beschikbaar. Hiervoor zijn de defaultwaarden gebruikt uit het
model. Dit brengt een zekere onzekerheidsfactor met zich mee.
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Tabel 20 Ingevulde waarden voor de bio-beschikbaarheidscorrectie. Betekenis afkortingen DOC=Dissolved
Organic Carbon; POC=Particulate Organic Carbon en TSS=Total Suspended Solids

Parameter
pH zomer
pH winter
T zomer (°C)
T winter (°C)
Ca (µg/l)
Mg (µg/l)
Na (µg/l)
Cl (µg/l)
DOC (mg/l)
POC (mg/kg)
TSS (mg/l)

Waarde
8,80
8,29
17,28
5,83
73140
14710
74160
124840
Default (5)
Default (100000)
Default (5)

Tijdens de analyse is ook voor de invoerdata onderscheid gemaakt in de winter(oktober t/m maart) en zomermaanden (april t/m september).
Resultaten
In bijlage 7 is de resultaten tabel, die Chemie Spoor als uitvoer geeft, opgenomen.
Figuur 64 geeft de histogram weer van de berekende msPAF-waarden voor het
mengsel aan aanwezige stoffen. Elk monster staat representatief voor één
meetmoment. Hierin is te zien dat op de meeste meetmomenten de potentieel
aangetaste fractie tussen de 0 en 0,2% is. Op drie meetmomenten was de
potentieel aangetaste fractie 0,5% of hoger met een maximum van 1,4%. Dit
betekent dat volgens de beschikbare data maximaal 1,4% van de planten en dieren
aangetast kan worden door de aanwezige stoffen.
35

Aantal monsters
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Figuur 64 Histogram msPAFraMix. Aantal monsters = meetmomenten met een msPAF-waarde (%)

Figuur 65 geeft de msPAF-waardes aan per meetmoment. Er is een toenemende
trend waarneembaar. Eind 2016 en in 2017 zijn de monsters genomen met de
hoogste potentiële toxische druk en is 4 maal de grenswaarde van 0,5% potentieel
aangetaste fractie overschreden. De msPAF-waarde van 1,4% op 19 december 2017
is veroorzaakt door aluminium.
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Figuur 65 msPAF-waarde per meetmoment op meetpunt Veluwemeer midden (zwaartepunt) met 0,5%
aangegeven als grenswaarde

De resultaten van Chemie-spoor geven aan welke vijf stoffen de hoogste toxische
druk hebben binnen de berekende msPAF-waarde. Tabel 21 geeft aan in hoeveel
monsters met een msPAF-waarde van meer dan 0%, de stof het meest toxisch is.
Hierin is te zien dat aluminium de hoogste toxische druk veroorzaakt.
Tabel 21 Lijst met stoffen met de meeste toxische druk binnen de berekende msPAF-waarde (> 0%).

Stof
Aluminium
som 4-nonylfenol-isomeren (vertakt)
Vanadium
Zink

Aantal monsters met msPAF > 0%
8
2
2
1

In paragrafen 3.1.3 en 3.1.4 is kort toegelicht wat mogelijke bronnen zijn van de
overschrijdende stoffen. Ook de systeemrapportage (Tauw, 2019) gaat hier verder
op in (hoofdstuk ‘Schoon en gezond water’).
5.9.1 Conclusie ESF8 Toxiciteit
Omdat de msPAF-waarde in de Randmeren Oost in het laatste meetjaar meerdere
malen de grenswaarde van 0,5% overschrijdt, vormt ESF 8 Toxiciteit een mogelijk
knelpunt (oranje).
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5.9.2

Terugblik toepassing ESF8

Voor de analyse van de toxische druk op organismen in de Randmeren Oost is
gebruik gemaakt van het chemie-spoor. Het Toxicologie-spoor is niet uitgevoerd,
omdat hier voor geen data beschikbaar is. Voor dit toxicologie spoor moeten
effectmetingen uitgevoerd worden met behulp van bioassays. De procedure staat
beschreven in de uitwerking van de sleutelfactor toxiciteit (STOWA, 2016).

5.10

ESF9 Context
De centrale vraag bij de ecologische sleutelfactor Context is ‘Hoe kan de ecologie
verbeterd worden, gezien de verschillende functies van het watersysteem?’
Watersystemen in Nederland vervullen uiteenlopende functies en leveren vele
diensten. De sleutelfactoren geven inzicht in het functioneren van een watersysteem
en de bestaande knelpunten. Dit vormt het vertrekpunt om de maatregelen te
bepalen waarmee de ecologische kwaliteit kan worden verbeterd. Echter, welke
maatregelen genomen worden en welke fasering wordt gehanteerd, hangt af van de
uitkomst van een afweging tussen functies en actoren. De context, het samenspel
van functies en actoren, bepaalt dan ook mede de samenstelling van het
maatregelenpakket en het tempo van de uitvoering van de maatregelen (de
fasering).
Door effecten van maatregelen op maatschappelijk welzijn inzichtelijk te maken,
ontstaat een beeld van de (maatschappelijke) ruimte voor deze maatregelen. Deze
informatie ondersteunt de (bestuurlijke) besluitvorming en bevordert het zoeken
naar wederzijds voordeel voor ecologie en mens. Vaak kunnen doelen gecombineerd
worden, maar soms ook niet. Na belangenafweging kan gekozen worden om
ecologische maatregelen te treffen waarvan de effecten maatschappelijk
aanvaardbaar zijn.
Voor ESF9 is in beeld gebracht welke functies het gebied van de Randmeren Oost
heeft. Deze functies stellen ook eisen en wensen aan de Randmeren Oost. In een
aantal gevallen is er een spanningsveld tussen de ontwikkeling van een goede
ecologische waterkwaliteit en overige functies in het gebied. In Tabel 22 staan de
indicatoren (functies) die mogelijk in een gebied spelen. Deze lijst is door STOWA
ontwikkeld voor ESF context als een checklist voor de belangen en functies in een
gebied. In de kolom RMO is aangegeven of deze functie van belang is voor de
Randmeren Oost. Onder de tabel is ingegaan op de belangrijkste functies van het
gebied en de eventuele spanningsvelden die dit oplevert voor de waterkwaliteit.
Voor het invullen van deze ESF is veel gebruik gemaakt van de
Watersysteemrapportage Randmeren Oost (Tauw, 2019)
Tabel 22 Indicatoren in het instrument ‘context’ die van belang zijn voor watersystemen (Bron: STOWA,
2018) betekenis letters: a – indicator voor producerende dienst; b - indicator voor regulerende dienst; c indicator voor culturele dienst.

Indicator (Eenheidd)
Private wateronttrekking
(m3/jaar)
Maximale lading beroepsvaart (ton) per lengte
vaarweg (m)a
Drinkwaterextractiea

Omschrijving
Watergebruik buiten leidingsysteem
om, direct gewonnen uit grondwater
Transport over Nederlandse
waterwegen

Benodigd voor actor
Industrie, Landbouw
(irrigatie)
Transportindustrie

RMO
Onbekend, wordt niet van
belang veronderstelt
Scheepvaart aanwezig

Hoeveelheid water geëxtraheerd
voor drinkwater

Drinkwatersector

Gebiedsdossier
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Indicator (Eenheidd)
Biomassaproductie (kg/m2)a
Landbouwproductiea
Aquacultuurproductiea
Schoon oppervlaktewater (%
stikstof verwijderd)b
Schoon grondwater (%
stikstof verwijderd)b
Verziltingspreventie (score
risico)b
Volume oppervlakte water
(m3)b
Volume water in de bodem
(m3)b
Migratiemogelijkheid vis b
Koolstofvastlegging (ton/ha)b
Erosiepreventieb
Oppervlakte vaar wegen
geschikt voor recreatieve
vaartc
Kwaliteit zwemwaterc

Aantrekkelijkheid landschapc
Geschiktheid voor
recreatieve visserij (score)c

Omschrijving
Biomassaproductie door maaien en
baggeren van water- en oever
planten voor energieopwekking
Bijdrage van (bodem en) water aan
voedselproductie

Benodigd voor actor
Energiesector

RMO
Onbekend, wordt niet van
belang veronderstelt

Landbouw

Bijdrage van (bodem en) water aan
aquacultuur
Vervuiling weggenomen door micro
organismen in waterbodem
Zuivering van grondwater in de
directe omgeving van waterlichaam
door bodemchemische processen
De mate waarin zoutwaterkwel
voorkomen wordt
Bijdrage oppervlaktewater aan
beperking overstromings- en/of
droogterisico en levering verkoeling
Bijdrage grondwater aan regulering
hoeveelheid beschikbaar water
Vistrappen e.d.

Aquacultuur

Onbekend, wordt voor het
watersysteem niet van
belang veronderstelt
Beroepsvisserij aanwezig

Koolstofvastlegging door bodem in
de bovenste meter.
Voorkomen van afslag van oevers
door maatregelen
Oppervlakte combineert drukte en
capaciteit

Diversen die schoon
water gebruiken
Diversen die schoon
water gebruiken
Vooral landbouw
Landbouw en
gemeenten
Vooral landbouw
Recreatie- en
beroepsvisserij
Overheid
Bewoners, landbouw
Recreatie: vaart

Mate van troebelheid, kans op
botulisme en blauwalgen

Recreatie: zwemmen

Combinatie verschillende
kwaliteitsindicatoren
Combinatie capaciteit vis-migratie,
alternatief gebruik (zwemmen,
beroepsvaart) en waterkwaliteit

Recreatie: overig
Recreatie: visserij

Stikstofretentie in RMO is
relatief laag
Als natuurlijk proces treedt
het op, onbekend welk
belang dit speelt.
Onbekend, wordt niet van
belang veronderstelt
Van belang voor omgeving,
ook als zoetwatervoorraad
bij droogte.
Kwel en wegzijging spelen
Vismigratiemogelijkheden
zijn niet optimaal
Niet gekwantificeerd, wel
aanwezig.
Basaltoevers aanwezig op
deel van de oevers
Vaargeul voor beroepsvaart
18 officiële
zwemwaterlocaties,
kwaliteitsklasse 2018: 10 x
uitstekend, 4 x goed, 2 x
aanvaardbaar, 1 x slecht, 1 x
nieuwe locatie
?
De sportvisserij is groot in
het gebied vanwege het
aantrekkelijke karakter en
de vele faciliteiten

Scheepvaart
Het gebied is geschikt voor beroepsvaart met een maximale lengte van 90m en
maximale breedte van 9,5m. In 2030 passeren naar verwachting 25.000 schepen
het toekomstige Reevesluis complex. Dit scheepvaartverkeer bestaat voor 95
procent uit recreatievaart en voor 5 procent uit beroepsvaart. Het gebied heeft 29
havens. Eénentwintig zijn commercieel van opzet, met 6300 vaste ligplaatsen. Een
toename van recreatievaart kan leiden tot een grotere druk op beschermde
natuurwaarden, met name verstoring van rust- en foerageergebieden van de grote
aantallen watervogels die jaarrond gebruik maken van het gebied. De stichting
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Gastvrije Randmeren maait jaarlijks op de voor de watersport meest hinderlijke
plaatsen 50 hectare fonteinkruid. Deze 50 hectare geldt de gehele Randmeren. De
inzet van maaien is vooral in de Randmeren Zuid.
De scheepvaart vraagt een bepaalde diepgang. Voor de grotere vaartuigen zijn de
vaargeulen van belang. Deze worden op diepte gehouden. Deze vaargeulen zijn te
diep voor onderwaterplanten en het op diepte houden (baggeren) heeft, tijdelijk,
een verstorend effect op de ecologie. Voor de gebieden naast de vaargeulen geldt
dat de recreatievaart last heeft van overmatige plantengroei. Het open houden van
het water is niet altijd in het belang van de ecologische ontwikkeling van een
gevarieerde watervegetatie.
Zwemwater
In Randmeren Oost liggen 18 officieel aangewezen zwemwaterlocaties die door RWS
worden gemonitord. Hiervan krijgen er 14 de klasse goed of uitstekend, twee zijn
aanvaardbaar en is er een nog niet gemeten omdat deze nieuw is. Locatie De Oude
Pol in het Veluwemeer krijgt de klasse slecht. Deze beoordeling is gebaseerd op de
bacteriologische kwaliteit van het oppervlaktewater op de locatie van het
zwemwater.
Zwemwaterlocaties vragen om een makkelijk bereikbare oever waar zwemmers
goed het water in kunnen gaan. Hier is geen ontwikkeling van de oeverzone met
helofyten mogelijk. De zwemmers ondervinden negatieve invloed van overmatige
waterplantengroei. Overmatige plantengroei zorgt voor overlast bij het zwemmen,
en aangespoelde plantenresten worden als negatief ervaren door zwemmers.
Visserij
De visserij op de Randmeren Oost bestaat uit beroepsvisserij en recreatieve visserij.
De beroepsvisserij bestaat uit 7 visserijbedrijven met aalvisrechten, welke
tegenwoordig met nog maar een kwart van het aantal hok- en schietfuiken vissen
t.o.v. 1995, hoewel het gebruik van meer fuiken toegestaan is. Verder wordt met de
zegen gevist door 5 beroepsvissers op pootvis (Brasem en Blankvoorn > 15 cm).
Het quotum schubvis, dat jaarlijks door de beroepsvissers mag worden gevangen,
wordt in overleg met de VBC bepaald door Sportvisfederatie MidWest Nederland,
visrechthebbende van het schubvisrecht op Randmeren Oost. De sportvisserij is
groot in het gebied vanwege het aantrekkelijke karakter en de vele faciliteiten.
Sportvisserij richt zich op veel verschillende soorten te weten Blankvoorn, Brasem,
Kolblei, Winde, Blankvoorn, Snoek, Karper, Baars, Snoekbaars en Roofblei
(Visstandbeheercommissie (VBC), 2012).
Sinds 2010 zijn glasaal en pootaal in de Randmeren Oost uitgezet. Bij elke uitzet is
het streven steeds geweest de paling zo goed mogelijk te spreiden over alle
gunstige locaties van het betreffende water. Voor uitzet in de Veluwe Randmeren is
altijd gebruik gemaakt van de havens Harderwijk/Zeewolde en uitzet heeft altijd
plaats gevonden in gebied zowel ten noorden als ten zuiden van Harderwijk.
Het afvangen van schubvis door de beroepsvisserij kan positief werken wanneer
bodemwoelende soorten als Brasem weggevangen worden. Een nadeel is dat er
geen evenwicht kan ontstaan in de vispopulatie. Door visserijdruk ontstaat er geen
visbestand wat past bij het watersysteem. Mogelijk heeft dit in het geval van de
Randmeren Oost ook een positief effect: op basis van de fosfaatbelasting wordt een
troebel watersysteem verwacht, maar het systeem is helder. Door het wegvangen
van Brasem wordt het bodemwoelende en vertroebelende effect verminderd. Dit
draagt bij aan het feit dat het watersysteem helder is. Daarnaast spelen ook andere
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factoren; de aanwezige Brasem heeft een minder vertroebelend effect wanneer er
waterplanten zijn omdat de waterplanten de bodemdeeltjes vasthouden en de
vissen de bodem minder om kunnen woelen.
Het is niet mogelijk om op basis van beschikbare gegevens deze gedachtegang te
toetsen en daarmee is het niet duidelijk hoeveel effect dit daadwerkelijk heeft.
Zandwinning
Er is voor de zandwinning ingestoken op een combinatie van vaargeul verbetering,
vergroting mogelijkheden recreatievaart voor het Wolderwijd en de optimale
mogelijkheden voor een goede bestemming na winning. De kalkzandsteenindustrie
moet zoveel mogelijk ondiep winnen in de vaargeul van het Veluwemeer. De
zandwinningen hebben tot nu toe niet geleid tot waarneembare nadelige effecten op
de visstand. Ook uitbreiding van de diepe zandwinning is niet nadelig voor de
visstand omdat er habitat ontstaat dat weinig in de Randmeren aanwezig is. Het
aantal ontgrondingen zal in de nabije toekomst gelijk of beperkter zijn in de
Randmeren Oost.
De watersysteemanalyse laat in ESF1 zien dat er een relatie is tussen de
waterdiepte en de kritische fosfaatbelasting. Bij een grotere waterdiepte is de
kritische belasting lager. Zandwinning leidt plaatselijk tot een grotere gemiddelde
waterdiepte en daarmee leidt het tot een lagere kritische belasting. Het
watersysteem wordt gevoeliger voor een omslag naar een troebel watersysteem. Op
schaal van het hele meer, is de verdieping beperkt.
Watervoorraad
In de Randmeren Oost kan water vastgehouden worden om in periode van droogte
een watervoorraad te hebben. In het Peilbesluit IJsselmeergebied 2018
(Rijkswaterstaat, 2018) staan bandbreedtes voor de meerpeilen voor de Randmeren
Oost. In de zomer wordt op een hoger meerpeil gestuurd dan in de winter. Daarmee
is er in de zomer een grotere watervoorraad beschikbaar. Onder gewone
omstandigheden is het peilbesluit leidend, maar in tijden van watertekort wordt de
rangorde van waterbehoefte bepaald door de landelijke verdringingsreeks.
Daarnaast bestaat ook een regionale uitwerking voor de verdringingsreeks voor
Noord-Nederland, hierin is de waterbehoefte van de verschillende watervragers
uitgewerkt. Waterschap Vallei en Veluwe heeft een waterbehoefte van 2,8 m3/s en
waterschap Zuiderzeeland vraagt 7,1 m3/s. Zuiderzeeland heeft alleen gedurende
extreme droogte een watervraag, in alle andere gevallen is Zuiderzeeland een netto
leverancier voor de Rijkswateren. Zuiderzeeland laat nooit water in vanuit de
Randmeren Oost, maar uit het Markermeer. Voor Randmeren Oost is daarmee
alleen de watervraag van waterschap Vallei en Veluwe van belang.
Het is niet bekend hoeveel water jaarlijks daadwerkelijk door Waterschap Vallei en
Veluwe ingelaten wordt. Dit is niet terug te zien in de gegevens voor de
waterbalans. Daarmee wordt verondersteld dat het van minimaal belang is voor het
totaalplaatje. Het peilbeheer stuurt op een tegennatuurlijk peilbeheer met een
waterpeil in de zomer die ongeveer 25 cm boven het winterpeil ligt (zie 4.1.2). De
fluctuatie is hiermee wel voldoende, maar het tegennatuurlijk peilbeheer vormt een
knelpunt voor de ontwikkeling van een kwalitatief goede oeverzone. Voor de
ontwikkeling van nieuwe rietvelden en uitbreiden van bestaande rietvelden spelen
daarnaast nog een aantal aspecten zoals golfslag, vraat en voedselrijkdom van de
bodem (RWS, Wiki).
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Erosiepreventie
Een deel van de oevers is voorzien van basaltblokken. Dit is ten behoeve van de
waterveiligheid en deze blokken moeten ervoor zorgen dat de oevers stabiel blijven
en niet eroderen. Deze basaltblokken bevinden zich vooral langs de westoever. De
oostelijke oevers hebben meer rietoevers en zijn langzaam aflopende oevers.

Figuur 66 Stortstenen oever van het Wolderwijd bij Harderwijk. (foto Michiel Wilhelm, november 2019)

De basaltblokken zijn van waarde voor macrofauna omdat de basaltblokken voor
slakken, mosselen en vlokreeften een geschikt substraat vormen. Daarnaast staan
basaltblokken een ecologische ontwikkeling van de oeverzone in de weg omdat de
basaltblokken een harde overgang vormen tussen land en water. Vanuit
waterkwaliteitsoogpunt is het wenselijk om deze basaltblokken te verwijderen en
een flauwe oever na te streven. Voordat dergelijke maatregelen uitgevoerd kunnen
worden, moet goed gekeken worden naar de gevoeligheid voor erosie en het aspect
waterveiligheid. Daarnaast zijn ook alternatieven denkbaar zoals vooroevers. De
uitvoerbaarheid daarvan moet per locatie bekeken worden. Het is dan de vraag of
een flauwe oever of een vooroever stand houdt of dat daarvoor teveel erosie van de
oever plaats zal vinden.
5.10.1 Conclusie ESF9 Context
Er zijn verschillende (maatschappelijke) functies in het gebied aanwezig. Deze
functies hebben deels tegenstrijdige belangen met de waterkwaliteit en een goede
ecologische ontwikkeling van het watersysteem. Op dit moment leidt dit niet tot
knelpunten; de ecologische ontwikkeling van de Randmeren Oost is redelijk tot
goed. De verbeterpunten die uit de watersysteemanalyse naar voren komen
(natuurlijk peilbeheer, inrichting oeverzone, vistrekbevordende maatregelen zoals
vispasseerbare gemalen) staan in veel gevallen haaks op de eisen en wensen van
één of meer van de overige functies in het gebied. Daarom geldt hier dat de ESF9
op oranje staat.
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5.10.2 Terugblik toepassing ESF9
Voor de analyse van de sleutelfactor context is gebruik gemaakt van de tabel met
indicatoren die ontwikkeld is in het kader van deze ESF. Hiermee zijn indicatoren die
van belang zijn voor het watersysteem in beeld gebracht. Vervolgens is per
indicator/gebruiksfunctie een beschrijving opgenomen en is bekeken welke belangen
hier spelen en hoe deze de ecologische waterkwaliteit raken.
Er is geen gebruik gemaakt van de tool van de ESF omdat deze een afwegingskader
vormt bij het nemen van maatregelen. Op dit moment is er voor Randmeren Oost
geen maatregelenpakket waarbij de context (overige functies en belangen)
afgewogen kunnen en of moeten worden. Daarom is er voor gekozen om de
belangen in beeld te brengen en te beschrijven.
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6

Samenvatting, conclusie en aanbevelingen

6.1

Samenvatting en conclusie
De voorgaande hoofdstukken beschrijven de huidige toestand en de
systeemvoorwaarden van de Randmeren Oost. Deze paragraaf vat de belangrijkste
conclusies en bevindingen samen en geeft antwoord op de vragen uit de inleiding:
“Voldoet Randmeren Oost aan de ecologische en chemische doelen?” en: “Welke
ecologische sleutelfactor vormt een knelpunt om aan de KRW-doelen te (blijven)
voldoen?” Aanvullend speelt voor de Randmeren Oost de vraag hoe stabiel en
robuust het systeem is.
6.1.1 Huidige toestand
De huidige situatie is op basis van meetgegevens van de jaren 2011-2018
beoordeeld op de biologische, fysisch chemische en de chemische kwaliteit.
Biologische kwaliteitselementen
•
Fytoplankton voldoet in alle jaren aan de doelstelling (GEP). Enkele bloeigroepen
(deelmaatlat soortensamenstelling) indiceren wel een hoge voedselrijkdom en
antropogene druk.
•
Overige waterflora is tussen 2011 en 2018 verbeterd en ligt boven het GEP. Uit
de EKR-scores blijkt dat de submerse vegetatie goed ontwikkeld is qua
bedekking en soortensamenstelling. Emerse vegetatie en drijfbladplanten
ontbreken vrijwel volledig. De oevervegetatie is onvoldoende ontwikkeld: zowel
de bedekking als de breedte van de kruidlaag is onvoldoende.
•
Macrofauna voldoet aan het GEP. Het percentage negatief indicatoren is relatief
laag, waardoor de bijdrage aan de EKR vrijwel gelijk is aan de referentie. Het
percentage kenmerkende en/of positieve indicatoren is ook relatief laag en
verandert ook nauwelijks door de jaren heen net als het percentage
kenmerkende taxa. Het komt er op neer dat een groot deel van de
waargenomen individuen niet kenmerkend, positief of negatief indicerend zijn
voor het watertype.
•
Vis ligt door de jaren heen rond het GEP. Brasem heeft de hoogste biomassa en
is tussen 2007 en 2016 toegenomen. De biomassa van Blankvoorn is juist
afgenomen in 2016 ten opzichte van 2007. De visgemeenschap lijkt het meest
op een Blankvoorn-Brasemgemeenschap (wateren met matige eutrofiëring). De
grootste winst voor verbetering van de visgemeenschap is te halen in het
vergroten van het aandeel van plantminnende en zuurstoftolerante vissen in de
totale visbiomassa.
Fysisch chemisch toestand
•
In 2008 tot en met 2010 was het totaal fosfaatgehalte hoger dan het GEP, maar
daarna lag de zomergemiddelde concentratie ver onder het GEP. De stikstoftotaalconcentratie voldeed tussen 2008 en 2017 alleen niet in 2015 aan het
GEP. Het zomergemiddelde pH voldoet door de hoge productie van de planten in
geen van de meetjaren aan het GEP (te hoog). Dit lijkt niet echt een probleem
te zijn. De overige parameters voldeden alle meetjaren aan het GEP.
Chemische toestand
•
De stoffen benzo(a)pyreen, kwik en nikkel voldoen in 2018 niet aan de norm.
De toestand in 2018 is bepaald aan de hand van gegevens over de jaren 2015
t/m 2017.
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Voldoet Randmeren Oost aan de ecologische en chemische doelen?
Over het geheel genomen komen uit de meetgegevens geen grote knelpunten naar
voren in de Randmeren Oost en voldoen de meeste kwaliteitselementen aan de
gestelde doelen. Het voorkomen van veel Kranswieren laat zien dat de
waterkwaliteit goed is en er geen grote knelpunten zijn. Voor enkele specifiekere
aspecten zijn er wel verbeterpunten: emerse vegetatie en drijfbladplanten
ontbreken en de kruidlaag in de oeverzone is onvoldoende ontwikkeld. Er komen
weinig kenmerkende soorten macrofauna voor en een groot deel van de individuen
tellen niet mee als positief of negatief indicerend. De populatie Brasem is relatief
groot en de vispopulatie kan verbeteren door het aandeel van plantminnende en
zuurstoftolerantie vissen in de totale visbiomassa te vergroten. De stoffen
benzo(a)pyreen, kwik en nikkel voldoen niet aan de chemische normen.
6.1.2 Systeemvoorwaarden
Er zijn negen ecologische sleutelfactoren. Deze geven een beeld van de
voorwaarden voor een goede ecologische ontwikkeling. Tabel 23 geeft een
samenvatting van de uitkomsten van de ecologische sleutelfactoren. De
sleutelfactoren werken met een kleurcodering:
•
Groen: de ESF is op orde en vormt geen belemmering voor de ecologische
ontwikkeling.
•
Oranje: De ESF is geen knelpunt maar er is wel ruimte voor verbetering. Het
kan ook betekenen dat er mogelijk een knelpunt is maar dat er niet genoeg
gegevens zijn om dit nader te onderzoeken.
•
Rood: De ESF vormt een knelpunt voor de ecologische ontwikkeling.
Hieronder zijn de conclusies per sleutelfactor samengevat.
Tabel 23 Overzicht van de uitkomsten van de ecologische sleutelfactoren.

ESF

Conclusie
Productiviteit water: De huidige fosfaatbelasting ligt boven de kritische belasting.
Dit betekent dat er in theorie een troebel watersysteem met algen verwacht wordt.
De huidige toestand is echter een helder systeem. De actuele en de kritische
belasting hebben beide een onzekerheidsmarge en deze ranges overlappen elkaar.
Lichtklimaat: Bij de analyse van het lichtklimaat is gekeken naar de ratio
doorzicht/diepte en de extinctie. In beide gevallen is de conclusie dat het
lichtklimaat voldoende is voor een goede ontwikkeling van ondergedoken
waterplanten.
Productiviteit bodem: Voor de productiviteit van de bodem is gekeken naar het
fosfaatgehalte in de waterbodem. Er is 1 monster beschikbaar. Deze laat zien dat
het fosfaatgehalte onder de grenswaarde ligt en dat een soortenrijke
onderwatervegetatie kan worden verwacht.
Habitatgeschiktheid: De habitatgeschiktheid is goed in de ondiepe zone, maar
vormt in de oeverzone een knelpunt: de overgang tussen de droge oever en de
ondiepe zone is te scherp door steile (basalt) oevers en een tegennatuurlijk
peilbeheer. De emerse zone is relatief op te weinig plekken ontwikkeld en daardoor
draagt de oeverzone onvoldoende bij aan het systeem functioneren.
Overstromingsgrasland ontbreekt vrijwel volledig. Waarschijnlijk ligt hierin de
oorzaak van de beperkte hoeveelheid plantminnende vis die afhankelijk is van deze
zone tijdens het paaiseizoen.
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ESF

Conclusie
Verspreiding: Het watersysteem van de Randmeren Oost is verbonden met de
omliggende (rijks)wateren door middel van sluizen. Dit is een belemmering voor de
verspreiding van soorten. Op de planning staat wel een vispassage bij het
Reevecomplex in het Drontermeer. Het achterliggende gebied kan vrij afwateren
(beken) of via gemalen (polders). Deze gemalen zijn niet vispasseerbaar. Dit vormt
een matig knelpunt voor de verspreiding naar de achterliggende polders, wat als
paai- en leefgebied kan dienen voor bijvoorbeeld plantminnende en
zuurstoftolerante vis. Maar het is geen primair knelpunt. De meeste kansen liggen
bij de verbinding met de polders van het oude land.
Verwijdering: Op basis van het maaibeleid, de ingeschatte graasdruk van
watervogels, de bedekkingen van waterplanten en de quick scan is de conclusie dat
verwijdering geen knelpunt vormt.
Organische belasting: De grove analyse wijst erop dat er geen problemen zijn
met de organische belasting. Randmeren Oost is een groot watersysteem. Deze
analyse sluit niet uit dat er lokaal problemen kunnen optreden met een zuurstofdip
ten gevolge van organische belasting. Dit is dan echter geen knelpunt voor het
ecologische functioneren van het gehele watersysteem.
Toxiciteit: Omdat de msPAF-waarde in de Randmeren Oost in het laatste meetjaar
meerdere malen de grenswaarde van 0,5% overschrijdt vormt ESF 8 toxiciteit een
mogelijk knelpunt.
Context: functies in het gebied hebben deels tegenstrijdige belangen met de
waterkwaliteit en een goede ecologische ontwikkeling van het watersysteem. Op dit
moment leidt dit niet tot knelpunten, maar de verbeterpunten staan in veel gevallen
haaks op de eisen en wensen van één of meer van de overige functies in het gebied.

Welke ecologische sleutelfactoren vormen een knelpunt om aan de KRW-doelen te
(blijven) voldoen?
Uit de analyse van de ESF’en blijkt dat er geen grote knelpunten zijn; er staan geen
sleutelfactoren op rood.
Wel volgen uit vijf ecologische sleutelfactoren verbeter- en aandachtspunten om aan
de KRW-doelen te blijven voldoen en het systeem robuuster te maken.
De belangrijkste zijn de hoge fosfaatbelasting en de scherpe overgang tussen de
droge oever en de ondiepe zone. Dit zijn belangrijke factoren in de robuustheid van
het systeem. De actuele belasting van fosfor ligt boven de kritische belasting. Dit
betekent dat er op basis van deze gegevens een grote kans is op een troebel
systeem, terwijl de huidige toestand dat niet is. De belastingen liggen relatief dicht
bij elkaar en er zijn onzekerheden in de berekening en in de geschiktheid van de
berekening voor dit watersysteem
De belasting van het watersysteem van de Randmeren Oost is al sinds 1975
afgenomen. In de afgelopen 30 jaar is deze nog met 35% afgenomen. In de jaren
’90 was de belasting nog 2,9 mg P/m2/d. In 2016 is deze gedaald tot 1,9 mg
P/m2/d. Dat is een positieve ontwikkeling. De kritische belasting is in dezelfde
periode niet wezenlijk veranderd want de systeemkenmerken zijn gelijk gebleven.
Die belasting is 1,55 mg P/m2/d en ligt daarmee nog steeds onder de actuele
belasting. Het is belangrijk hierbij op te merken dat zowel de actuele als kritische
belasting een onzekerheidsmarge hebben. De ontwikkelingen in de
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fosfaatconcentraties zijn positief. Het blijft belangrijk om ook in de toekomst
aandacht te blijven hebben voor de belasting van het watersysteem in de
Randmeren Oost, hoewel er wel wat af te dingen is op de juistheid van de kritische
belasting.
De kritische belasting wordt bepaald door vele systeemkenmerken. Hiervan zijn er
zes opgenomen in het model PCLake voor het bepalen van de kritische belasting. Dit
zijn de meest bepalende factoren. Maar in de praktijk zijn er veel meer factoren van
belang. Voorbeelden zijn veranderingen in aspecten die ook terugkomen in de
sleutelfactor habitatgeschiktheid, zoals de waterdiepte (door zandwinning),
aanpassingen aan de oevers, verandering van de visserijdruk en de hoeveelheid
mosselen. Antropogene invloeden kunnen resulteren in bloeien van ongewenste
algensoorten. Niet alleen antropogene belasting van de nutriënten, maar ook het
inlaten van steeds meer gebiedsvreemd water is een actueel aandachtspunt met de
steeds drogere jaren en klimaatverandering. Op basis van de uitgevoerde
watersysteemanalyse wordt geadviseerd bij alle toekomstige ontwikkelingen in de
Randmeren Oost na te gaan welke invloed deze hebben op de robuustheid van het
systeem.
Zoals hierboven al genoemd heeft de oeverzone ook invloed op de kritische
belasting (en dus de stabiliteit van het systeem) en vormt daarnaast habitat voor
oever- en waterplanten, macrofauna en vis. Doordat de emerse en oeverzone op te
weinig plekken goed ontwikkeld zijn en soms zelfs ontbreken, mist er essentieel
leef- en paaigebied voor vis en macrofauna, specifiek voor de soorten waarvoor het
GEP nu niet gehaald wordt.
Daarnaast zijn toxische druk, drukken vanuit overige gebruikers (context) en de
connectiviteit met het achterland mogelijke knelpunten. Voor toxiciteit en context is
uit de analyse nog geen duidelijk beeld gekomen of de drukken significant effect
hebben op het systeem. Hiervoor is nader onderzoek nodig (zie aanbevelingen in
6.2.2). De knelpunten in de connectiviteit van de Randmeren Oost zijn niet primair.
Er zijn factoren die de verspreiding van soorten (met name vissen) van en naar de
Randmeren Oost vanuit de polder beperken, wat mogelijk als geschikt paai- en
leefgebied kan dienen voor vis. Echter ligt de nadruk bij het optimaliseren van dat
habitat in de Randmeren Oost zelf.
6.2

Aanbevelingen
De paragraaf bevat drie typen aanbevelingen:
Voor verbetering van de ecologische kwaliteit in de Randmeren Oost
Voor verbetering in het inzicht in het systeem (monitoring)
Voor verder analyse van de Randmeren Oost en andere waterlichamen van
Rijkswaterstaat.
6.2.1 Aanbevelingen verbeterpunten ecologische kwaliteit
Uit de watersysteemanalyse komen verschillende verbeterpunten naar voren:
•

•

De fosfaatbelasting ligt boven de kritische belasting. Het systeem is wel helder
maar het verdient de aanbeveling dit voor de toekomst goed in de gaten te
houden en kritisch te zijn ten aanzien van veranderingen in het watersysteem
omdat het systeem dicht bij een omslagpunt lijkt te zitten. Verdieping leidt tot
een lagere kritische belasting van het systeem. Advies: Bereken goed wat, waar
en hoeveel betreffende de omvang van toekomstige zandwinning en verdieping
van de Randmeren Oost.
Visstand en habitat: De meeste winst voor verbetering van de visgemeenschap
is te halen in het vergroten van de biomassa van plantminnende en
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•

zuurstoftolerante vissen. Plantminnende vissen zoals, snoek en ruisvoorn, zijn
voor de voortplanting afhankelijk van ondiepe rijkbegroeide oeverzones of
overstromingsgrasland. Dit habitat ontbreekt vrijwel volledig of is niet goed
ontwikkeld. Er is geen goed ontwikkelde oeverzone aanwezig. De steile oevers
(deels met basalt) en het onnatuurlijke peil beperken de mogelijkheden voor
een goede ecologische ontwikkeling van de oeverzone. Daarnaast spelen lokaal
andere beperkende oorzaken voor de ontwikkeling van brede rietzones, zoals
vraatdruk, golfslag en voedselrijkdom van de bodem. Om tot goede
maatregelen te komen is een beter en vlakdekkend inzicht in de oeverzone
nodig (zie paragraaf 6.2.2).
Connectiviteit en habitat: De Randmeren Oost maken onderdeel uit van een
groter watersysteem. Zowel boven- als benedenstrooms is het systeem
verbonden met andere wateren. De mogelijkheden voor migratie van sommige
soorten is beperkt door de aanwezigheid van sluizen en gemalen. Het openen
van deze barrières levert verbeteringen op. Ook toegankelijkheid van
achterliggend gebied als paaigrond kan bijdragen aan de robuustheid. De
voorkeur ligt bij het verbeteren van het habitat binnen Randmeren Oost,
alvorens te richten op verbindingen met het achterliggende gebied.

6.2.2 Aanbevelingen monitoring
Voor deze watersysteemanalyse is gebruik gemaakt van beschikbare
(meet)gegevens. Op een aantal onderdelen is beperkt data beschikbaar, waardoor
geen volledig beeld is van sommige onderdelen van het watersysteem. Daarnaast
geldt dat er verschillende analysemethoden zijn, en verschillende manieren van
monitoren. Deze hebben in bepaalde gevallen ook invloed op de resultaten die uit de
metingen en monitoring naar voren komen. Deze paragraaf benoemt de
belangrijkste punten en aanbevelingen voor aanvullende metingen of anderen
metingen.
Morfologie
Voor een robuust ecologisch systeem is een goed ontwikkelde oeverzone van
belang. Dit betekent onder anderen dat de oevers flauw en breed zijn en in
bepaalde mate onderhevig is aan overstromingsdynamiek. Om van een smalle naar
een brede oeverzone te komen, zijn het talud en de peilfluctuatie bepalende
factoren. Een flauw talud heeft een helling van minder dan 10º (< 12 % of < 1:5).
Het is onbekend waar in Randmeren Oost het talud te steil is en waar welke
beschoeiing aanwezig is. Het in kaart brengen van de oevervorm en het talud geeft
meer inzicht in de situatie en geeft een beeld van de mate van verbetering die
mogelijk is en waar dit gerealiseerd kan worden.
Biologie
•
Oeverbegroeiing: Er is vlakdekkend inzicht in de oeverzone nodig. Waar groeit
Riet of andere soorten en hoe groot zijn de groeibestanden? Wat is de dichtheid
in stengels per oppervlak? Een dergelijke opname zou eenvoudig direct in GIS
kunnen worden gedaan.
•
Macrofauna: In de macrofauna bemonstering zou het aantal stenen monsters
beter afgestemd moeten zijn op de aanwezigheid van dat habitat in de
Randmeren Oost. Dat geldt ook voor monsters in de habitats vegetatie, ondiepe
bodem en diepe bodem zodat een volledig en representatief beeld van alles wat
voorkomt ontstaat. Door deze monsters apart op te werken en te rapporteren, is
ook beter het gewicht van de verschillende typen habitat te bepalen.
•
Mosselen: In de Randmeren Oost is de laatste inventarisatie van mosselen
gedaan in 2008. Deze informatie wordt niet meer als recent en relevant geschat
voor deze analyse. Mosselen zijn mogelijk wel een belangrijke schakel in dit
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ecosysteem dus is kennis van de soorten, verspreiding, de dichtheid en de
filterende capaciteit van groot belang. Als deze inventarisatie niet blijkt te zijn
gedaan, zou dat zeker aanvullend inzicht geven in de ecologische werking van
de Randmeren Oost. Geadviseerd wordt eens per drie jaar een vlakdekkende
opname te maken.
Rivierkreeften: Om de graasdruk van rivierkreeften in te kunnen schatten is het
van belang om deze soort te monitoren/te inventariseren. Momenteel is hier nog
geen goede methode voor beschikbaar. Wel kan gebruik gemaakt worden van
Waarnemingen.nl of kan via de sportvisserij melding van kreeften worden
geïnitieerd.

Fysische chemie
•
Fosfaatconcentraties: Momenteel wordt de fosforconcentratie op één
meetpunt gemeten in het Veluwemeer en op projectbasis bij Reeve. Vanuit de
stoffenbalans komen diverse vragen naar voren: Wat veroorzaakt precies de
lange retentietijd? Wordt de actuele belasting overschat en de afvoer onderschat
door bijvoorbeeld dominante afvoerstromen van nutriënten? Om deze vragen te
beantwoorden is het nodig om op meerdere locaties te meten. Bij voorkeur bij
de grootste aanvoerposten (gemaal Lovink en beken) en de afvoerlocaties. Ook
zou met metingen bij de Schuitenbeek en aan het eind van de Delta de werking
van de Delta in beeld gebracht kunnen worden.
•
Meetmethode fosforconcentraties: Vanaf 2011 is een duidelijke omslag te
zien in de fosfaatconcentraties in het oppervlaktewater. De concentraties zijn
lager en stabieler. Deze omslag valt samen met een nieuwe
waardebepalingsmethode. Tussen 2005 en 2010 is een fotometrische bepaling
van fosfor-totaal uitgevoerd met behulp van een autoanalyser. Vanaf 2011 is
gebruik gemaakt van een methode met een continu doorstroomanalysesysteem
(CFA). Enerzijds lijkt de detectiegrens te zijn veranderd van 0,05 mg/l naar 0,01
mg/l. Daarnaast is de CFA methode geschikt voor fosfor-totaalconcentraties van
0,10 mg/l tot 10,0 mg/l. De concentraties in de Randmeren Oost lijken onder
deze waarden te liggen, wat suggereert dat de methode niet geschikt is voor de
bepaling van de fosfor-totaalconcentraties in de Randmeren Oost. Dit kan een
reden zijn dat de seizoensfluctuatie niet terug te zien is in de meetreeks. Het is
waardevol om in de huidige situatie ook met de eerdere methode metingen voor
fosfaat uit te voeren en te bekijken of en hoe de resultaten van de twee
meetmethoden van elkaar verschillen. De verwachting is dat de fotometrische
bepaling een beter en nauwkeuriger beeld geeft van de fosfaatconcentraties in
de Randmeren Oost.
•
Stoffen in de waterbodem: Bij de watersysteemanalyse is één van de
ecologische sleutelfactoren de productiviteit van de waterbodem. Hiervoor wordt
in eerste instantie gekeken naar het fosfaatgehalte in de waterbodem. Wanneer
blijkt dat er hogere fosfaatgehalten in de waterbodem zitten kan met een
verdere analyse gekeken worden of er risico is op nalevering van fosfaat uit de
waterbodem naar de waterfase. Voor de analyse zijn alle waterbodemgegevens
opgevraagd waar fosfaat in de waterbodem gemeten is. Het bleek dat er maar
één meetpunt was waar eenmalig het fosfaatgehalte in de waterbodem is
bepaald. Dit geeft een zeer beperkt beeld van de waterbodem van de
Randmeren Oost. Omdat de fosfaatbelasting van het systeem hoog is, en er uit
de fosfaatbalans komt dat er een hoge retentie in het systeem is, is het
raadzaam de fosfaatgehalten in de waterbodem beter in beeld te brengen.
Wellicht vindt oplading van de waterbodem plaats. En wanneer dit het geval is,
is het ook de vraag op welke manier dit plaatsvindt. Mogelijk is het alleen aan
de orde in de vaargeulen; het met fosfaat verrijkte slib slaat neer in de diepe
delen en heeft verder beperkte invloed op de rest van het watersysteem.
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Toxische stoffen: De toxiciteit is een aandachtspunt. De toxische druk wordt
vooral veroorzaakt door de volgende stoffen: aluminium, som 4-nonylfenolisomeren (vertakt), vanadium en zink. Aluminium speelt hierbij de grootste rol.
Het is raadzaam verder onderzoek te doen met behulp van bioassays de risico’s
van de aanwezige stoffen op verschillende trofische niveaus te analyseren. Als
hieruit blijkt dat de aanwezige toxische stoffen een risico vormen is het advies
de bronnen van de bovengenoemde stoffen in de Randmeren Oost in kaart te
brengen en maatregelen te bedenken om de bijdrage van deze bronnen te
verminderen.

6.2.3

Ecologische watersysteemanalyse

Doel systeemanalyse en volgordelijkheid systeemrapportage en ecologische
watersysteemanalyse
Alvorens een systeemanalyse uit te voeren is het van belang de reden en het doel
van de analyse te definiëren. Over het algemeen starten waterbeheerders met een
systeemanalyse omdat de ecologische kwaliteit onvoldoende is. Aan de hand van de
analyse proberen ze de knelpunten te achterhalen om tot gerichte maatregelen te
komen.
Voor de Randmeren Oost was het doel van de watersysteemanalyse het inzicht in de
werking van het aquatisch ecosysteem van de Randmeren Oost te vergroten.
Hiervoor is de Kaderrichtlijn Water als uitgangspunt genomen. Op basis hiervan zijn
de mogelijke knelpunten geduid om aan de KRW-normen te (blijven) voldoen. De
vraagstelling was hiermee breed en de analyse daarmee ook. Hierdoor was er
weinig tijd om echt de diepte in te gaan.
Voor een volgend rapportage en analyse van een watersysteem is het wellicht nuttig
de volgorde van de rapportage en de analyse aan te passen op de vragen die er
spelen. Is er vooral een duidelijke vraag omtrent de werking van het ecosysteem,
dan is het nuttig eerst te starten met de analyse, zodat dit als input kan dienen voor
de rapportage. Als een duidelijke vraag ontbreekt is het dus beter om met de
rapportage te starten. De systeemanalyse kan zich vervolgens richten op de vragen
die voortkomen uit de rapportage. Mogelijk komt dan naar voren dat knelpunten in
het behalen van doelen voor N2000 belangrijker zijn dan voor de KRW.
Bruikbaarheid ecologische sleutelfactoren en bijbehorende instrumenten
In de inleiding is benoemd dat het gebruik van sleutelfactoren als denkrichting erg
nuttig zijn. De hoofdstukken en paragrafen waarin de ecologische sleutelfactoren
zijn geanalyseerd zijn afgesloten met een korte bespreking van het gebruik van de
instrumenten. Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen van het gebruik van
de instrumenten voor oppervlaktewaterlichamen in beheer van Rijkswaterstaat. Het
advies is dat per te analyseren watersysteem gekeken moet worden wat de
belangrijkste vragen zijn en naar de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de data
om te bepalen of een bepaald instrument of tool helpt bij die analyse.
Het belangrijkste discussiepunt is de schaalgrootte van het systeem. PC-Lake gaat
uit van volledig homogene en gemengde systemen, wat op het schaalniveau van de
Randmeren Oost niet aannemelijk is. De Randmeren Oost zijn een aantal
geschakelde meren. Daardoor zijn ze niet als één meer te beschouwen in PC-Lake,
maar kunnen ze ook niet afzonderlijk berekend worden. Voor een afzonderlijke
benadering per deelgebied zijn de systemen te veel verbonden.
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Daarnaast geldt voor alle sleutelfactoren dat met name dat de dichtheid en
frequentie van meten van belang is om een goed beeld te krijgen van de processen
die spelen. Een doorzichtmeting op één locatie is niet representatief voor het gehele
systeem. Ook een nutriëntmeting in de bodem van 10 jaar geleden is niet meer
bruikbaar. In de aanbevelingen is hier al verder op in gegaan (paragraaf 6.2.2).
De aanbeveling ten aanzien van het gebruik van ESF’s voor systeemanalyses in
Rijkswateren is dat de Ecologische Sleutelfactoren als denkrichting voor begrip van
een systeem zeer nuttig zijn. Alle aspecten van het watersysteem krijgen een plaats
en de analyse leidt tot inzicht in wat goed gaat en geeft aan welke onderdelen
onvoldoende ontwikkeld zijn. Het zonder na te denken invullen en interpreteren van
de ontwikkelde tooling heeft niet veel zin. Bekijk wat er aan data beschikbaar is per
sleutelfactor en sluit de ogen niet voor andere vormen van nadere analyse.
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perspectives for recovery. Thesis Wageningen University, Wageningen.
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Bijlage 1 – Eilanden in Randmeren
Oost
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Bijlage 2 – Stofbalans
Deze bijlage geeft de gebruikte meetpunten en de maandwaarden van de
verschillende bronnen zoals deze gebruikt zijn ten behoeve van de stofbalans 2016.
Meetpunten
Meetpunt
code
240010

Meetpuntomschrijving

Waterschap
Waterschap Vallei
en Veluwe
Waterschap Vallei
en Veluwe

242120

Puttenerbeek, Elburg,
sportveld
Noordermerkkanaal,
Kampernieuwstad,
Oosterwolde, de Wenden
Noordermerkkanaal,
Noordeinde, Gemaal de
Wenden
Gelderse Gracht,
Noordeinde, Gemaal de
Wenden, Oosterwolde
Bijsselse Beek, Hulshorst

242510

Bijsselse Beek, Hulshorst

243520

252370

Hierdensebeek, Hierden,
Waterweg
Schuitenbeek, Putten,
Waterweg
Schuitenbeek, Putten voor
vistrap
"Schuitenbeek"

252390

Schuitenbeek

26HN001-01

HOGE DWARSVAART,
gemaal Lovink t.h.v. kano
opstapplaats
"Buiten Reeve gemaal
Kamperveen"

240500
240510
241010

252000
252100

3OBR00

OBR00

Buiten Reeve gemaal
Kamperveen

x-coördinaat
185651

y-coördinaat
495407

189564

501974

Waterschap Vallei
en Veluwe

189353

502767

Waterschap Vallei
en Veluwe

189369

502782

Waterschap Vallei
en Veluwe
Waterschap Vallei
en Veluwe
Waterschap Vallei
en Veluwe
Waterschap Vallei
en Veluwe
Waterschap Vallei
en Veluwe
Waterschap Vallei
en Veluwe
Waterschap Vallei
en Veluwe
Waterschap
Zuiderzeeland

179070

489101

178534

489152

175564

486614

165127

473462

165020

473229

164880

472841

165412

475096

170397

487091

Waterschap
Drents
Overijsselse
Delta
Waterschap
Groot Salland

189270

503980

189270

503980
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Fosfaat- en stikstofbalans - aanvoerposten
Kwel
kg P
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

r.w.z.i. Harderwijk
kg N

626
461
295
605
391
324
625
377
328
759
464
395

7.828
7.992
7.952
5.796
3.906
8.964
6.510
6.026
8.820
6.008
4.944
6.684

kg P
4871
406
406
406
406
406
406
406
406
406
406
406
406

kg N
102169
8.514
8.514
8.514
8.514
8.514
8.514
8.514
8.514
8.514
8.514
8.514
8.514

Schuitenbeek
kg P

RWZI Elburg

kg N
248
318
94
72
18
24
444
3
3
4
75
54

3.666
4.095
1.728
1.159
261
288
852
20
42
51
601
490

kg P
2871
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239

kg N
24247
2.021
2.021
2.021
2.021
2.021
2.021
2.021
2.021
2.021
2.021
2.021
2.021

Zomer

Totaal

------------------------------ ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------------5.647
81.429
4.871 102.169
1.357
13.253
2.871
24.247

gemaal Lovink

Beken (4)
kg N

kg P
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

41
43
28
12
7
8
47
11
12
19
38
35

924
889
683
300
103
102
135
64
157
347
440
593

kg P

Beken (5)

kg N
1.030
1.769
836
722
899
1.167
2.237
831
496
488
1.216
1.099

81.199
129.208
82.308
25.887
14.282
25.176
16.658
10.485
14.465
16.242
52.245
58.338

kg P

Puttenerbeek

kg N
90
101
48
10
6
7
42
9
10
20
50
39

2.013
2.105
1.166
233
94
87
121
55
129
368
582
673

kg P

kg N
196
191
113
58
49
95
43
76
1
5
105
30

5.153
4.098
1.931
914
651
727
390
314
14
75
1.049
594

Zomer

Totaal

------------------------------ --------------------------------------- ----------------------------- -----------------------------301
4.736
12.790
526.493
433
7.626
963
15.910
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Roggebotsluis

gemaal De Wenden

Puttergemaal

kg P

kg P

kg P

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

kg N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

kg N
394
479
345
139
56
69
167
411
70
104
374
186

11.849
14.864
7.615
3.570
1.324
2.270
1.500
2.416
1.248
2.198
4.314
4.598

Neerslag

kg N
167
184
72
39
39
38
326
26
17
26
127
39

kg P

3.714
3.826
1.757
964
566
462
933
150
220
475
1.487
673

kg N
11
11
6
8
6
14
9
7
3
6
10
2

10.031
10.245
5.828
7.661
5.828
13.121
8.427
6.437
3.112
5.363
9.759
2.332

Zomer
------------------------------ ---------------------------------- ---------------------------- ----------------------------0
0
2.793
57.764
1.099 15.228
94
88.144

Totaal

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Bijsselsebeek

Hierdensebeek

kg P

kg P

kg N
83
109
82
45
116
126
107
145
114
36
75
51

1.062
1.704
1.471
758
795
1.093
504
841
660
582
942
881

gemaal Kamperveen

kg N
95
157
72
47
44
26
23
71
12
9
36
11

kg P

4.501
7.305
4.410
3.256
1.703
1.082
937
457
397
438
758
518

kg N
112
233
290
59
18
28
85
33
25
5
27
25

3.696
6.620
4.367
1.094
458
450
1.278
693
362
149
804
512

Overige beken

Lek Nijkerkersluis

kg P

kg P

666
892
481
173
206
235
1.237
382
326
144
469
276

kg N
14.832
18.510
11.760
4.222
3.026
2.838
3.545
2.239
4.353
2.615
5.494
4.708

kg N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zomer

Totaal

---------------------------- ---------------------------- ------------------------------ ----------------------------- ------------------------------1.090
11.292
601
25.761
941
20.482
5.487
78.144
0
0

Fosfaat- en stikstofbalans – afvoerposten

Wegzijging
kg P
kg N
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

290
318
269
242
211
177
164
197
218
196
326
495

28.373
29.221
35.397
26.913
16.829
14.266
11.082
9.257
10.606
12.042
19.065
23.865

inlaten Oude Land
kg P
kg N
0
0
0
1
2
1
1
1
2
0
0
0

0
0
0
119
136
71
68
59
74
0
0
0

Verdamping
kg P
kg N
13
32
50
102
129
106
105
111
97
31
21
18

1.277
2.973
6.555
11.309
10.331
8.517
7.107
5.195
4.741
1.909
1.247
878

Roggebotspui
kg P
kg N
206
20
64
74
45
71
16
10
1
48
177
281

20.114
1.820
8.444
8.197
3.570
5.748
1.066
486
37
2.972
10.387
13.574

Zomer

Totaal

------------------------------ ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------------3.103
236.916
7
527
816
62.039
1.014
76.415
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spui Nijkerkersluis
kg P
kg N
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

1.382
1.426
293
182
59
322
110
126
1.350
269
546
152

135.090
130.866
38.480
20.258
4.694
25.890
7.417
5.913
65.827
16.526
31.962
7.311

Lek Nijkerkersluis
kg P
kg N
18
17
18
15
14
11
11
13
15
18
22
31

1.750
1.599
2.334
1.715
1.134
905
766
634
719
1.112
1.277
1.518

Zomer

Totaal

------------------------------ --------------------------------------6.216
490.234
205
15.462
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Bijlage 3 – Ecotopenkaart

Figuur 67 – Ecotopen Drontermeer (gebaseerd op Rijkswaterstaat, ArcGIS REST Services Directory)

Figuur 68 Ecotopen – Veluwemeer (gebaseerd op Rijkswaterstaat, ArcGIS REST Services Directory)
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Figuur 69 Ecotopen Wolderwijd en Nuldernauw (gebaseerd op Rijkswaterstaat, ArcGIS REST Services
Directory)
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Bijlage 4 – Bedekkingskaarten
vegetatie
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Bijlage 5 – Viskansenkaart
IJsselmeergebied

Viskansenkaart van het IJsselmeergebied als Blauwe Hart van Nederland,

https://www.hetblauwehart.org/wp-content/uploads/2018/06/viskansenkaart-2016.pdf,
beschreven in paragraaf 5.6.
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Bijlage 6 – Uitvoer Oxy-Val
Het model Oxy-Val is gebruikt bij de uitwerking van ESF7 Organische belasting,
beschreven in paragraaf 5.8.
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Bijlage 7 – Uitvoer tool toxiciteit
(ESF8)
Uitvoer van het Chemie Spoor voor ESF8 toxiciteit. Lege kolommen zijn verwijderd.

SampleID
NL92_VELWMMDN_41577
NL92_VELWMMDN_41548
NL92_VELWMMDN_41604
NL92_VELWMMDN_41627
NL92_VELWMMDN_41324
NL92_VELWMMDN_41352
NL92_VELWMMDN_41380
NL92_VELWMMDN_41408
NL92_VELWMMDN_41436
NL92_VELWMMDN_41464
NL92_VELWMMDN_41492
NL92_VELWMMDN_41520
NL92_VELWMMDN_42024
NL92_VELWMMDN_42304
NL92_VELWMMDN_42333
NL92_VELWMMDN_42360
NL92_VELWMMDN_42052
NL92_VELWMMDN_42079
NL92_VELWMMDN_42108
NL92_VELWMMDN_42135
NL92_VELWMMDN_42164
NL92_VELWMMDN_42192
NL92_VELWMMDN_42220
NL92_VELWMMDN_42276
NL92_VELWMMDN_42248
NL92_VELWMMDN_42388
NL92_VELWMMDN_42668
NL92_VELWMMDN_42696
NL92_VELWMMDN_42724
NL92_VELWMMDN_42416
NL92_VELWMMDN_42444
NL92_VELWMMDN_42472
NL92_VELWMMDN_42500
NL92_VELWMMDN_42530
NL92_VELWMMDN_42556
NL92_VELWMMDN_42585
NL92_VELWMMDN_42612
NL92_VELWMMDN_42640
NL92_VELWMMDN_42752
NL92_VELWMMDN_43032
NL92_VELWMMDN_43060
NL92_VELWMMDN_43088
NL92_VELWMMDN_42780
NL92_VELWMMDN_42808
NL92_VELWMMDN_42836
NL92_VELWMMDN_42864
NL92_VELWMMDN_42894
NL92_VELWMMDN_42920
NL92_VELWMMDN_42948
NL92_VELWMMDN_42976
NL92_VELWMMDN_43004

Day Month

AvgOfFra
Top5ms %ToxTo
nChe msPAFra
Year ctionBioa
PAFraMi p5OfTot
m
Mix
vailable
x
al

30
1
26
19
19
19
16
14
11
9
6
3
20
27
25
22
17
16
14
11
9
7
4
29
1
19
25
22
20
16
15
12
10
9
5
3
30
27
17
24
21
19
14
14
11
9
8
4
1
29
26

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

10
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
9
1
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
8
9
1
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
8
9

0,70
0,93
0,85
0,68
0,86
0,69
0,87
0,69
1,00
0,72
0,80
0,69
0,73
0,78
0,79
0,79
0,79
0,80
0,78
0,78
0,80
0,77
0,80
0,81
0,76
0,80
0,84
0,80
0,81
0,80
0,79
0,81
0,85
0,81
0,81
0,81
0,80
0,81
0,80
0,80
0,78
0,81
0,79
0,80
0,84
0,82
0,77
0,80
0,78
0,80
0,82

27
6
11
26
12
25
8
25
5
23
8
19
31
31
35
39
35
34
34
41
40
34
26
31
31
37
30
45
39
41
35
33
33
37
36
32
31
31
45
39
38
47
44
42
44
38
34
34
31
34
38

0,1%

0,1%

0,1%
0,2%

0,1%
0,2%

0,1%

0,1%

0,1%
0,2%

0,1%
0,1%

0,1%

0,1%

0,5%

0,5%

0,1%
0,1%

0,1%
0,1%

1,0%

1,0%

0,2%
1,4%
0,9%
0,1%

0,1%
1,4%
0,9%
0,1%

0,2%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
50
100
100
100
100
0
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

PAFCh NameChe PAFCh NameC PAFCh NameC PAFCh
em1
m2
em2 hem3
em3 hem4 em4

NameChem
vanadium 0,0%

calciumcarb 0,0%

som 4-nony 0,1%
som 4-nony 0,1% vanadium 0,0%
zink
0,2%
zink
0,0%
vanadium 0,1%
zink
0,0%
calciumcarb 0,0%
calciumcarb 0,0%
zink
0,0%
benzo(a)pyr 0,0%
irgarol
0,0%
vanadium 0,0%
irgarol
0,00%

zink
irgarol

0,0% titaan 0,0%
0,0% calcium 0,0%

zink
irgarol
irgarol
vanadium

0,0%
0,0% calcium 0,0%
0,0% benzo(g 0,0%
0,0%

zink

0,0% calciumcar 0,0% vanadiu 0,0%

vanadium

0,3% titaan

0,1% zink

0,1% chroom 0,0%

methylpara 0,0% zink
0,0% vanadiu 0,0% umcarbo 0,0%
zink
0,0% calciumcar 0,0%
calciumcarb 0,0%

zink
vanadium

0,0%
0,0%

aluminium
zink
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium

1,0%
0,0%
0,2%
1,4%
0,9%
0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%

vanadium 0,0%

vanadium 0,0%
vanadium 0,0% calcium 0,0%
calciumcar 0,0%

vanadium 0,0%
vanadium 0,0%

Uitvoer van het Chemie Spoor voor ESF8 toxiciteit.
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SampleID
NL92_VELWMMDN_41577
NL92_VELWMMDN_41548
NL92_VELWMMDN_41604
NL92_VELWMMDN_41627
NL92_VELWMMDN_41324
NL92_VELWMMDN_41352
NL92_VELWMMDN_41380
NL92_VELWMMDN_41408
NL92_VELWMMDN_41436
NL92_VELWMMDN_41464
NL92_VELWMMDN_41492
NL92_VELWMMDN_41520
NL92_VELWMMDN_42024
NL92_VELWMMDN_42304
NL92_VELWMMDN_42333
NL92_VELWMMDN_42360
NL92_VELWMMDN_42052
NL92_VELWMMDN_42079
NL92_VELWMMDN_42108
NL92_VELWMMDN_42135
NL92_VELWMMDN_42164
NL92_VELWMMDN_42192
NL92_VELWMMDN_42220
NL92_VELWMMDN_42276
NL92_VELWMMDN_42248
NL92_VELWMMDN_42388
NL92_VELWMMDN_42668
NL92_VELWMMDN_42696
NL92_VELWMMDN_42724
NL92_VELWMMDN_42416
NL92_VELWMMDN_42444
NL92_VELWMMDN_42472
NL92_VELWMMDN_42500
NL92_VELWMMDN_42530
NL92_VELWMMDN_42556
NL92_VELWMMDN_42585
NL92_VELWMMDN_42612
NL92_VELWMMDN_42640
NL92_VELWMMDN_42752
NL92_VELWMMDN_43032
NL92_VELWMMDN_43060
NL92_VELWMMDN_43088
NL92_VELWMMDN_42780
NL92_VELWMMDN_42808
NL92_VELWMMDN_42836
NL92_VELWMMDN_42864
NL92_VELWMMDN_42894
NL92_VELWMMDN_42920
NL92_VELWMMDN_42948
NL92_VELWMMDN_42976
NL92_VELWMMDN_43004

Day Month

AvgOfFra
Top5ms %ToxTo
nChe msPAFra
PAFraMi p5OfTot
Year ctionBioa
m
Mix
vailable
x
al

30
1
26
19
19
19
16
14
11
9
6
3
20
27
25
22
17
16
14
11
9
7
4
29
1
19
25
22
20
16
15
12
10
9
5
3
30
27
17
24
21
19
14
14
11
9
8
4
1
29
26

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

10
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
9
1
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
8
9
1
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
8
9

0,70
0,93
0,85
0,68
0,86
0,69
0,87
0,69
1,00
0,72
0,80
0,69
0,73
0,78
0,79
0,79
0,79
0,80
0,78
0,78
0,80
0,77
0,80
0,81
0,76
0,80
0,84
0,80
0,81
0,80
0,79
0,81
0,85
0,81
0,81
0,81
0,80
0,81
0,80
0,80
0,78
0,81
0,79
0,80
0,84
0,82
0,77
0,80
0,78
0,80
0,82

27
6
11
26
12
25
8
25
5
23
8
19
31
31
35
39
35
34
34
41
40
34
26
31
31
37
30
45
39
41
35
33
33
37
36
32
31
31
45
39
38
47
44
42
44
38
34
34
31
34
38

0,1%

0,1%

0,1%
0,2%

0,1%
0,2%

0,1%

0,1%

0,1%
0,2%

0,1%
0,1%

0,1%

0,1%

0,5%

0,5%

0,1%
0,1%

0,1%
0,1%

1,0%

1,0%

0,2%
1,4%
0,9%
0,1%

0,1%
1,4%
0,9%
0,1%

0,2%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
50
100
100
100
100
0
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

PAFCh NameChe PAFCh NameC PAFCh NameC PAFCh
em1
m2
em2 hem3
em3 hem4 em4

NameChem
vanadium 0,0%

calciumcarb 0,0%

som 4-nony 0,1%
som 4-nony 0,1% vanadium 0,0%
zink
0,2%
zink
0,0%
vanadium 0,1%
zink
0,0%
calciumcarb 0,0%
calciumcarb 0,0%
zink
0,0%
benzo(a)pyr 0,0%
irgarol
0,0%
vanadium 0,0%
irgarol
0,00%

zink
irgarol

0,0% titaan 0,0%
0,0% calcium 0,0%

zink
irgarol
irgarol
vanadium

0,0%
0,0% calcium 0,0%
0,0% benzo(g 0,0%
0,0%

zink

0,0% calciumcar 0,0% vanadiu 0,0%

vanadium

0,3% titaan

0,1% zink

0,1% chroom 0,0%

methylpara 0,0% zink
0,0% vanadiu 0,0% umcarbo 0,0%
0,0% calciumcar 0,0%
zink
calciumcarb 0,0%

zink
vanadium

0,0%
0,0%

aluminium
zink
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium

1,0%
0,0%
0,2%
1,4%
0,9%
0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%

vanadium 0,0%

vanadium 0,0%
vanadium 0,0% calcium 0,0%
calciumcar 0,0%

vanadium 0,0%
vanadium 0,0%
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