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Aanleiding
Waterplanten zijn essentieel voor de door de Kader Richtlijn Water (KRW) beoogde goede
ecologische waterkwaliteit. In de Reeuwijkse plassen, een watersysteem bestande uit 11 grote en
kleine plassen voldoet de waterkwaliteit nog niet aan de KRW doelen, vanwege het troebele water
met hoge fytoplanktondichtheden, de nog hoge nutriënten gehaltes en de lage dichtheden
waterplanten. Om de KRW water doelstellingen te behalen wordt door Hoogheemraadschap Rijnland
een omvangrijk pakket aan maatregelen onderzocht en uitgevoerd, waarbij onder meer de
nutriëntenrijke bodem wordt aangepakt (ijzersuppletie, baggeren), de oevers meer geschikt worden
gemaakt voor de vestiging van flora en fauna (aanleg natuurvriendelijke oevers) en de rol van
begrazing wordt onderzocht.
We weten dat het lichtklimaat in een groot deel van de plassen niet geschikt is voor de groei van
ondergedoken waterplanten. Daarbij kan de vraat door vogels en het omwoelen van de bodem door
vissen en zoetwaterkreeften de ontwikkeling van waterplanten belemmeren.
Grote aantallen ganzen bezoeken het gebied veelvuldig, zorgen voor een plaatselijk verhoogde input
van stikstof en fosfaat. Daarnaast vindt ook begrazing door muskusratten plaats, particulier
onderzoek van Peter van der Burg heeft laten zien dat het verhinderen van muskusrattenbegrazing
een positief invloed kan hebben op de riet vegetatie (Phragmites australis). Muskusratten lijken met
name een rol te spelen in de begrazing van de oevers. Ook waterkreeften, zoals verschillende
soorten van de exoot Amerikaanse rivierkreeft, kunnen aanzienlijke schade aanbrengen aan de
onderwatervegetatie
Rijnland neemt maatregelen om de externe en interne belasting te verminderen en verbetert de
inrichting (ESF 1, 2, 3 en 4). De invloed van ESF6 (verwijdering) is echter niet bekend. Het NIOO is
gevraagd te onderzoeken welke factoren een rol spelen bij het achterblijven van de ontwikkeling (de
aanwezigheid van bodemwoelende vis en/of vraat) in de Reeuwijkse plassen.
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Onderzoeksaanpak
In dit onderzoek is gedurende het voorjaar en de zomer van 2015 met behulp van kooiexperimenten
de volgende vraag beantwoord:
Wordt het herstel van de (ondergedoken) waterplanten in de Reeuwijkse plassen beperkt door de
aanwezigheid van bodemwoelende vissen en/of vraat?
Bodemwoelende vis zoals brasem kan het herstel van de watervegetatie tegenhouden door:
(1) ontworteling van jonge plantenscheuten;
(2) het bedekken van de zaadbank met substraat,
(3) het verslechteren van het onderwater lichtklimaat door het in suspensie brengen van fijn
bodemmateriaal (Threinen & Helm, 1954);
(4) het bevorderen van fosfaatnalevering uit de bodem(Jeppesen et al., 1997).
Het herstel van de (ondergedoken waterplanten kan ook belemmerd worden door begrazing
door watervogels zoals meerkoeten (Fulica atra L.), knobbelzwanen (Cygnus olori) (Søndergaard
et al., 1996). Naast watervogels, zijn ook vissoorten zoals ruisvoorn (Scardinius
erythrophthalmus)(Van Donk & Otte, 1996) in staat ondergedoken waterplanten weg te eten.
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Gebiedsbeschrijving
De Reeuwijkse plassen (Fig. 1) zijn ontstaan door veenwinning. De Reeuwijkse plassen maken deel uit
van het polderstelsel Reeuwijk en Sluipwijk en bestaan uit 11 kleine en grote, ondiepe plassen, die
een totaal oppervlak van 735 ha beslaan.
Het gebied heeft een belangrijke functie als waterberging voor de omliggende polders. Daarnaast
vindt er recreatievaart plaats, sportvisserij, wordt er gezwommen en maakt het plassenstelsel deel
uit van de provinciale ecologische hoofdstructuur. Volgens de KRW normering (M27; matig grote
ondiepe laagveenplas) heeft het plassenstelsel een slechte waterkwaliteit, met de jarenlange hoge
fosforinput als de grote boosdoener. Ondanks de terugnemende fosforgehaltes, neemt de
waterkwaliteit niet met evenredige snelheid toe, vaak een indicatie dat de voedingsrijke bodem een
probleem vormt. Het water is troebel, door opwerveling van slibdeeltjes enzomerse explosieve
fytoplanktongroei is hier ook debet aan.

Figuur 1: Luchtfoto van de Reeuwijkse plassen
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Kooiproeven
Opzet
Om het effect van bodemwoelende vis en vraat op de waterplantenvegetatie te onderzoeken zijn op
16 april 2015, kooiproeven ingezet in de Reeuwijkse plassen (Kalverbroek). Om het effect van
bodemwoelende vis te scheiden van het effect van vraat zijn naast volledig gesloten graaskooien (Fig.
10A,), ook matten (Fig. 10B,) geplaatst. Om de natuurlijke ontwikkeling van de waterplanten te
volgen zijn ook eenzelfde afstand een set referentiepalen geplaatst.
A

B

= Myriophyllum spicatum (aarvederkruid)
Figuur 2: Ontwerp van kooi (A) en mat (B)
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De kooien zijn gemaakt van kippengaas (gaasmaat 25x0.8cm), wat afdoende is om gewervelde
grazers zoals vis, watervogels en muskusratten uit te sluiten, maar ongewervelde grazers zoals de
Amerikaanse rivierkreeft niet. Het volledig uitsluiten van ongewervelde grazers is niet mogelijk
zonder gebruik te maken van fijnmazig gaas, wat bij dergelijke langdurige experimenten (>maand)
leidt tot volledig dichtgroeien door perifyton. Aangezien de kiemkracht van de bodem ook
belemmerende factor kan zijn in de Reeuwijkse plassen, zijn er 6 bakjes met waterplanten ingezet op
zowel de matten als de kooien. Aangezien vanwege het relatief koude voorjaar, niet voldoende
stekmateriaal aanwezig was uit het veld, is gekozen om het entmateriaal, Myriophyllum spicatum
(aarvederkruid) te betrekken van een kweker (Zuurstofplantgigant). Elk van de potjes is verzwaard
met gebiedseigen sediment, en vervolgens geënt met een 16cm lange ent van Myriophyllum
spicatum. De constructie met 6 bakjes is met touwen verankerd aan een van de hoekpalen van de
mat dan wel kooi. Enten van de waterplanten vond plaats op 22 mei. De eerste opname heeft
plaatsgevonden zonder enting van waterplanten.
Om de resultaten statistisch te kunnen onderbouwen is elke behandeling, 6 keer gerepliceerd. De
kooien zijn geplaatst op locaties waar eerder het particuliere onderzoek van Peter van der Burg liet
zien dat vegetatieontwikkeling van oevervegetatie bij uitsluiten van gewervelden grazers kansrijk is
(zie Fig. 3, overzichtskaart van de geplaatste kooibehandelingen in de Reeuwijkse plassen). Om
lichtdoordringing in de waterkolom niet op voorhand een beperkende factor te laten zijn voor de
vegetatieontwikkeling, zijn de kooien geplaatst op maximaal 1.25 m waterdiepte. Tijdens het
plaatsen van de kooien werd duidelijk dat in de Reeuwijkse plassen de zeer zachte sliblaag van ruim
een meter dik mogelijk een belemmering kan zijn voor succesvolle terugkeer van ondergedoken
waterplanten. De zeer zachte sliblaag maakt ook dat het lichtklimaat beperkend is, door opwerveling
van fijn bodemmateriaal.
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Figuur 3: Overzichtskaart locaties referenties, matten en kooien in Reeuwijkse plassen

Door Aquon zijn in de maanden april, juni, juli, augustus/september met behulp van een waterkijker
vegetatieschattingen gemaakt (percentage bedekking van het bodemoppervlak van de behandeling).
Tijdens de vegetatieopnamen zijn ook bijzonderheden genoteerd, zoals de aanwezigheid van vissen
in nabijheid van de behandelingen, of de aanwezigheid van dode vissen. Daarnaast heeft Aquon in
een parallelle veldwerkcampagne, ook een aantal fysisch-chemische parameters gemeten in de
kooibehandelingen, te weten: totaal stikstof, totaal fosfor, licht extinctie in de waterkolom,
monsterdiepte, temperatuur en zuurgraad.
Volgend op de laatste vegetatieopname door Aquon zijn de kooibehandelingen afgebroken op 10
september (Reeuwijkse plassen). Op elke locatie is in een cilinder met een vast oppervlak (0.21 m2) –
al snorkelend- de aanwezige vegetatie geoogst. Ook is in de potjes aanwezige entmateriaal geoogst.
De vegetatie is vervolgens in plastic zakken naar het NIOO lab vervoerd en bij 4 °C gekoeld in het
donker bewaard. Zo snel mogelijk is het plantenmateriaal gespoeld, gesorteerd op soort,
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behandeling en locatie. Na tenminste drie dagen drogen in een droogstoof bij 60 °C, is van dit
materiaal het drooggewicht bepaald.

Resultaten
Fysische-chemische parameters
De door Aquon verzamelde gegevens van Totaal fosfor (Fig.4A) laten zien dat de eerste waardes heel
extreem zijn, en heel variabel zijn. Bij deze eerste metingen zijn de kooien aangepast zodat er in de
kooien gemeten kon worden. In de Reeuwijkse plassen is het bodemmateriaal heel erg zacht, en
gemakkelijk te suspenderen, zodat het aanpassen van de kooien bij de eerste meting, wellicht tot
veel opwerveling van bodemmateriaal heeft gezorgd, met de daarmee gepaard gaande hoge TP
waardes. Na de eerste meting eind mei, nemen de fosfor waardes sterk af naar ongeveer 0.1 mg
TP/L. De kooibehandelingen hebben geen significant effect op de hoeveelheid totaal fosfor in de
waterkolom.
De door Aquon verzamelde gegevens van totaal stikstof (Fig.4b) laten zien dat de hoeveelheid
stikstof in de waterkolom hoog is. Op de initiële meetdag na, heeft de kooibehandeling geen
significant effect op de hoeveelheid totaal stikstof in de waterkolom. De hoeveelheid totaal stikstof
neemt af gedurende het seizoen, maar blijft in zulke hoge gehaltes in de waterkolom in verhouding
tot fosfor, dat stikstoflimitatie waarschijnlijk niet plaatsvindt.
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Figuur 4: De maandelijks door Aquon gemeten hoeveelheid totaal fosfor (A), totaal stikstof (B) en lichtextinctie (C) in de
waterkolom in de Reeuwijkse plassen.

De door Aquon maandelijks verzamelde lichtextinctie gegevens waren erg instabiel, en konden
slechts over een beperkt deel van de waterkolom gemeten worden. Uitdoving is erg hoog, en blijft
gelijk over het seizoen, zonder een significant effect van kooibehandeling (Fig. 4C). Deze hoge
lichtextinctie kan een aantal oorzaken hebben, o.a. veel zwevende deeltjes, veel fytoplankton, en
veel humuszuren in de waterkolom. De dikte en samenstelling van de sliblaag suggereert dat zowel
geresuspendeerd zwevend bodemmateriaal alsmede humuszuren waarschijnlijk een grote rol spelen
in de uitdoving van licht in de waterkolom.
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Ook de door Aquon gemeten zuurstof en pH gegevens laten geen significant effect zien van de
kooibehandeling.

Vegetatieontwikkeling
De door Aquon met de onderwaterkijker maandelijks gemonitorde waterplantgegevens laten een
sterk effect zien van de kooibehandeling op de vegetatiebedekking (Fig.5). Alhoewel de
vegetatiebedekking toeneemt in alle behandelingen is dit effect vele malen sterker in de
kooibehandelingen. De eindbemonstering waarin het drooggewicht van de in de behandeling
aanwezige planten- met uitzondering van de plantenpotjes- is bepaald laat zien dat de
kooibehandeling significant meer biomassa onderwater vegetatie heeft dan de mat behandeling, en
de referentie heel veel spreiding in onderwatervegetatie vertoont (Fig. 6). Nadere inspectie van de
soortensamenstelling (Fig.7) gevonden in de verschillende kooibehandelingen laat zien, dat waar de
vegetatie in twee van de zes referenties bepaald wordt door enkele losse exemplaren van de relatief
grote en zware Stratioites aloides (krabbenscheer), op de matten alleen- Myriophyllum spicatum
wordt teruggevonden. In de kooibehandelingen wordt echter zowel Myriophyllum spicatum als de
zeer eetbare Potamogeton pectinatus (fonteinkruid)teruggevonden. Op grond van Fig. 5, 6 en 7 lijkt
begrazing een rol te spelen. De afwezigheid van vegetatie op de matten geeft aan dat het effect van
bodemwoelende vis op het belemmeren van de vegetatie afwezig is. Ongeacht aanwezige begrazing
(vis, muskusratten of kreeften) lijkt het erop dat de dikke slappe bodem de vestiging van
waterplanten sterkt belemmert. Een verstevigde bodem in nabijheid van deze locatie geeft mooie
oevers inclusief een rijke onderwater begroeiing (Aquon, Wouter Balster).
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Figuur 5: Vegetatieontwikkeling door de tijd uitgedrukt in percentage bedekking van het oppervlak van de
behandelingslocaties in Reeuwijkse plassen
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Figuur 6: Gemiddeld totaalgewicht vegetatie in de referentie, op de mat of in de kooi in de Reeuwijkse plassen
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Figuur 7: Gemiddeld gewicht gevonden per soort in de referentie, op de mat of in de kooi in de Reeuwijkse plassen.

De biomassa bepaling van de Myriophyllum spicatum in de plantenpotjes aan het eind laat zien dat
tussen mat en kooibehandelingen geen significant verschil in biomassa is (Fig.8). Het begrazingseffect
dat zichtbaar is in zowel de vegetatiebedekking door de tijd (Fig. 5) heen als de biomassa bepaling
van de vegetatie aan het eind van de kooiexperiment (Fig.6) is niet zichtbaar in significant meer
biomassa van Myriophyllum spicatum in de plantenbakjes in de kooibehandeling (Fig. 8).
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Figuur 8: Biomassa van Myriophyllum spicatum aan het eind van de kooiexperimenten

Voorlopige conclusies en aanbevelingen
Afgaande op de gegevens, zouden er wellicht een aantal factoren de vegetatieontwikkeling op de
locaties in de Reeuwijkse plassen kunnen belemmeren:
1. Als hoofdoorzaak: een door de dikke zachte sliblaag, niet erg geschikt substraat noch
lichtklimaat,
2. Een bijkomend effect van begrazing. Het gaas van de matten is er opgericht omwoeling van
bodemwoelende vis uit te sluiten, terwijl de kooien zowel omwoeling als begrazing door
gewervelden uitsluiten. Aangezien vegetatie opkomt in de kooien maar niet op de matten
(de transplantatiebakjes uitgezonderd), lijkt begrazing wel degelijk een rol te spelen in de
Reeuwijkse plassen.
Ad. 1 Een herhaling van het experiment zou op een locatie met minder slib kunnen.
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Fotomateriaal

Figuur 9: Kooiopstelling Reeuwijkse plassen. Foto: L. Bakker
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Figuur 10: Close up kooibehandeling. Foto: L. Bakker
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