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Samenvatting
Land-water overgangen (ook wel litorale zones genoemd) behoren ecologisch tot de meest
waardevolle gebieden op aarde. Deze litorale zones worden gekenmerkt door een complex van
verschillende onderling verbonden habitats met een hoge biodiversiteit. Door de hoge biodiversiteit en
productiviteit leveren de litorale zones ook diverse ecosysteemdiensten voor de mens zoals voedselen drinkwatervoorziening, bufferzones voor waterkwaliteit en kwantiteit, en recreatiemogelijkheden.
Hierdoor behoren land-water overgangen ook tot de meest druk bevolkte gebieden op aarde.
Het IJsselmeergebied is het grootste zoetwatergebied in Noordwest-Europa en is daardoor een
natuurgebied van internationaal belang. Naast de grote oppervlaktes met open water (het IJsselmeer,
Markermeer, IJmeer en de randmeren) zijn er ook enkele aangrenzende wetlands. De kwaliteit van
het IJsselmeergebied voor de natuur is sinds de jaren negentig sterk veranderd en enkele
doelsoorten gaan in aantal achteruit. Via verschillende routes wordt gewerkt aan het verbeteren van
de kwaliteit van het totale gebied of onderdelen daarvan, ook in relatie tot toekomstige ontwikkelingen
in het gebied. In de Agenda IJsselmeergebied 2050 is een achttal gebieden geïdentificeerd waar
deze grootschalige inrichtingsmaatregelen voor natuur kunnen plaatsvinden. Eén van deze acht
maatregelen betreft de ecologische verbinding tussen Markermeer-OostvaardersplassenLepelaarplassen, genaamd Oostvaardersoevers. Deze verbinding is gelegen in een gebied dat sterk
door de mens wordt beïnvloed. Dit maakt het een grote uitdaging om tot een goed functionerend
ecosysteem te komen.
Deze deskstudie geeft aan de hand van een beschrijving van de ecologische stuurfactoren van het
gebied en van natuurlijke referenties in land-water overgangen, hoe invulling kan worden gegeven
aan de ecologische opgaven in dit door menselijk handelen gedomineerde systeem. Deze
stuurfactoren zijn opgedeeld in de zes belangrijke thema’s die bepalend zijn voor het functioneren van
(aquatische)ecosystemen: habitats, water huishouding, slib, dood organische materiaal, organismen,
en biologische interacties. Uit deze deskstudie kan worden geconcludeerd dat het
Oostvaardersoevers project vooral perspectieven biedt voor de ecologie bij het aanleggen van de
verbinding zelf in combinatie met een vooroever in het Markermeer en een aangepast (peil)beheer in
de Oostvaardersplassen/Lepelaarplassen. Voor een optimale ecologische ontwikkeling zou de
verbinding tussen het Markermeer en de moeraszones voor meerdere componenten moeten
plaatsvinden. Deze componenten zijn, naast water en opgeloste nutriënten, verschillende grootte
fracties van dood organische materiaal, slib en aquatische organismen. Uitwisseling van deze
componenten tussen het meer en de moeraszone kan leiden tot een grotere verscheidenheid aan
habitats en een toename van voedselbeschikbaarheid aan beide kanten van de dijk. Deze
maatregelen gecombineerd zijn goed voor een versterking van het algehele ecosysteem door het
toevoegen en koppelen van habitats die voor (a)biotische effecten zullen zorgen die uiteindelijk het
voedselweb versterken door meer biologische interacties.
Voor een uitgebreide conclusie van de individuele functies en kenmerken in land-water overgangen
die beïnvloed worden door de mogelijke maatregelen van de Oostvaardersoevers, verwijs ik je door
naar hoofdstuk 7.
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Leeswijzer
De voorliggende rapportage is als volgt opgebouwd:

8

•

Na de algemene introductie zijn er 6 hoofdstukken die ieder een belangrijk thema in landwater overgangen beschrijft. Binnen ieder hoofdstuk is er een chronologische volgorde vanuit
een natuurlijke land-water overgang (gebaseerd op vergelijkbare systemen vanuit
wetenschappelijke literatuur) via de huidige land-water overgang (het ontkoppelde
Markermeer, Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen systeem) naar de mogelijkheden van
het Oostvaardersoevers project (met daarin de mogelijke maatregelen die genomen kunnen
worden en het effect op de land-water overgangen).

•

Ter samenvatting van ieder hoofdstuk is een Factsheet opgesteld die zowel bondig in tabelals in grafische vorm de natuurlijke tegenover de huidige land-water overgang schetst. Een
uitleg van de opzet van de Factsheet staat in Box i.1.

•

Het rapport wordt afgesloten met een conclusie waarin de belangrijkste functies vanuit iedere
Factsheet gebundeld zijn in een conclusie Factsheet. Dit overzicht relateert de functies aan
de mogelijke maatregelen die de Oostvaardersoevers omvatten.
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i.

Introductie

i.1 De litorale zone
Land-water overgangen (ook wel litorale zones genoemd) behoren ecologisch tot de meest
waardevolle gebieden op aarde. Deze litorale zones worden gekenmerkt door een complex van
verschillende onderling verbonden habitats met een hoge biodiversiteit. Litorale zones bestaan uit
een waterplantenzone en vaak, afhankelijk van bijv. golfslag en peilfluctuaties, een onbegroeide,
zeer ondiepe oeverzone. De waterplantenzone kent een complexe levensgemeenschap waarin
interacties tussen vegetatie, plankton, macrofauna, vis en watervogels een rol spelen. Litorale zones
staan onder direct invloed van de waterbewegingen, zowel vanaf het land als vanuit het meer. Ze
kunnen grote hoeveelheden energie absorberen en daarmee spelen zij een belangrijke rol in de
hydromorfologie van het landschap (Vuik, 2019). Daarnaast kunnen litorale zones een buitengewoon
hoge input van autochtone en allochtone organische stoffen ontvangen en omzetten, en zijn bij
uitstek de locaties waar intensieve nutriëntenkringlopen plaatsvinden. Interacties tussen de instroom
van organische stof (inclusief het grove materiaal zoals dood hout), de fysische omstandigheden
gevormd door de waterbewegingen en de geologische structuur, en de respons en activiteiten van
aanwezige biota zijn de belangrijke stuurfactoren voor het functioneren van het litorale ecosysteem
(Strayer en Findlay 2010).
Vroeger werd er gedacht dat litorale zones in onze zoetwatersystemen vooral een overgangsfase
waren richting toekomstig bos (Shelford 1963). Meer recentelijk is echter het inzicht ontstaan dat deze
systemen een grote dynamiek in de tijd kennen, en op gezette tijden door bijvoorbeeld
overstromingen teruggezet worden in de successie. Naast de ruimtelijke gradiënten leidt deze
temporele dynamiek tot verschillende vegetatiezones, die op hun beurt ook onderhevig zijn aan
dynamische processen, en een grote heterogeniteit in habitats (Ponnamperuma 1972). Vooral deze
heterogeniteit leidt tot een hoge biodiversiteit. Vanuit de lucht is te zien dat er in de overgang van land
naar water een duidelijke zonering aanwezig is (Figuur i.1). Voor dit rapport maken we onderscheid
tussen 3 zones: de meerzone, de moeraszone en de oeverzone. Daarnaast is hogerop in het
landschap ook het achterland van belang. De verschillende zones staan in verbinding en zijn ook in
hun functioneren afhankelijk van elkaar.

i.2 Litorale zones onder druk
Door de hoge biodiversiteit en productiviteit leveren de litorale zones ook diverse ecosysteemdiensten
voor de mens zoals voedsel- en drinkwatervoorziening, bufferzones voor waterkwaliteit en kwantiteit,
recreatiemogelijkheden, etc. Hierdoor behoren litorale zones ook tot de meest druk bevolkte gebieden
op aarde. Echter, door de activiteiten die de mensen in gebieden ontplooien zijn op veel plekken de
land-water overgangen ook sterk gedegenereerd. De litorale zones worden sterk beïnvloed door een
verscheidenheid aan ingrepen in het landschap zoals veranderende hydrologische regimes en de
verkorting en verharding van de kustlijn. Eén van de grote problemen voor organismen in het verlies
aan habitats en het verlies aan connectiviteit tussen deze habitats. Door het verlies van verbinding
tussen deze zones, bijvoorbeeld door de aanleg van dijken, zullen sommige trofische niveaus meer
effecten ondervinden dan andere. Een direct effect is bijvoorbeeld de belemmering van migratie door
vissen andere aquatische organismen terwijl het voor vogels waarschijnlijk een minder groot
probleem is om zich te verplaatsen naar weerszijden van de dijk. De effecten van menselijke
activiteiten in de litorale zone en de veranderingen op het ecosysteem en haar diensten zijn in veel
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gevallen onvoldoende bekend. In dit rapport wordt gekeken naar zowel de directe effecten van het
afsluiten van connecties tussen habitats in de litorale zone als de indirecte en/of minder zichtbare
effecten.

Figuur i.1 Typen verbindingen tussen achterland via wetland naar meer (Bron: Cornelissen, 2018).

i.3 Het IJsselmeergebied
Het IJsselmeergebied is het grootste zoetwatergebied in Noordwest-Europa en is daardoor een
natuurgebied van internationaal belang. Naast de grote oppervlaktes met open water (het
IJsselmeer, Markermeer, IJmeer en de randmeren) zijn er ook enkele aangrenzende wetlands
(moerassen en geïnundeerde tot vochtige graslanden) van formaat (zoals de Friese kust,
Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, vooroever Andijk, polder Zeevang). Het IJsselmeergebied
vormt een belangrijk rust- en foerageergebied op de Europese vliegroute van verschillende
vogelsoorten (van Roomen et al. 2012) (Figuur i.2). Vele duizenden water- en moerasvogels komen
jaarlijks naar dit gebied om te broeden, foerageren en/of te rusten zoals bijvoorbeeld Aalscholver,
Nonnetje, Kuifeend, Tafeleend, Topper, Slobeend, Brilduiker Wilde en Kleine zwaan, Grauwe gans,
Zwarte stern, Grote en kleine zilverreiger, lepelaar, Bruine kiekendief, Zeearend, Karekiet, Snor,
Kluut. Met name vanwege het grote belang van deze gebieden voor de vogels zijn veel meren en
moerassen in dit gebied aangewezen als Natura 2000 en Ramsar gebieden (Cornelissen 2018).
Maar ook voor vis heeft het gebied een belangrijke functie in de Noordwest-Europese migratieroute
van het Rijngebied naar de zee (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018) (Figuur i.2). In
analogie van de welbekende ‘flyway’ voor vogels is hiervoor recent door de Waddenvereniging het
concept van de ‘swimway’ geïntroduceerd.
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Figuur i.2 Europese migratieroutes van vogels (links en rechts) en vissen (rechts) voor wie het
IJsselmeergebied een belangrijk rust- en foerageergebied is tijdens de migratie (Bron: internet).

De kwaliteit van het IJsselmeergebied voor de natuur is sinds de jaren negentig sterk veranderd en
enkele vogelsoorten gaan in aantal achteruit (van Roomen et al. 2012; Noordhuis et al. 2014; Kuil et
al. 2015). Via verschillende routes wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het totale
gebied of onderdelen daarvan, ook in relatie tot toekomstige ontwikkelingen in het gebied. In de
Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) (Ministerie Infrastructuur en Milieu
2013) het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) voor het Markermeer-IJmeer
geformuleerd. De verwachting is dat hierdoor een vitaal, gevarieerd en robuust ecologisch systeem
zal ontstaan dat juridische ruimte biedt om de gewenste ruimtelijke en recreatieve ontwikkelingen
naar de toekomst mogelijk te maken. TBES richt zich hierbij op het maken van heldere randen langs
de kusten, een gradiënt van helder naar troebel water, land- water overgangen van formaat en het
versterken van ecologische verbindingen naar het land achter de dijken in het Markermeer-IJmeer.
De aanleg van Markerwadden en enkele vispassages langs de Noord- Hollandse kust geven al
invulling aan deze TBES doelen (Cornelissen 2018).
Voor de realisering van het TBES moet voldaan worden aan wettelijke/Europeesrechtelijke kaders:
KRW en Natura 2000. Voor Natura 2000 gelden enerzijds de (harde) huidige doelen (status quo
rustende en ruiende vogels) en anderzijds de (nog niet taakstellend uitgewerkte) kernopgaven en de
daaraan gekoppelde instandhoudingsdoelen. Er is geen eindtermijn gesteld aan het halen van de
Natura 2000 doelen. Wel bestaat er een inspanningsverplichting: er moeten maatregelen worden
genomen die leiden tot beweging van de natuurkwaliteit in de goede richting. Hiertoe moet een
beheerplan Natura 2000 worden opgesteld. Vooruitlopend daarop zijn in het Programma
IJsselmeergebied, onderdeel van het ontwerp-beheerplan Rijkswateren (december 2008) al enkele
maatregelen voor IJmeer/Markermeer opgenomen die onomstreden zijn en die bijdragen aan het
halen van Natura 2000-doelen. Voor een aantal onderdelen (met name instandhoudingsdoelen voor
vogels die afhankelijk zijn van de voedselbronnen in het water) is het nog onzeker in hoeverre de
doelen gehaald kunnen worden. Daarnaast zal in het kader van het beheerplan om de 6 jaar een
evaluatie van de doelen plaatsvinden op basis van monitoring. Op basis van deze evaluatie kan een
eventuele bijstelling mogelijk zijn.

i.4 Het IJsselmeergebied als een ‘novel-ecosystem’
Vaak wordt bij het opstellen van inrichtingsplannen gezocht naar de historische referentie van het
gebied om het systeem weer op orde te krijgen. Immers, de mens heeft het systeem uit zijn evenwicht
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gebracht, dus als de door de mens opgeworpen barrières worden weggenomen kan het systeem
terug naar zijn oorspronkelijk situatie en komt ‘alles’ weer goed. In veel gevallen is dit echter niet
mogelijk en kunnen bepaalde zaken niet worden teruggedraaid, bijvoorbeeld vanwege veiligheids- of
economische aspecten. Ook kan het door klimatologische of biologische veranderingen, zoals
bijvoorbeeld door de komst van exoten, het onmogelijk zijn om terug te keren naar een eerdere
situatie. Het heeft in die situaties ook geen zin om de inrichting en het beheer af te stemmen op die
historische situatie, omdat die situatie nooit bereikt zal worden en daarmee zal dus ook het beheer
niet leiden tot het bereiken van de gestelde doelen. Vaak wordt de historische situatie als enige
oplossing wordt gezien (Hobbs et al. 2013) wat in sommige gevallen ook kan leiden tot het volledig
afzien van het uitvoeren van maatregelen om negatieve trends te stoppen.
Een alternatief wordt geboden vanuit het concept van de ‘Novel-ecosystems’ dat eerder in de
wetenschap en de natuurbescherming is geïntroduceerd (Hobbs et al. 2009). Een ‘novel-ecosystem’
is een systeem dat verschilt in compositie en/of functie van huidige of historische natuurlijke
ecosystemen als gevolg van veranderingen in abiotische condities of biotische samenstellingen door
bijvoorbeeld klimaat of menselijk gebruik en wat niet meer terug kan naar zijn historische referentie
(Harris et al. 2006; Root en Schneider 2006; Ricciardi 2007) (Figuur i.3). In de ontwikkeling van het
IJsselmeergebied is te zien dat er zowel abiotische en biotische veranderingen zijn opgetreden in het
systeem die tot een sterke afwijking van de historische referentie hebben geleid (Tabel i.1).
Daarnaast zijn er ingrepen in het landschap gedaan, zoals de aanleg van de Afsluitdijk, die niet meer
kunnen worden teruggedraaid. Het IJsselmeergebied zal dus niet meer terug kunnen naar zijn
historische referentie en kan daarom worden beschouwd als een ‘novel-ecosysteem’ (zie
stroomschema Figuur i.3 rechts).
Tabel i.1 Veranderingen die optraden na de bedijking en inpoldering van de Zuiderzee, waardoor de zoute
binnenzee overging in enkele kunstmatige zoetwatermeren van het IJsselmeergebied.
Abiotische veranderingen

Biotische veranderingen

o Afname dynamiek: van getij naar vast peil

o Verdwijnen zoute/brakke planten en dieren

o Verandering erosie en sedimentatie

o Geen vrije migratie van zoet naar zout en omgekeerd

o Van zout/brak naar zoet
o Verandering waterkwaliteit (nutriënten)

o Verdwijnen toppredator (zeehond)
o Verdwijnen oevervegetaties en moerassen

o Verdwijnen land-water overgangen

o Komst exoten (driehoeksmossel, quaggamossel)

o Schaalveranderingen door compartimentering

o Visserij beïnvloedt vissamenstelling

o Isolatie wateren/systemen t.o.v. elkaar

o Verlaging primaire en secundaire productie

Dat het ‘novel-ecosystem’ abiotisch en biotisch afwijkt van een natuurlijke referentie wil nog niet
zeggen dat het geen waarde heeft voor bijvoorbeeld natuurbescherming of biodiversiteit (Hobbs et al.
2013). De rol en waarde van ‘novel-ecosystemen’ kan worden aangegeven door te bepalen welke
ecologische functies het systeem kan vervullen (Figuur i.4). Ondanks de afwijking in abiotische en
biotische omstandigheden kunnen wel functies in het nieuwe systeem worden gecreëerd die
vergelijkbaar zijn met de functionaliteit van de historische referentie zoals bijvoorbeeld primaire en
secundaire productie voor vis of vogels, het bieden van habitats om te broeden, rusten of foerageren,
interacties tussen soorten onderling of tussen soorten en omgeving, uitwisseling van stoffen en
organismen met andere systemen, ecosysteemdiensten.
Voor het IJsselmeergebied betekent dit gezocht moet worden naar functionaliteiten van het nieuwe
systeem waarmee het kan bijdragen aan specifieke doelen van TBES. Bij het bepalen van deze
functies kan gekeken worden naar de functionaliteit van de historische referentie, maar gezien de
grote veranderingen (met name de overgang van een zoute binnenzee naar een zoetwatermeer) kan
het beste gekeken worden naar een zoetwaterreferentie. Rijkswaterstaat gebruikt hiervoor al enkele
jaren het Peipsi meer in Estland (Van Eerden en Bos 2007), een groot en ongestoord zoetwatermeer
dat qua grootte vergelijkbaar is met het Markermeer, IJmeer, IJsselmeer en de randmeren samen en
waar geen grootschalige ingrepen hebben plaatsgevonden.
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Figuur i.3 Links: Verschillende typen ecosystemen in afhankelijkheid van abiotische condities en biotische
samenstelling ten opzichte van de historische referentie. Een historische referentie komt voor binnen zijn range
van abiotische condities en biotische samenstelling. Een hybride systeem is in abiotiek en biotiek verschillend
van de historische referentie maar het is mogelijk om via maatregelen terug te keren naar de historische
referentie. Een ‘novel-ecosysteem’ verschilt sterk in abiotiek en biotiek van de natuurlijke historische referentie
en kan via maatregelen niet meer terugkeren naar de historische natuurlijke referentie. De peilen geven de
verschillende paden van verandering: (1) veranderingen van historisch naar hybride zijn omkeerbaar; (2) niet
omkeerbare veranderingen van ‘historische of hybride systemen naar ‘novel-ecosystemen’; (3) verdere
veranderingen in abiotiek en biotiek zijn mogelijk binnen ‘novel-ecosystemen’. Rechts: Stroomschema om te
bepalen of een systeem tot een ‘novel-ecosystem’ behoort. (Bron: Hobbs et al. 2009).
Figuur i.4 Ecologische functionaliteit van
systemen in relatie tot hun abiotische of
biotische samenstelling. Onder functies
kunnen worden verstaan het verschaffen van
voedsel, habitats, ecosysteem diensten of
bescherming biodiversiteit. Systemen die
abiotisch en/of biotisch sterk afwijken van de
historische natuurlijke referentie kunnen
vergelijkbare functies vervullen als in de
historische
referentie.
Systemen
die
abiotische of biotisch sterk lijken op een
historische natuurlijke referentie maar
functioneel sterk afwijken van die historische
natuurlijke referentie komen niet voor. De
witte cirkels geven systemen aan die niet
over een grens zijn gegaan om een ‘novelecosysteem’ te worden. De witte vierkanten
geven systemen aan die wel over een
grenswaarde zijn gegaan en een ‘novelecosysteem’ zijn geworden. Deze kunnen
abiotisch of biotisch niet terug naar de historische referentie. De peilen geven de verschillende paden voor
inrichting en/of beheer weer: (A) indien mogelijk moeten functioneel vergelijkbare historische of hybride systemen
zodanig beheerd worden dat de systemen niet over een grens heengaan en een ‘novel-systeem’ worden van
waaruit het systeem niet meer terug kan; (B) systemen die functioneel afwijken van de historische referentie
moeten voorrang krijgen bij herstel naar de historische referentie; (C) bij ‘novel-ecosystemen’ die functioneel ook
sterk afwijken van de historische referentie, moeten functies gecreëerd worden die vergelijkbaar zijn met de
natuurlijke referentie. (Bron: Hobbs et al. 2009)
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Een opvallend verschil tussen het IJsselmeergebied en het Peipsi meer is de aanwezigheid van
natuurlijke land-water overgangen met uitgestrekte moerasgebieden in het Peipsi meer (Figuur i.5),
terwijl de oevers van het IJsselmeergebied worden gekenmerkt door abrupte en stenige dijken.
Hoewel in het Markermeergebied wel moerasgebieden aanwezig zijn (met name de
Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen), zijn deze gebieden niet gekoppeld aan de meerzone.
Daarnaast liggen de moerassen hydrologisch gescheiden van het meer en is er vanwege de
ontstaansgeschiedenis (inpoldering) er een waterstandsverschil van 3,5 m (Figuur i.6). In natuurlijke
meer- wetland systemen, zoals de referentie in het Peipsi meer, kunnen verschillende functies
worden onderscheiden die van belang kunnen zijn in de ‘novel-ecosystemen’ (Keddy 2010; Van der
Valk 2012). In algemene termen kan hierbij gedacht worden aan stromen en kringlopen van energie
en nutriënten- primaire en secundaire productie, afbraak en opslag van organische materiaal, of de
aanwezigheid van broed-, foerageer-, en rusthabitat voor organismen. Daarbij is het van belang om
ook te kijken naar de onderliggende processen die hierop van invloed zijn, zoals bijvoorbeeld de
waterpeildynamiek.

Figuur i.5 Voorbeelden van overgangen van het open meer naar de aangrenzende moerasgebieden in Lake
Peipsi, Lake Onega, Lake Manitoba, Zwarte Zee en Neusiedlersee. (Bron: maps.google.com)
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Figuur i.6 Plattegrond met waterpeilen van Markermeer (-0,2 m, boven), Oostvaardersplassen (-3,7 m,
rechts) en Lepelaarplassen (-3,7 m, links) (Bron: maps.google.com)

i.5 Oostvaardersoevers als maatregel voor herstel van functies
Om de hierboven beschreven functies in het ‘novel-ecosysteem’ IJsselmeer te herstellen moeten
inrichtings- en herstelmaatregelen worden ontworpen die enerzijds zijn in te passen in het huidige
gebied en anderzijds een substantiële bijdrage leveren aan de gestelde doelen. De maatregelen
moeten met name leiden tot vergroting van de oppervlakte ondiep water, tot meer natuurlijke
overgangen tussen land en water en tot versterking van de relatie tussen watersystemen. In de
Agenda IJsselmeergebied 2050 is een achttal gebieden geïdentificeerd waar deze grootschalige
inrichtingsmaatregelen voor natuur kunnen plaatsvinden. Eén van deze acht maatregelen betreft de
ecologische verbinding tussen Markermeer-Oostvaardersplassen-Lepelaarplassen. Deze verbinding
is gelegen in een gebied dat sterk door de mens wordt beïnvloed. Dit maakt het een grote uitdaging
om tot een goed functionerend ecosysteem te komen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
heeft middelen beschikbaar gesteld om te starten met een MIRT-verkenning van deze verbinding. In
deze MIRT-verkenning zal eerst moeten worden vastgesteld waar de ecologische verbinding over
moet gaan: wat is het specifieke ecologische doel van de verbinding, voor wie of wat moet het een
verbinding gaan vormen, en in welke mate moet de verbinding gaan werken voordat het effect op
systeemniveau heeft?
In de Startnotitie van de MIRT-verkenning van het project Oostvaardersoevers (i.e. verbinding
Markermeer-Oostvaardersplassen-Lepelaarplassen) is het algemene ecologische doel van het project
Oostvaardersoevers als volgt geformuleerd: “Een verbinding tot stand brengen tussen het
Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen, waarmee een verbetering van de
ecologie van al deze gebieden afzonderlijk en in samenhang met elkaar bewerkstelligd kan worden,
zodat een substantiële bijdrage aan de TBES doelen kan worden geleverd.” (Cornelissen, 2018). De
verbinding Markermeer-Oostvaardersplassen-Lepelaarplassen kan op veel verschillende manieren
worden vormgegeven. Hoewel het een onmogelijkheid is om de dijk in zijn geheel weg te nemen kan
door middel van een technologische verbinding een waterstroom op gang gebracht worden tussen de
verschillende systemen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het peilverschil tussen de
gebieden. Daarnaast zijn er landschappelijk andere inrichtingselementen waarmee op een
kunstmatige manier de land-water overgang (of litorale zone) kan worden hersteld. De elementen
waaruit de Oostvaardersoevers zou kunnen bestaan zijn:
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•
•
•

•

Verbinding – hierdoor kan water (en opgelost en gesuspendeerd materiaal) worden vervoerd
worden van het meer naar de moeraszone en andersom
Vooroever – een (onderwater) gebied rondom de verbinding (aan de Markermeer kant) met
een geschikt habitat voor onderwatervegetatie en een eigen water-retentie tijd.
Peilbeheer – Geen fysieke maar een beheers inrichtingselement waarmee verschillende
processen in de litorale zone gestuurd kunnen worden. Dit zal uitsluitend in de OVP/LP
aangepast kunnen worden gezien het strikte peilbeheer in het Markermeer. Deze aanpassing
kan meer natuurlijk plaatsvinden door het opdrogen van binnendijkse (achter)oeverlanden die
in de winter onder water staan en naar de zomer toe geleidelijk opdrogen, waarbij het
ondiepe water in verbinding staat met dieper water.
Aansluiting achterland– Door waterhuishouding vanuit het achterland (gebied met grote
grazers) naar Oostvaardersplassen te leiden ontstaat er een artificieel stroomgebied de
moeraszone. Daarnaast kan er ook gekeken worden naar een verbinding met bosrijk gebied
Hollandse hout om als achterland van de Oostvaardersplassen te dienen (persoonlijke
communicatie, Perry Cornelissen).

Een belangrijke vraag voor bij het ontwerp van al deze inrichtingselementen is in hoeverre ze een
bijdrage zullen leveren aan het herstel van de (ecologische) functies van het systeem. Om deze vraag
te kunnen beantwoorden is meer nodig dan een engineersoplossing waarbij slechts gekeken wordt
naar de technische mogelijkheden en veiligheidsaspecten. Een vergelijking van de kenmerken en
processen in natuurlijke land-water overgangen met de huidige situatie, samen met een analyse van
de effecten die deze factoren en processen hebben op het functioneren van het systeem moet de
basis vormen van het ontwerp. Als het ontwerp op een dusdanige manier gemaakt kan worden dat
ook daadwerkelijk natuurlijke functies worden hersteld, zal de Oostvaardersoevers een substantiële
bijdrage kunnen leveren aan de ecologische doelen die voor dit gebied zijn gesteld.

i.6 Doel van deze studie
Gezien het bovenstaande heeft deze deskstudie als doel om op basis van een literatuuroverzicht
inzicht te verschaffen in de kenmerken van natuurlijke land-water overgangen - in samenhang met de
functies die daarin plaatsvinden - op het functioneren van het gehele ecosysteem (meer, moeras,
oever). Dit inzicht zal vervolgens worden toegespitst op de te ontwerpen verbinding tussen
Markermeer-Oostvaardersplassen-Lepelaarplassen en kan dienen als basiskennis voor een latere
eventuele ontwerpfase van de Oostvaardersoevers.

i.7 Afbakening en structuur van dit rapport
In dit rapport zal aan de hand van een beschrijving van de ecologische stuurfactoren van het gebied
en natuurlijke referenties, worden aangegeven hoe in, een door mensen gedomineerd systeem,
invulling kan worden gegeven aan de ecologische opgaven en waar deze ecologische verbinding
betrekking op zou moeten hebben om bij te kunnen dragen aan de TBES-doelen en de Agenda
IJsselmeergebied 2050. Deze rapportage kan dienen als input voor de MIRT-verkenning en voor
communicatieve doeleinden gebruikt worden om doel, nut en noodzaak van de verbinding te kunnen
duiden.
In navolging van Keddy (2010), hebben wij onze hoofdstukken ingedeeld in de vijf componenten die
zijn cruciaal voor het begrijpen van een ecosysteem en tezamen het systeem van een land-water
overgang kunnen beschrijven: water, slib, organische stof (energie), nutriënten, en organismen.
Binnen deze componenten komen diverse factoren en processen aan bod, zoals bijvoorbeeld het
transport van opgeloste nutriënten in het hoofdstuk water. Tenslotte hebben we een hoofdstuk
toegevoegd over biologische interacties waarin we de samenhangende effecten op het voedselweb
beschrijven. Per hoofdstuk wordt een factsheet gepresenteerd om de belangrijkste kenmerken en
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processen in land-water overgangen samen te vatten voor het betreffende onderwerp. De factsheets
bestaan uit een tabel een schematisch overzicht van de natuurlijke en de huidige situatie, en een
korte toelichting (zie Box i.1). De rest van ieder hoofdstuk bevat de verdere wetenschappelijke
onderbouwing van de factsheet. Tenslotte hebben we in hoofdstuk 7 de kennisleemten benoemd over
het functioneren van (herstelde) land-water overgangen. Naast het algemene belang bij het leren van
nieuwe ecosystemen, aangezien veel systemen zich zullen moeten schikken naar de antropogene
druk die op systemen wordt gelegd, zijn er veel systeem-specifieke belangen die binnen het huidige
Oostvaardersoevers systeem onderzocht moeten worden.

Figuur uit Flyer Oostvaarderoevers December 2018.
Dit rapport gaat over het oostelijk deel van het Markermeer, de dijk en het achterland. Aan de
westkant van het Markermeer vinden autonoom andere ontwikkelingen plaats, zoals de groei van
uitgestrekte velden met waterplanten. Die ontwikkelingen worden in dit rapport niet meegenomen
wanneer gesproken wordt over het Markermeer.

Box i.1 Uitleg Factsheet diagrammen
Onderstaand figuur geeft een voorbeeld van twee diagrammen die weergegeven zijn in de gebruikte
factsheets van een natuurlijke ongemodificeerde land-water overgang (bovenste) en de huidige
gescheiden land-water overgang (onderste). In dit onderstaande diagram zijn vier belangrijke
verschillen tussen een natuurlijke overgang en de huidige situatie weergegeven:
1. In de huidige situatie vormt de Oostvaardersdijk een ecologische barrière tussen de moeras- en
meerzone.
2. Naast het 3,5-4,0 m hoger gelegen waterpeil van de meerzone ten opzichte van het waterpeil in
de deels ingeklonken moeraszone, is er ook een groot verschil in het peilbeheer. In het
Markermeer is het (afgeronde) verschil tussen gemiddeld zomer- en winterpeil gemiddeld maar
10 cm, waarbij het zomerpeil hoger is dan het winterpeil, en in de moeras zone is dat gemiddeld
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30 cm waarbij het winterpeil hoger is dan het zomerpeil. In het verlengde zijn de extremen
waterpeil fluctuaties 3 keer zo groot met respectievelijk 30 en 90 cm peilverschil van het midden.
3. In het droge deel van de moeraszone is de bodem gedaald als gevolg van de drooglegging (in de
moeraszone zelf heeft dit minder plaatsgevonden vanwege hogere waterstand). Hierdoor is er
geen natuurlijke aansluiting op het natuurlijk stroomgebied vanuit het bosachtige gebied naar het
moeras.
4. Om te voorkomen dat de hoger gelegen moeraszone leegloopt naar het lager gelegen grazige
gebied, is in 1975 rondom de moeraszone een kade aangelegd met een stuw om het waterpeil in
de moeraszone te beheren.

Uiteraard is er een sterke samenhang en overlap tussen de 5 hoofdcomponenten (Tabel i.2),
waardoor uiteindelijke alle hoofdstukken tezamen een beeld geven over het functioneren van het
gehele litorale ecosysteem. In de uiteindelijke ontwerpfase zal dan ook rekening moeten worden
gehouden met deze interacties en samenhang en het verdient aanbeveling om het ontwerp niet op
slechts één van deze componenten te baseren.
Tabel i.2 Verdeling van de hoofdstukken op basis van organisch en anorganisch materiaal onderverdeeld in de
verschillende grootte fracties met voorbeelden van iedere fractie. Hoofdstuk 1 tot en met 6 zijn respectievelijk:
rood, blauw, bruin, oranje, en groen (hoofdstuk 5 en 6 zijn samen groen). (DOM = opgelost organisch materiaal,
FPOM = fijn particulair organisch materiaal)
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1.

Habitats

Land-water overgangen worden gekenmerkt door een aaneenschakeling van verschillende habitats die
onderling verbonden zijn. Op de Markerwadden is mooi te zien hoe deze habitats zich kunnen ontwikkelen in
een ‘novel ecosysteem’. (Foto: Twitter Natuurmonumenten)
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Factsheet habitat (1/2)
3

4

5

6

7

Functies/kenmerken
in het ecosysteem

Natuurlijke
situatie

Huidige situatie

Kansen OVO

# in
diagram

z.o.z. voor
toelichting

2

Paragraaf

Kolom 1

Heterogeniteit

1.1.2

1

Habitat koppeling

1.1.2

2

Productie & retentie
(organisch) materiaal

1.2.2

3

Nutriëntkringloop

1.2.2

4

MM

OVP/LP

MM

OVP/LP

Vooroever

Peilbeheer

Typen
Verbinding
Verbinding

Peilbeheer

Structuur

Abiotiek

?

Hydrodynamiek

Zie hoofdstuk 2 van dit rapport

Biodiversiteit

Zie hoofdstuk 5 van dit rapport

Biologische interacties

Zie hoofdstuk 6 van dit rapport

?

Biota
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Factsheet habitat (2/2)
In natuurlijke ecosystemen staan de verschillende habitats binnen een land-water overgang in open
verbinding met elkaar. Er zal daarom uitwisseling van nutriënten, water en organismen plaatsvinden.
Deze uitwisseling vindt niet alleen plaats van land naar water, maar ook andersom. In de land-water
overgang zijn er specifieke kenmerken en functies van habitats die bijdragen aan het functioneren
van het ecosysteem. In de tabel en de figuur in deze factsheet is samengevat in hoeverre deze
kenmerken/functies in de huidige situatie (waarin de OVP/LP gescheiden zijn van het Markermeer)
verschillen van een natuurlijke situatie. In het hierop volgende hoofdstuk worden alle onderdelen van
de tabel uitgewerkt, inclusief verwijzingen naar de bronliteratuur.
Huidige situatie en ontwikkelingsperspectieven
Hoewel er ook in de huidige situatie verschillende habitat typen aanwezig zijn, is de diversiteit aan
habitat typen kleiner dan in een natuurlijke situatie. Met name een zone met ondiep water en
ondergedoken waterplanten in het Markermeer is afwezig. Daarnaast is er geen (of nauwelijks) een
koppeling tussen de habitats, waardoor transport van water en stoffen tussen de habitats verstoord is,
evenals de productie en retentie van organisch materiaal in met name in het Markermeer. Dit zou in
de huidige situatie gevolgen kunnen hebben voor de kringloop van nutriënten in het gehele
ecosysteem, hierover is echter weinig bekend. Het Oostvaardersoeversproject geeft mogelijkheden
om de heterogeniteit van diverse habitattypen de vergroten, met name door de eventuele aanleg van
vooroevers in het Markermeer en door een aanpassing in het peilbeheer van de OVP/LP middels een
verbinding met het Markermeer. Door deze verbinding is het ook mogelijk om weer een koppeling
tussen de verschillende habitats te maken, wat kan leiden tot een verbetering in de zowel abiotiek als
de biotiek van het systeem.
Toelichting bij tabel en figuur
Kolom 1:
Hoofdindeling
Kolom 2:
Belangrijke functies/kenmerken van de verschillende habitats
Kolom 3:
Paragraaf nummer van dit rapport waar de inhoudelijke en achtergrondinformatie terug te vinden is.
Kolom 3:
Het nummer in deze kolom verwijst naar de onderstaande schematische tekening waarin wordt
aangegeven op welke plekken in een natuurlijke land-water overgang de betreffende
kenmerken/functies aanwezig is. In het onderste schema wordt dezelfde nummering gebruikt voor
de huidige situatie. Als een nummer dus niet voorkomt in het onderste schema dan betekent dat dat
dat kenmerk of die functie dus in de huidige situatie ontbreekt in vergelijking met een natuurlijke
land-water overgang.
Kolom 5:
Deze kolom geeft de natuurlijke situatie weer, en is alleen ter vergelijking van de huidige situatie. Het
uitgangspunt voor deze vergelijking is dat de natuurlijke situatie wenselijk is voor een goed
functioneren van het systeem, en daarom heeft alles in deze kolom de kleur groen.
Kolom 6:
Per functie of kenmerk wordt vergeleken in hoeverre het in de huidige situatie afwijkt van de
natuurlijke situatie. Groen in deze kolom geeft aan dat de huidige situatie vergelijkbaar is met een
natuurlijk systeem, rood dat het afwijkt en een vraagteken betekent dat er hiervoor geen gegevens
bekend zijn. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen de huidige situatie in het Markermeer (MM) en in
de Oostvaardersplassen/Lepelaarplassen (OVP/LP).
Kolom 7:
In deze kolom wordt aangegeven of er kansen zijn om de huidige situatie te verbeteren (meer te
laten lijken op de natuurlijke situatie) middels mogelijke maatregelen in Oostvaardersoevers. Deze
maatregelen kunnen plaatsvinden aan de kant van de Markermeer, in de OVP/LP of middels de
verbinding zelf.
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1.1 Habitattypen in land-water overgangen
1.1.1 Wat is een habitat?
In een habitat voldoen zowel biotische als abiotische factoren aan de minimale levensvoorwaarden
(toleranties) van een specifiek organisme. Het organisme kan in zijn habitat overleven, groeien en
voortplanten. Let op, een habitat is dus iets anders dan een biotoop (de geografische plek waar
organismen leven) omdat een habitat specifiek uitgaat van de eisen die organismen aan hun
leefomgeving stellen (Wikipedia). In dit hoofdstuk zullen we ons richten op de habitattypen die van
belang zijn bij een natuurlijke land-water overgang en hoe het verlies van deze verbinding leidt tot het
verlies van habitat typen.

1.1.2 Hoe verhouden habitats zich langs de gradiënt van land naar water?
In natuurlijke ecosystemen staan de verschillende habitats binnen een land-water overgang in open
verbinding met elkaar. Er zal daarom uitwisseling van nutriënten, water en organismen plaatsvinden.
Deze uitwisseling vindt niet alleen plaats van land naar water, maar ook andersom. Transport over de
barrières vanuit het ene habitat naar het andere habitat gebeurt via fysische vectoren (zoals wind of
water) of biotische vectoren (organismen die bijvoorbeeld voedingsstoffen transporteren als ze in het
ene habitat foerageren en in de andere ontlasten) (Polis et al. 1997). Dit betekent dat de abiotische
en biotische factoren die een habitat kenmerken niet statisch zijn, maar afhankelijk van dit transport
en dus daarmee dynamisch over de land-water overgang. Bij land-water overgangen kennen we drie
belangrijke overgangsgebieden in de litorale zone: de oever-, de moeras- en de meerzone (Figuur
1.1). Onder de oeverzone verstaan we in dit rapport de regio waarin interacties met het land een
sterke invloed hebben op ecologische processen en structuren in het water, en vice versa. De
moeraszone is een voornamelijk geïnundeerd ondiep gebied en is gekarakteriseerd door een hoge
productiviteit en biodiversiteit. De moeraszone vormt daarmee de schakel tussen het land en het
water. Het water zorgt ook voornamelijk voor de uitwisseling van stoffen en organismen tussen land
en water. Als laatste staat de meerzone in direct contact met de moeraszone. De productiviteit van de
meerzone is mede afhankelijk van de omstandigheden en de input vanuit de moeraszone.
Er zijn veel verschillende manieren om binnen land-water overgangen een karakterisering te maken
van de aanwezige habitats. Een indeling kan gemaakt worden op basis van een fysisch-, een
geologisch- of biologische perspectief basis van de stuurfactoren die een rol spelen in het creëren
van de habitat. De indeling kan dus gemaakt worden op basis van water diepten, waarbij
waterpeildynamiek en lichtdoordringing belangrijke stuurfactoren zijn. Ook kan gekeken worden naar
de bodemsoorten die verschillen tussen en binnen de oever, het moeras en de meerzone. Tenslotte
zijn ook biologische processen zoals bioturbatie, begrazing, en structuurvormende organismen zoals
macrofyten een habitat karakteriseren. In Figuur 1.1 staat een overzicht hoe deze verschillende
manieren van karakteriseren kan leiden tot een indeling in verschillende habitattypen langs een landwater overgang. De indelingen van habitats op basis van biologische en fysische omstandigheden
en/of stuurfactoren is veelal direct gekoppeld aan de levensgemeenschap die er voorkomt. Daarom
worden habitats ook vaak ingedeeld op basis van deze levensgemeenschappen. Over de gradiënt
van land naar water lopen de verschillende habitats vaak in elkaar over. Zo treedt er een verschuiving
op in de plantengemeenschap van emergente vegetatie (bijv. Phragmites), via macrofyten (bijv.
Potamogeton), naar kranswieren (Characeae) (Talevska & Trajanovska, 2019).
De ruimtelijke verspreiding en aantallen van organismen in ecosystemen zijn van cruciaal belang voor
het begrijpen van het functioneren van ecosystemen (Rosenzweig 1991). In kleine meren is de
afstand tussen de meer en moeraszone kort; daarnaast vormen in ondiepe meren abiotische factoren
niet zozeer horizontale gradiënten als de verticale hellingen in diepe meren dat doen (Burks et al.
2002). Dus, in kleine, ondiepe meren zijn biotische factoren belangrijker dan eerder werd gedacht (zie
overzicht in Burks et al. 2002). Om de factoren te identificeren die van invloed zijn op het
verspreidingspatroon van pelagische organismen is het belangrijk om de land-water overgang te
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beschouwen als een mozaïek van habitats (Lodge et al. 1988; Chick en Mclvor 1994) met
verschillende soorten structurele complexiteit (Figuur 1.1). De oeverzone en de koppeling ervan met
de meerzone (horizontale migratie, ontogenetische habitat verschuivingen) zijn belangrijk voor het
vormgeven van de verspreidingspatronen van vissen en zoöplankton (Jeppesen et al. 1998; Masson
et al. 2001).

Figuur 1.1 Conceptueel diagram (a)biotische habitat stuurfactoren over een natuurlijke omgeving gradiënt.
Gestippelde rechthoeken dicteren verschillende habitattypen en gekleurde vlakken corresponderen met het
belang van de (a)biotische factoren. Zo zal de abiotische stuurfactor ‘onderwater licht klimaat’ algeheel een
speler zijn tot het water in land overgaat en zal daarbij alle vormen van primaire productie in verschillende
habitats als gerelateerde biotische factoren een belang hebben. Dit diagram is niet volledig (d.w.z. er zijn minder
belangrijke- of uniforme factoren weggelaten)

1.1.2.1 De oeverzone
De oeverzone is het gebied waar het permanente waterniveau eindigt en de tijdelijk geïnundeerde
gebieden beginnen. Dit gebied kenmerkt zich door de samenkomst van terrestrische en aquatische
vegetatie en fauna. De organismen in de oeverzone zijn aangepast aan sterk wisselende
waterbeschikbaarheid, variërend van overstroomde tot uitgedroogde condities. De oeverzone staat
in contact met de aangrenzende moeraszone middels processen als erosie en afspoeling van slib en
nutriënten, en migratie van organismen. De oeverzone heeft een belangrijk functie in de connectie
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van land-water overgangen. Bijvoorbeeld door de groei van oeverplanten ontstaat er een directe
koppeling tussen nutriënten in de bodem en productie van organische materiaal die na afsterven
getransporteerd wordt naar de moeras- en meerzone. De processen erosie en afspoeling kunnen
ook op grotere afstand van de oeverzone een belangrijke rol spelen. Als bijvoorbeeld het
stroomgebied groot is, kan geërodeerd materiaal via beken of rivieren de moeras- of meerzone
bereiken. Op basis van statistische analyses is zelfs berekend dat veel van variatie in de
fundamentele kenmerken van meren gerelateerd zijn aan specifieke kenmerken van het
stroomgebied (Håkanson 2005). Om het functioneren van een meer ecosysteem goed te begrijpen
moet er dus eigenlijk verder gekeken worden dan de grenzen van de land-water overgang.
Macrofyten creëren habitat en voegen complexiteit toe aan het bestaande sediment habitat. De
fysieke aanwezigheid van plantstructuren in het water verandert de stroom, verbetert
sedimentatiesnelheden, vermindert de flux van nutriënten over het grensvlak tussen sediment en
water en creëert complexe oxisch-anoxische grenzen (Humphrey en Stevenson 1992). Macrofyten
beïnvloeden ook rechtstreeks sediment biota omdat plantenstammen en -wortels de complexiteit van
de leefomgeving en sedimentstabiliteit in aquatische systemen vergroten. De aanwezigheid van
waterplanten wordt over het algemeen geassocieerd met een toename van de abundantie of
soortenrijkdom van veel sedimenten in ongewervelden organismen (Soszka 1975; Gregg en Rose
1985; Rundle en Ormerod 1991). Samengevat is het algemene effect van planten in
zoetwaterecosystemen vooral de diversiteit van de sedimentfauna te vergroten door habitat en
voeding beschikbaar te maken (Sand-Jensen 1998). Dit geldt echter niet voor alle groepen
organismen. Verminderde stroming, verbeterde sedimentatie en verlaagde zuurstofconcentraties
kunnen de diversiteit van gravende bentische evertebraten verminderen (Gregg en Rose 1982). Dit in
tegenstelling tot de microbiële diversiteit die gestimuleerd wordt door de overvloed aan oxischanoxische grenzen. Deze grensvlakken zijn geassocieerd met verhoogde microbiële diversiteit omdat
verschillende taxa, zoals nitrificeerders en denitrificeerders, maar ook sulfaatreduceerders en sulfideoxideerders, in dichte nabijheid leven (Fenchel en Finlay 1995).
Volgens Talevska & Trajanovska (2019) zijn er zelfs 3 belangrijke randen van macrofyten aanwezig in
meeste natuurlijke land-water overgangen: Phragmites (Riet), Potamogeton (Fonteinkruid) en Chara
(Kranswieren). Alle drie spelen ze een belangrijke rol in het recyclen van nutriënten. Hoewel alle drie
de macrofyten deelnemen aan de organische productie binnen meren (Moss 1988), heeft
Potamogeton in het algemeen een kleinere rol in de productie dan de andere twee groepen planten
(Wetzel 1975). Een vergelijking van de jaarlijkse productie laat dit ook zien. Deze was voor
Phragmites 3,89 kg/m2 drooggewicht, terwijl de jaarlijkse productie van Potamogeton en van Chara
respectievelijk 0,24 en 1,84 kg/m2 drooggewicht was (Talevska en Trajanovska 2019). Deze
resultaten lichten toe dat de jaarlijkse productie van de ondergedoken macrofyten in de moeraszone
vaak lager zijn dan die van het opkomend riet in de oeverzone ecosystemen.
Een significante positieve correlatie is waargenomen voor turbulentie en aan het oppervlak opgeloste
zuurstof, waarbij het laatstgenoemde negatief correleerde aan rietdichtheid. Wat betekend dat
zuurstof concentraties wel degelijk lager zijn in rietgemeenschappen (Atapaththu et al. 2017).
Resuspensie leidt namelijk tot hoge zuurstof menging (7,4 mg/l) in tegenstelling tot waarden tussen
riet (2,0 mg/l) (Atapaththu et al. 2017). Daarbij komt dat riet de oppervlakte voor menging verkleint
wat kan leiden tot te lage zuurstofconcentraties voor organismen bij te grote dichtheden. Daarnaast is
deze resuspensie ook goed in ondiepe troebele wateren waar er een verschuiving van bentische
productie kan ontstaan naar detritus en opgelost organisch materiaal productie afkomstig van
macrofyten en perifyton (Jones en Waldron 2003). Dit naast andere factoren zoals de O/O ratio (zie
§1.1.3), wind gedreven dynamiek en detritus paden die trofische interacties kunnen stabiliseren
(González Sagrario et al. 2018). Macrofyten zoals riet hebben ook de eigenschap om naast golven te
verminderen ook erosie van de oeverzone te verminderen (Figuur 1.2) (Strayer en Findlay 2010).
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Figuur 1.2 Effecten van Phragmites australis op golfverzwakking en oevererosie in een experimentele golftank.
De golven naderden van rechts. (Bron: Coops et al. 1996)

1.1.2.2 Moeraszone
De moeraszone, ook wel ‘wetland’ genoemd, is het overgangsbied tussen land en water waar
aquatische vegetatie vaak een hoofdrol speelt. Als er voldoende organisch materiaal in de bodem
voorkomt, zal een typische moeraszone ontstaan die gekenmerkt wordt door uitbundige vegetatie. In
zanderige gebieden daarentegen is dit niet altijd het geval. Het waterpeil (en de dynamiek daarin) is
de belangrijkste stuurfactor voor de ontwikkeling van de moeraszone (Belgers en Arts 2003). Het
‘energieregime’, dat is de energie die door waterstromen en peildynamiek de moeraszone bereikt,
heeft een sterk effect op de structuur van de moeraszone. De energie van de waterstromen bepaalt
de korrelgrootte verdeling van het substraat (Puijalon et al. 2008) en de aanspoeling van dood
organisch materiaal (Orr et al. 2005). De resulterende waterbodem is een belangrijke stuurfactor
voor de vegetatie. Als je in meer detail kijkt naar de moeraszone van een meer, dan bestaat deze
zone uit een complex van verschillende sub-habitats. De hoge fysieke complexiteit van de
verschillende habitats die met elkaar verbonden zijn ondersteunen een hoge biodiversiteit van
aquatische en amfibische organismen (Gibbs 2000; Mitchell et al. 2007). Recent onderzoek heeft het
belang van deze sub-habitats in moeraszones voor het functioneren van ecosystemen van hele
meren in kaart gebracht.
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Macrofyten kunnen ook de omstandigheden in het habitat veranderen. De veranderingen in de
zuurstofhuishouding en de temperatuur in het water door verschillende macrofyten staat
weergegeven in Figuur 1.3. De bovenste grafiek met een grote Chara populatie laat zien dat bij de
aanwezigheid van deze macrofyten er een enorm verschil is tussen oppervlakte en bodem
concentraties en temperatuur door respectievelijk habitats verschijnselen zoals het licht en de wind
gedreven resuspensie te beperken op de bodem (Sand-Jensen et al. 2019).

Figuur 1.3 Zuurstofsaturatie in oppervlakte (blauw) en bodemwater (rood) in twee kleine, ondiepe meren
gedurende drie dagen in juni. Het temperatuurverschil tussen oppervlakte- en bodemwater wordt weergegeven
(zwart). Bovenste paneel: meer met dichte Chara populatie. Onderste paneel: open meren met weinig
begroeiing. Duidelijk weergegeven is hoe de macrofyten populatie de zuurstof en temperatuur beïnvloedt. (Bron:
Sand-Jensen et al. 2019).

Moeraszones kunnen een hoge input van organische stoffen uit autochtone en terrestrische bronnen
ontvangen en verwerken, en zijn daardoor locaties voor intensieve nutriëntenkringlopen (Strayer en
Findlay 2010). Door de intensieve kringlopen leveren moeraszones een belangrijke bijdrage aan de
primaire productie van het meer ecosysteem (Bridgham et al. 2006; Mitsch et al. 2013). Doordat er
een constante beschikbaarheid is van koolstofvoorraden voor het voedselweb, kan een moeraszone
de productiviteit van het meer stimuleren (Wetzel 2001; Vadeboncoeur et al. 2003). Daarnaast
spelen moeraszones een rol in andere ecosysteemdiensten zoals recreatie, afvoer van golfenergie
(Vuik 2019), bescherming tegen overstromingen (De Groot et al. 2002; Acreman en Holden 2013),
behoud van de waterkwaliteit (Verhoeven et al. 2006; Schmieder 2004; Strayer en Findlay 2010), en
waterberging door regulatie van de grondwaterstand en bodemvocht (Xiong et al. 2003; Hefting et al.
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2004). Tenslotte heeft de moeraszone ook een belangrijk functie in de connectie tussen het
pelagiaal (het open water) van een meer en de bentische levensgemeenschap. Bijvoorbeeld door de
groei van macrofyten ontstaat er een directe koppeling tussen nutriënten in de bodem en vissen die
zich voeden zich met bentische macrofauna die leeft op de planten (Vadeboncoeur et al. 2002).
Deze kenmerken, functies en diensten maken dat moeraszones een belangrijke functie hebben in de
overgang van land naar water (Strayer en Findlay 2010) (Tabel 1.2, Figuur 1.4).
Tabel 1.2 Belang van diverse land-water overgangen voor verschillende ecosysteemdiensten. (Bron: Strayer en
Findlay 2010; Marsh = Moeras)

Figuur 1.4 De ecosysteem diensten en belangrijke biologische componenten van de moeraszone van een
meer. (Bron: Schmieder 2004)

1.1.2.3 Meerzone
De meerzone bestaat ook uit diverse en duidelijk aanwijsbare sub-habitats (Figuur 1.5). De bentische
habitats zijn geassocieerd met het bodemsubstraat terwijl de pelagische habitats de open-water
componenten van het meer vormen. De litorale zones in een meer zijn de ondiepe oeverzones waar
waterdiepte kleiner is dan de compensatie diepte, gedefinieerd als de diepte waarop er voldoende
licht is voor fotosynthese. De profundale habitats bevinden zich onder de compensatie diepte.
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Figuur 1.5 Schematische voorstelling van een meer als een geïntegreerd systeem van gekoppelde habitats. De
belangrijkste kenmerken die de habitats onderscheiden zijn hierboven beschreven. (Opnieuw getekend van
Vanni 1996).

Tabel 1.3 Voorbeelden van belangrijke mechanismen voor koppeling van habitats in ecosystemen van meren.
(Voetnoten voor elk proces geven relevante referenties aan; Bron: Schindler en Scheuerell 2002).
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De productie in meren verschilt sterk per habitat binnen het meer. In de ondiepe zones wordt de
productie in belangrijke mate gedreven door autotrofe processen In profundale habitats zijn
heterotrofe processen het belangrijkst, deze worden met name gedreven door consumptie van
gesedimenteerd organisch materiaal dat geproduceerd is in andere habitats. De verschillende subhabitats zijn sterk aan elkaar gekoppeld. De traditionele opvatting van grotendeels onafhankelijk
pelagische en litorale voedselwebben, waarbij energie wordt overgedragen binnen elke voedselketen
maar met weinig interactie tussen beide, is vervangen door de opvatting dat de consumenten van het
meer zich voeden met zowel pelagische, bentische en litorale bronnen (Polis et al. 1997; Schindler &
Scheuerell 2002; Vadeboncoeur et al. 2002; Rooney en McCann 2012; McMeans et al. 2015). Dit
geldt vooral voor organismen op de hogere trofische niveaus. Er zijn in meer ecosystemen tal van
belangrijke mechanismen die voor connectiviteit tussen de verschillende (sub)habitats zorgen (Tabel
1.3). Zo kunnen bijvoorbeeld sedimentatie, het wegvangen van licht en nutriënten belangrijke
processen zijn voor een neerwaartse connectie. Andersom zijn bentische prooi voor pelagische
predatoren, interne nutriënt belasting, paai en schuil habitat belangrijke processen voor een
opwaartse connectie in het meer (Schindler en Scheuerell 2002).

1.1.3 Hoe belangrijk zijn de verschillende habitattypen?
De diversiteit aan habitattypen spelen een belangrijke rol in het ecologisch functioneren van het landwater overgangen. Doordat de (sub)habitats ook gekoppeld zijn, is het ecologisch functioneren mede
afhankelijk van de complexiteit van het gehele ecosysteem. Het verdwijnen van een bepaald habitat,
bijvoorbeeld het gebied waar ondergedoken waterplanten groeien, zal een cascade aan effecten
opleveren in het gehele ecosysteem. Dit maakt het lastig om ecologische effecten in door de mens
verstoorde systemen toe te wijzen aan het verdwijnen van één specifiek habitat type. Het relatieve
belang van (het verdwijnen van) de verschillende habitattypen is dus lastig vast te stellen.
Het belang van de gehele land-water overgang voor het functioneren van het meersysteem is echter
wel te kwantificeren aan de hand van de omtrek van het meer in relatie tot het gehele oppervlak. De
verhouding van de omtrek van een meer tot de gehele oppervlakte (O/O ratio) is een belangrijke
bepalende factor voor in de invloed van de koppeling tussen de verschillende habitats. (Pieczyńska
1975; Gasith en Hosier 1976; Wetzel 1990). Bij een kleinere O/O ratio, dat wil dus zeggen een relatief
groot oppervlakte van het meer, is het voedselweb van het meer mindere afhankelijk van de
terrestrische input dan bij een grote O/O ratio (Wilkinson et al. 2013). De O/O ratio wordt ook
beïnvloedt door de vorm van het meer en de vorm van de kustlijn, zoals de fractale onregelmatigheid
of vouwen van de rand (Gasith en Hosier 1976; Polis en Hurd 1996).

1.2 De huidige situatie in het niet verbonden OVO-systeem
1.2.1 Verdwenen habitats
Hoewel de zoetwater moeraszones tot de meest ecologisch waardevolle delen van de planeet
behoren, staan deze zones wereldwijd onder zware druk van menselijke activiteiten (Mitsch et al.
2013; IPCC, 2000). De belangrijke oorzaken van het verdwijnen van de verschillende (sub)habitats
van de moeraszone in het Markermeersysteem zijn de bedijking, het strikte peilbeheer, de
inpoldering en de loskoppeling van het riviersysteem. In de eerste plaats heeft dit ertoe geleidt dat
de het Markermeer momenteel gekenmerkt wordt door een uniforme diepte en een vrij uniforme
substraat samenstelling (Figuur 1.6).
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Figuur 1.6 Overzicht van de substraat samenstelling (kaart links) en de diepteverdeling (staafdiagram rechts)
van het IJsselmeer, het Markermeer en de randmeren. Het Markermeer kenmerkt zich door het ontbreken van
diepere en de ondiepere delen (rechter paneel) en het uniforme substraat type (linker paneel). (Figuur uit
presentatie van R. Noordhuis, CWE-symposium 2016).

Hoewel er in het huidige Markermeersysteem wel verschillende habitattypen zijn aan te wijzen, zijn
deze habitats niet natuurlijk ontstaan. Ook staan deze habitats niet op natuurlijke wijze met elkaar in
verbinding (Figuur 1.7). Mede daarom ontbreken er enkele belangrijke habitats in het huidige
Markermeersysteem op de overgang van moeras naar meer. Voorbeelden van ontbrekende habitats
zijn diep helder water met en zonder waterplanten; ondiep helder water met en zonder waterplanten;
en zeer ondiep helder water met en zonder waterplanten; en de habitats in het moeras (ondiep helder
water met waterplanten) (startnotitie Cornelissen 2018). Door bedijking, zoals de Oostvaardersdijk, is
de moeraszone volledig losgekoppeld van de meerzone. Daarnaast is de oeverzone erg klein door de
hydrologische situatie waarbij het achterland lager ligt dan de oeverzone (Figuur 1.8). Hierdoor is er
eigenlijk geen natuurlijk stroomgebied in het Markermeersysteem.

Figuur 1.7 Conceptueel diagram ecologische zones in de huidige situatie van MM, LP & OVP.
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1.2.2. Systeem-effecten van missende en ontkoppelde habitats
De huidige situatie in het Markermeersysteem mist dus enkele belangrijke habitats in de land-water
overgang van meer naar moeras (zie ook §2.1). Dit heeft implicaties voor het functioneren van het
gehele ecosysteem. Deze implicaties uiten zich bijvoorbeeld in het beperkte transport van dood
organisch materiaal over de land-water overgang (in detail besproken in hoofdstuk 4). De aanwas van
dit materiaal zal beperkt blijven vanuit het kleine stroomgebied rond de moeraszones van het
Markermeer. Doordat ingedijkte moeraszones hoger liggen dan het omringende land worden deze
ingeperkt door kades (zoals aanwezig in de Oostvaardersplassen). Door de huidige cascade aan
barrières en ontkoppelde habitats blijft de onderliggende vraag of er wel genoeg terrestrisch materiaal
kan worden aangevoerd om via de moerassen het Markermeer te voorzien van een toegevoegde
voedselbron?

Figuur 1.8 Hoogtegegevens van de waterbodem van het Markermeer gebied. (Bron: Rijkswaterstaat)

Het ontbreken van fysische links tussen habitats is niet het einde van de connectiviteit tussen de
gebieden in een land-water overgang. Discontinue habitats kunnen alsnog gekoppeld zijn door
migratie/beweging van organismen, luchtstroming, en geïnduceerde waterstroming die fluxen van
roofdieren en prooi, afval en nutriënten genereren in ruimtelijk gescheiden habitats (Schindler en
Scheuerell 2002). Zo zijn er organismen die, ondanks de aanwezigheid van de dijk, nog steeds
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zorgen voor verbindingen tussen het Markermeer en de omliggende moeraszones. Bijvoorbeeld
vogels die broeden en rusten in de moeraszone kunnen probleemloos over de dijk heen vliegen naar
het open water van de meerzone om te jagen (§5.5.6). Daar zouden ze door middel van hun
uitwerpselen het meer kunnen bemesten met terrestrisch materiaal. Anderzijds kan er, door middel
van de wind, bestuiving plaats vinden van achterdijkse macrofyten vanuit de oeverzone naar de
meerzone (uitgaande van een momenteel afwezige kiem grond) (§5.1.2.2). Maar helaas geldt voor
een groot aandeel van organismen dat de dijk een ondoordringbare barrière vormt voor uitwisseling.
Niet alleen organismen ervaren negatieve gevolgen van een dijk maar zo ook de stromen van dood
organisch materiaal (§4.2) die zowel het meer als het moeras voeden. Dit heeft een groot gevolg voor
het uiteindelijke voedselaanbod aan de basis van het voedselweb.
Naast het beperkte stroomgebied is er in het Markermeer ook een kleine oeverzone ontstaan door het
plaatsen van de dijken. Deze artificiële oeverzone heeft geen sub-habitats en maakt dat de landwater overgang op veel plaatsen erg steil. Door de plaatsing van de dijk is er één nieuw habitat
ontstaan in het Markermeersysteem: de basaltdijk. Deze wordt door vissers als gunstig habitat gezien
voor vissen om te schuilen (Persoonlijke communicatie, Harm van der Geest, Winfield 2004). De
basaltdijk is daarmee deel geworden van het ‘novel ecosystem’ dat het Markermeer is. De
belangrijkste negatieve effecten in gedegradeerde land-water overgangen van meersystemen komen
vooral voort uit een verstoring van het eerdergenoemde ‘energieregime’ (Strayer en Findlay 2010).
De processen binnen dit energieregime zijn uiteengezet in Tabel 1.5, waarbij wordt gekeken naar de
effecten van menselijke modificatie van land-water overgangen. De basaltdijk absorbeert weinig
energie en de harde stenen en steile overgang naar het meer zorgt voor het ontbreken van geschikte
standplaatsen voor emergente oeverplanten. Deze kraag van oeverplanten is een belangrijk
habitatstructuur voor hogere organismen om gebruik van te maken. Daarnaast is het peilbeheer een
grote speler in Nederlandse wateren. Ook hanteren we tegenwoordig het gehele jaar een aangepast
waterpeil om kwantiteit van water te beheren voor irrigatie en als overvloed opslag. Een natuurlijk
peildynamiek is echter van vitaal belang voor het regenereren van nutriënten (§2.2.3) en ontkieming
van oevervegetatie.
Tabel 1.5. Voorbeelden van menselijke activiteiten die invloed uitoefenen op de bentische en oever habitats in
ecosystemen van meren. (Voetnoten voor elk proces geven relevante referenties aan; Bron: Schindler en
Scheuerell 2002).
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Sinds de plaatsing van dijken tussen de meerzone en de moeraszone is er een afgesloten moeras
systeem gevormd dat geen uitwisseling meer heeft met het open water van het meer. Hiermee
hebben veel aquatische organismen geen mogelijkheid meer om te migreren tussen het meer en
moeras om te foerageren, te paaien of om op te groeien. Pätzig et al. (2018) laten duidelijk zien dat
gemodificeerde land-water overgangen, in hun geval door de aanleg van recreatieve stranden, een
negatief effect heeft op de bentische organismen in land-water overgangen. Daarnaast verliest de
moeras zone ook veel van zijn hydrodynamica door er een afgesloten systeem van te maken. Dit
levert problemen op voor het uitspoelen van voedingsstoffen en dood organisch materiaal naar het
meer en geeft vissen geen mogelijkheid te migreren naar de ondiepe zones van het moeras om te
paaien. De moeraszone kan hierdoor sneller verlanden door successie van plantgemeenschappen
en ophoping van organisch materiaal. De land-water overgang kan dan verdwijnen. Echter hebben
grazers, zoals ganzen, ook een grote rol op de ontwikkeling van plantgemeenschappen en bij
intensieve begrazing kan de successie ook omgekeerd worden.
Het verlies van de connectie met zowel de moeraszone als de oeverzone heeft grote effecten op de
ecologie van het Markermeer. Zo weten we dat de habitats die in een natuurlijke land-water overgang
in contact staan met een meerzone, zoals emergente permanent en tijdelijk overstroom gebied, een
bron van organisch materiaal opleveren (§4.1) wat via het moeras uitstroomt in het meer. In een
vergelijking tussen meren hebben Solomon et al. (2011) gevonden dat bij alle consumentengroepen
de terrestrische afhankelijkheid hoger was dan de bentische afhankelijkheid als de licht penetratie
laag was door input van terrestrische opgeloste organische koolstof. Beperking van de autochtone
productiviteit door lagere licht penetratie wordt dus gecompenseerd door meer gebruik te maken van
allochtoon terrestrische voedselbronnen. Nou geldt in het Markermeer niet dat de licht penetratie laag
is door deze input maar door resuspensie van slib (§3.1.3.3), maar er is weinig influx van terrestrisch
materiaal in de huidige situatie wat als alternatieve voedselbron kan worden gebruikt.
Daarnaast is de link tussen water kwaliteit en stroomgebied morfometrie sterker naarmate een meer
groter en ondieper wordt (Nõges 2009). Dit betekend dat ondiepe meren zoals het Markermeer erg
afhankelijk zijn van hun stroomgebied ondanks hun relatief grote oppervlakte. Terwijl het Markermeer
dus een kleine omtrek tot oppervlakte verhouding heeft, waardoor normaliter de connectie tussen de
oever- en meer zone van minimaal belang zou zijn, geldt in het Markermeer het tegenovergestelde
door weinig licht penetratie, een nutriënt arme omgeving en de ondiepte. Terwijl voor de
moeraszones juist een grote omtrek tot oppervlakte verhouding geldt waardoor er relatief veel
organisch materiaal kan afstromen. Het koppelen van beide gebieden kan dus potentieel het meer
voeden.

1.3 Oostvaardersoevers en mogelijke habitatontwikkelingen
Belangrijk om te realiseren is dat veel van de habitats die aanwezig zijn in natuurlijke land-water
overgangen te vinden zijn op de grenzen tussen oever-, moeras en meerzone. Op dit moment staan
deze gebieden niet met elkaar in verbinding wat de belangrijke stuurfactor habitat koppeling
verhindert. Ondanks de gedeeltelijke aanwezigheid van deze habitats in de losgekoppelde zones,
zullen mobiele organismen en water vooralsnog geen uitwisseling tussen deze habitats kunnen
bewerkstelligen. In het geval dat er een verbinding zou komen tussen het Markermeer en de
moerasgebieden, zal deze verbinding leiden tot het deels herstellen van de verbindingen. Maar
bovenal zal het leiden tot een nieuw ecosysteem (Markermeersysteem als ‘novel ecosystem’) waarin
de verhouding van habitats anders gaan worden. Het leggen van een verbinding is deels een
oplossing voor de uitwisseling van nutriënten en organismen, maar de habitatstructuur zal een aparte
opgave worden. Ook al zijn dus sommigen van de ecosysteemdiensten van moerasgebieden
verbonden met die van meergebieden en vica versa zal er aan de meer kant nog steeds geen moeras
habitat zijn wat op zichzelf ook grote hydrodynamische functies heeft (Figuur 1.4). Dat geeft ook aan
dat voor de verbinding Oostvaardersoevers niet alleen de verbinding zelf een belangrijk element
wordt. Het hervormen van de oeverzone van het Markermeer rond de verbinding is een tweede
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belangrijke element. Hiermee zal je habitats kunnen herintroduceren, middels een vooroever, zoals
genoemd in de moeraszone van het conceptuele diagram (Figuur 1.1).
In de moeraszone mist er momenteel vooral een tijdelijk overstroom habitat (Figuur 1.1). Dit habitat is
van belang voor het afwisselen van successie en degeneratie, toestroom van organisch materiaal en
ontkiemen van macrofyten. Dit is een habitat dat alleen kan voorkomen bij een waterpeildynamiek die
zich houdt aan een zo natuurlijk mogelijk verloop (§2.1). De oeverzone zal niet veel verandering
behoeven wegens het deels aanwezig zijn van een oeverzone in de moeraszones. Alhoewel de
oeverzone van de Oostvaarderplassen geen een natuurlijk stroomgebied heeft, valt dit buiten de
directe doelen van dit adviesrapport. Er zou ook nog gesproken kunnen worden over een oeverzone
in het Markermeer waar de dijk met een zachtere helling (zoals gepland met het Trintelzand aan de
Houtribdijk) als oeverzone zou kunnen fungeren. Deze ideeën lijken nog niet helemaal in lijn met het
beoogde resultaat van de verbinding.
Ook gezien de kleine omtrek tot oppervlakte verhouding in het Markermeer is het van belang om het
inkomende water uit de moeraszones middels deze vooroever een betere benutting te geven voor het
ecosysteem binnen het Markermeer. Om optimaal gebruik te kunnen maken van het voedselrijke
water uit het moeras voor het voedselweb in het meer, kan het uit het moeras afkomstige water het
beste lokaal enige tijd worden vastgehouden in deze vooroever in het meer. Daar kan het gebruikt
kan worden door macrofyten en fytoplankton. Zonder vooroever zou het voedselrijke water binnen
een dag opgaan in het grote Markermeer. Hier raakt het sterk verdund en kan zodoende geen
bijdrage leveren gewenste ontwikkeling van gradiënten in het meer. Door de vooroever als
onderwaterlandschap voor planten, macrofauna en vis in te richten, kunnen organismen optimaal
gebruik maken van dit voedselrijke water. Volgens Brauns et al. (2011) zou het behoud van het meer
zich moeten richten op het behoud van de structurele integriteit van de oeverzone. Het herstel van
grof bosrijk materiaal, riet en wortelhabitat kan een kostenefficiënte maatregel zijn om de
gemodificeerde land-water overgangen te verbeteren. Dit sluit aan op het belang van een
stroomgebied voor het goed functioneren van een (gemodificeerde) land-water overgang.
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2.

Waterhuishouding

In natuurlijke land-water overgangen is er een verbinding tussen de verschillende habitats en zones, door
middel van waterbewegingen. Met dit water worden ook allerlei opgeloste en gesuspendeerde materialen
vervoerd en kunnen organismen zich verplaatsen. Dijken belemmeren deze waterbewegingen, maar door
technologische voorzieningen, zoals deze hevel en vispassage bij de Koopmanspolder in de Andijk, is het
mogelijk om dit (ten dele) te herstellen. Foto: H.G. van der Geest
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Factsheet waterhuishouding (1/2)
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Factsheet waterhuishouding (2/2)
In natuurlijke systemen worden het land en het water verbonden via waterstromen. De
waterhuishouding van de litorale zone wordt in sterke mate bepaald door de morfologie van het
landschap en door de waterpeildynamiek (op korten en lange tijdschalen). De waterhuishouding is
niet alleen sterk van invloed op het transport van opgeloste en gesuspendeerde stoffen, maar ook op
andere belangrijke kenmerken van het ecosysteem zoals de waterkwaliteit, de nutrientencycli of het
vormen van habitats. In de tabel en de figuur in deze factsheet is samengevat in hoeverre deze
kenmerken/functies van de huidige waterhuishouding (waarin de OVP/LP gescheiden zijn van het
Markermeer) verschillen van een natuurlijke situatie. In het hierop volgende hoofdstuk worden alle
onderdelen van de tabel uitgewerkt, inclusief verwijzingen naar de bronliteratuur.
Huidige situatie en ontwikkelingsperspectieven
In de huidige situatie is de waterhuishouding sterk gereguleerd en afwijkend van een natuurlijke
situatie. Door de aanwezig barrières zijn de waterstromen vanaf het land richting het meer, en
omgekeerd, grotendeels geblokkeerd. En hoewel er nog enige vorm van windgedreven peildynamiek
aanwezig is het Markermeer heeft dit vanwege de omringende dijken geen ecologische meerwaarde
in de moerassen van de OVP. Meer(jaarlijkse) dynamiek is in beide gebieden voor het overgrote deel
afwezig. Deze verstoorde waterhuishouding heeft effecten op het transport van stoffen,
nutrientencycli en waterkwaliteit. Een mogelijke verbinding en inrichting van de Oostvaardersoevers
zou mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van deze situatie, echter met name
voor het Markermeer lijkt het onmogelijk om iets van de verstoorde dynamiek terug te brengen.
Toelichting bij tabel en figuur
Kolom 1:
Hoofdindeling
Kolom 2:
Belangrijke functies/kenmerken
Kolom 3:
Paragraaf nummer van dit rapport waar de inhoudelijke en achtergrondinformatie terug te vinden is.
Kolom 3:
Het nummer in deze kolom verwijst naar de onderstaande schematische tekening waarin wordt
aangegeven op welke plekken in een natuurlijke land-water overgang de betreffende
kenmerken/functies aanwezig is. In het onderste schema wordt dezelfde nummering gebruikt voor
de huidige situatie. Als een nummer dus niet voorkomt in het onderste schema dan betekent dat dat
dat kenmerk of die functie dus in de huidige situatie ontbreekt in vergelijking met een natuurlijke
land-water overgang.
Kolom 5:
Deze kolom geeft de natuurlijke situatie weer, en is alleen ter vergelijking van de huidige situatie. Het
uitgangspunt voor deze vergelijking is dat de natuurlijke situatie wenselijk is voor een goed
functioneren van het systeem, en daarom heeft alles in deze kolom de kleur groen.
Kolom 6:
Per functie of kenmerk wordt vergeleken in hoeverre het in de huidige situatie afwijkt van de
natuurlijke situatie. Groen in deze kolom geeft aan dat de huidige situatie vergelijkbaar is met een
natuurlijk systeem, rood dat het afwijkt en een vraagteken betekent dat er hiervoor geen gegevens
bekend zijn. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen de huidige situatie in het Markermeer (MM) en in
de Oostvaardersplassen/Lepelaarplassen (OVP/LP).
Kolom 7:
In deze kolom wordt aangegeven of er kansen zijn om de huidige situatie te verbeteren (meer te
laten lijken op de natuurlijke situatie) middels mogelijke maatregelen in Oostvaardersoevers. Deze
maatregelen kunnen plaatsvinden aan de kant van de Markermeer, in de OVP/LP of middels de
verbinding zelf.
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2.1 Waterpeil dynamiek
Kenmerkend voor land-water overgangen is de dynamiek in waterpeil. Deze dynamiek vormt één van
de dominante krachten die het functioneren van het meer- en het moeras ecosysteem controleren.
Waterpeil dynamiek beïnvloedt de fysische- en chemische variabelen (Leira en Cantonati 2008) en de
biologische componenten (Yang et al. 2016) in land-water overgangen, zowel via directe als indirecte
effecten. Fluctuaties van het waterpeil verschuiven de sedimentatiezone en geven dynamiek in
processen zoals erosie, transport en accumulatie van materiaal (Håkanson 1977). Hierdoor verandert
de morfometrie van een land-water voortdurend. Dalende waterstanden kunnen ervoor zorgen dat
sedimenten worden blootgelegd en hebben de potentie om sedimenten en biogeochemische
kenmerken in land-water overgangen fundamenteel te veranderen (Furey et al. 2004). Door stijgende
waterstanden na droogval van sediment kan de beschikbaarheid van nutriënten (voedingsstoffen) in
het water toenemen (Vonk et al. 2017). De relatieve effecten van fluctuaties van het waterniveau op
biologische gemeenschappen zijn echter minder duidelijk dan de effecten op de fysische- en
chemische omstandigheden (Liu et al. 2019).
De mate van uitwisseling tussen het land (terrestrisch ecosysteem) en het water (aquatisch
ecosysteem) wordt in belangrijke mate bepaald door de vorm van de verbinding tussen beide
systemen en de dynamiek van het waterpeil. Waterpeildynamiek kan zich voordoen in drie vormen,
georganiseerd van een korte- naar een lange termijn (Cornelissen 2018):
1. Dagelijks tot wekelijks windgedreven waterpeildynamiek, waarbij door aanhoudende wind een
scheefstand van het waterpeil op een waterlichaam wordt verkregen. Dit zal droge gebieden
kunnen vernatten en leiden tot herdepositie van sediment en terrestrisch materiaal.
2. Jaarlijkse waterpeildynamiek, door middel van winterpeil verhoging en zomerpeil verdroging.
Zo kunnen grote delen van de moerassen droogvallen bij een flauwe helling en kan dat leiden
tot het ontkiemen van macrofyten en een veranderende bodemchemie.
3. Meerjaarse waterpeildynamiek die zich over jaren heen verschild in nat-droog cycli. Dit geeft
langzaam groeiende soorten een kans te groeien voordat het gebied weer nat wordt.

Figuur 2.1 Voorbeeld van een oeverzone met natuurlijke land-water overgangen en peildynamiek in de
Bodensee (Duitsland) in december 2005 (foto: Karl M. Wantzen, Bron: Wantzen et al. 2008)
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In een natuurlijk systeem komen de bovengenoemde drie vormen van peildynamiek voor, soms de
een sterker dan de ander afhankelijk van de oppervlakte en diepte van het waterlichaam. In landwater overgangen is waterpeildynamiek essentieel voor de instandhouding van de diversiteit van het
ecosysteem (Keddy 2010). De jaarlijkse dynamiek zorgt bijvoorbeeld voor het inunderen van
graslanden die door vis gebruikt worden als paai- en opgroeigebied, of het ontstaan van slikranden in
de zomer en het najaar waar steltlopers kunnen foerageren (Figuur 2.1). Langjarige dynamiek kan de
vegetatiesuccessie terugzetten, zodat een duurzame moerasvegetatie in stand gehouden wordt en
het ecosystem geschikt blijft voor moerasbroedvogels (Van der Valk 2012). Overspoelen van een
moeras met water uit het meer tijdens een storm door de windgedreven scheefstand in het meer, kan
ervoor zorgen dat het opgehoopte dode organische materiaal en nutriënten uit het moeras kunnen
worden getransporteerd naar het meer. Dit materiaal kan een belangrijke bijdrage leveren aan de
productiviteit van het meer (Cornelissen 2018). Door het samenspel van de directe effecten
(bijvoorbeeld fysiologische stress door inundatie) en indirecte effecten (bijvoorbeeld
habitataanpassing aan erosie en sedimentatie), creëert peildynamiek tijdelijke en ruimtelijke
heterogeniteit die gemeenschappen in de litorale zone structureert (Carmignani en Roy 2017).
Menselijke veranderingen van hydrologische regimes in meren die verder gaan dan natuurlijke
dynamiek, bedreigen echter de ecologische integriteit van land-water overgangen (Winfield 2004;
Strayer en Findlay 2010) en leiden tot verlies van habitat en biodiversiteit in meren (Stendera et al.
2012).
Sinds de 20e eeuw is er in de meeste moerasgebieden geen sprake meer van een natuurlijk
peilverloop. Vanwege de landbouw hanteert men veelal een omgekeerd peilniveau, waarin ‘s winters
het peil laag staat en ‘s zomers hoog, of men hanteert een stabiel waterniveau waarbij het niveau in
de zomer weinig afwijkt van het niveau in de winter. Bij een niet-natuurlijk peilregime vinden
processen plaats die mede verantwoordelijk worden geacht voor de degeneratie van oevervegetatie
en de stagnatie van verlandingsprocessen (Belgers en Arts 2003). De effecten van verminderde
dynamiek zorgt niet alleen voor aantasting van opkomende vegetatie langs de oever, maar heeft ook
negatieve effecten op de voedselketen en uitdroging van aangrenzende moerasgebieden (Coops en
Hosper 2002). Het huidige beleid ter bevordering van ecologisch ontworpen oevers,
nutriëntenbelasting en visserijbeheer kan lokaal meerecosystemen stimuleren, maar is waarschijnlijk
onvoldoende voor het volledige herstel van ecosystemen van meren. In deze gemaakte meren, moet
er rekening gehouden worden met de ‘novel ecosytem’ aanpak, waar zwaar gemodificeerde
aquatische systemen in Nederlandse wateren niet meer zullen terug keren naar een natuurlijke staat.
Modificaties van het waterpeil kunnen echter wel leiden een tot uitbreiding van opkomende vegetatie
(Ter Heerdt en Drost 1994). Een belangrijke factor die veranderingen in peilbeheer in de nabije
toekomst gaat afdwingen is de klimaatverandering. De uitdaging voor waterbeheerders in Nederland
is om managementprogramma's op waterniveau te implementeren die ecosysteemrehabilitatie
combineren met andere functies, met name huisvesting van grote hoeveelheden water (Coops en
Hosper 2002).
Naast peildynamiek is ook het stroomgebied sturend in land-water overgangen. Het stroomgebied
beïnvloedt de waterhuishouding van het gebied door waterstromen overland en de grondwaterstroom
(Figuur 2.2). In natuurlijke systemen onder een hoogte gradiënt zullen er meerdere lagen van
grondwaterstroming bestaan: lokaal, intermediair, en regionaal (Maltby en Barker 2009). De
overlandstroom kan opgeloste voedingsstoffen en particulair materiaal meevoeren van het hoger
liggende land, terwijl de grondwaterstromen vooral opgeloste voedingsstoffen vervoerd. Tijdens het
vervoeren kunnen de voedingsstoffen van samenstelling veranderen, middels reductie en oxidatie
processen in zuurstofarme en zuurstofrijke gebieden (zie §3.1.3.2). Deze processen treden op in
ieder van de verschillende grondwaterlagen, waarbij vooral de gereduceerde vormen van
voedingsstoffen een belangrijke invoer opleveren naar het wetland (Maltby en Barker 2009).
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Figuur 2.2 Grondwaterstromingssystemen en hun relatie met moerasecosystemen. Het schematisch diagram
toont de relatie tussen moerassen en lokale, intermediaire en regionale grondwaterstromingssystemen. (Bron:
Maltby en Barker 2009)

2.1.1 Effect peildynamiek op biota
Water moet zich vrij kunnen bewegen over een land-water overgang omdat in het ene habitat stoffen
worden geproduceerd die in het andere habitat worden gebruikt. Waterbewegingen tussen deze
habitats zorgt in belangrijke mate voor het transport van deze stoffen. In het geval van terrestrisch
materiaal is het van belang dat dit niet alleen opgenomen wordt door een moeraszone maar dat er
ook deels materiaal de meerzone inkomt om zo een voedingsbron te zijn voor danwel pelagische
microbiële gemeenschap danwel voor bentische macrofauna. Daarnaast bepaald het stroomgebied
hoe de nutriënt belasting van een systeem zal zijn door de verhouding grondwater en overland
stroom. Uiteindelijk bepaalt het korte en lange termijn peildynamiek of een systeem wel of niet
seizoensgebonden verschijnselen vertoont zoals ontkieming van zaden in de slikken tijdens de zomer
of zuurstofarme bacteriële processen in ondergelopen sediment water interfaces. Een grote waterpeil
dynamiek geeft voordelen en nadelen voor verschillende componenten van de levensgemeenschap
in een land-water overgang. Het is dus van belang om te kijken welke doelsoorten gedijen bij welke
waterpeil dynamiek. Hieronder staan de belangrijkste resultaten van een aantal studies die hebben
gekeken naar de effecten van waterpeil dynamiek op verschillende groepen organismen van landwater overgangen.
Waterpeil dynamiek kan gebruikt worden door watermanagers om emergente vegetatie te bevorderen
zoals in het Volkerak meer (Coops et al. 2004). Zo is bijvoorbeeld een laag zomerpeil tijdens het
ontkiemen van de macrofyten belangrijk waardoor mede de golfbelasting tijdens de groeifase van de
planten beperkt wordt (Belgers en Arts 2003). Andersom, kan waterpeil dynamiek ook juist leiden tot
de achteruitgang van emergente vegetatie (Figuur 2.3). Een hoog zomerpeil kan de dieper groeiende
planten sterk beperken in hun ontwikkeling. Deze ontwikkeling van emergente vegetatie heeft allerlei
gevolgen op de bodemchemie en andere organismen (Belgers en Arts 2003). Deze groei van
(emergente) vegetatie in land-water overgangen is een belangrijke speler in de bentisch-pelagische
koppeling. Liu et al. (2019) licht uit hoe hoog en laag water effect heeft op deze bentisch-pelagische
koppeling. Zo zal bij relatief hoogwater veel licht inval zijn maar er weinig nutriënten vrijkomen van de
bodem. Dit heeft te maken met een vermindering van resuspensie wat kan leiden tot de groei van
cyanobacteriën en het uitzakken van diatomeeën (Figuur 2.4). Andersom zal laag waterpeil de
dominantie van cyanobacteriën tegengaan door relatief veel resuspensie en vrijlating van nutriënten.

40 Oostvaardersoevers Voorverkennings rapport, Titus Rombouts (Universiteit van Amsterdam) Augustus 2019

Figuur 2.3 Diagram riet groei onder natuurlijke waterpeil dynamiek (links) en onder omgekeerde waterpeil
dynamiek (rechts) (Bron: Belgers en Arts 2003)

Deze waterpeildynamiek heeft niet alleen effect op emergente vegetatie en fytoplankton maar kunnen
ook effect hebben op andere biota. Bij een hoge waterpeildynamiek (jaarlijks 1 m en maandelijks tot
wel 44 cm) is er meer grof materiaal zoals plantenresten beschikbaar terwijl en minder ontwikkeling is
van waterplanten populaties dan bij lage waterpeildynamiek (jaarlijks 65 cm en maandelijks minder
dan 21 cm) (Evtimova en Donohue 2016). Deze verschillen in beschikbaar dood plantenmateriaal en
waterplantengemeenschap leiden ook tot effecten op andere groepen van de levensgemeenschap bij
hogere waterpeil dynamiek. Deze effecten zijn zichtbaar in de microalgen gemeenschap, met meer
beweeglijke diatomeeënsoorten en een meer homogene algen gemeenschap. Verder zijn er meer
omnivore bentische evertebraten in ondiepe wateren en een meer homogene bentische evertebraten
gemeenschap. Verschillen in waterpeil dynamiek leiden dus tot een gewijzigde taxonomische
structuur van de levensgemeenschap en veranderingen in de trofische structuur.

Figuur 2.4 Waterpeil effect op primaire productie, nutriënten en licht (Bron: Liu et al. 2019)

Reservoirs hebben vaak een grote peildynamiek die gedreven wordt door de watervraag in het
omliggende gebied. Deze gemodificeerde waterreservoirs ervaren daardoor meer peildynamiek dan
andere meer ecosystemen. Een studie naar de invloed van waterpeil dynamiek op de macrofyten- en
visgemeenschappen in een reservoir wees uit dat erg laag water leidde tot vooral homogene habitats
wat nadelig is voor de biodiversiteit en het verdwijnen van macrofyten populaties (Logez et al. 2016).
Bij hoog waterpeil werd gevonden dat het habitat een groot effect had op de visgemeenschap. Maar
hierbij moet wel rekening worden gehouden. De studie van Hansen et al. (2018) laat zien dat intensief
watergebruik (aanhoudend, vroeg seizoen, en een snelle afname van peil) de trofische diversiteit met
46% kon comprimeren. Compressie vond plaats over de basale trofische diversiteit, wat aangeeft dat
er minder diverse basale voedselbronnen aanwezig zijn. De lengte van de voedselketen bleef intact
gedurende de onderzochte periode, waardoor er dus een reorganisatie is opgetreden in het
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voedselweb van het meer. Hansen et al. (2018) toont hiermee aan dat watergebruik leidt tot een
verstoring van de bentisch-pelagische koppeling. Trofisch gecomprimeerde meren zijn mogelijk
minder in staat om zich aan te passen aan nog intensiever watergebruik (Hansen et al. 2018). Ook
kunnen andere verstoringen, zoals opwarming, eutrofiëring en invasieve soorten mogelijk sterkere
effecten hebben omdat de gemeenschap van deze meren al een groot deel van de inherente
capaciteit van ecosystemen om zich aan stress aan te passen hebben gebruikt.
Helaas is onderzoek naar land-water overgang peildynamiek in meren relatief schaars in relatie tot
onderzoek naar deze overgangen in rivieren (Coops et al. 2003; Wantzen et al. 2008). Dit zal mede te
maken hebben met de grote modificaties die rond land-water overgangen in meren zijn genomen
door de menselijke beschaving. Er zijn nog maar weinig meren die een natuurlijke waterpeil dynamiek
vertonen, zoals het Bodenmeer (Figuur 2.1) of het Balatonmeer. Deze dynamiek is cruciaal voor
productiviteit en biodiversiteit (Gafny et al. 1992; Gafny en Gasith 1999), en heeft mede geleid tot een
verarming van de ecosystemen in de land-water overgang. Slecht tijdens extreme
weersomstandigheden treedt er nog natuurlijke waterpeil dynamiek op, waarbij zowel de
levensgemeenschappen in de land-water overgang als mens die langs de meren woont, beïnvloed
worden (Sparks et al. 1998; Bond et al. 2008).

2.2 Opgeloste Nutriënten
In land-water overgangen is de uitwisseling van nutriënten cruciaal voor een gezond ecosysteem.
Nutriënten komen voor in verschillende vormen in het water. In particulaire organisch vorm zijn de
nutriënten beschikbaar voor dieren en microben als voedsel. Opgeloste organische nutriënten worden
voornamelijk door microben gebruikt, terwijl nutriënten in opgeloste anorganisch vorm vooral worden
opgenomen door planten. In natuurlijke ecosystemen zijn deze vormen van nutriënten in een nauwe
balans en ondersteunen een biodivers voedselweb. Helaas is de beschikbaarheid en balans van
nutriënten in veel gemodificeerde ecosystemen verstoord. Hierdoor is er een gebrek aan of juist een
overmaat van een bepaalde voedingsstof. Dit is vaak bepalend voor voorkomen van verschillende
soorten en de samenstelling van het voedselweb.

2.2.1 Nutriënten in een eindeloze cyclus
Het doorgeven van voedingsstoffen in aquatische ecosystemen is afhankelijk van drie onderling
verband houdende factoren: (i) de zuurstofbeschikbaarheid van de omgeving; (ii) de aard van de
anorganische bron (mineralogie van het milieu); en (iii) de aanwezige microbiële gemeenschap. Zo is
verdroging van het sediment bijvoorbeeld gerapporteerd als veranderaar van de chemie (De Groot en
Van Wijck 1993) en mineralogie (Baldwin 1996), en doodt het tot driekwart van de microben (Qiu en
McComb 1995). Het is duidelijk dat elk van de drie bovengenoemde factoren zal worden beïnvloed
als sedimenten die eerder onder water stonden, worden blootgesteld aan de lucht en vervolgens
uitgedroogd (Baldwin en Mitchell 2000) en daarna weer vernatten (Vonk et al. 2017). In land-water
overgangen is deze verdroging en hervernatting een belangrijk gegeven in combinatie met een
natuurlijke waterpeil dynamiek.
Deze dynamiek is van invloed op de cycli van de drie meest vooraanstaande nutriënten voor
organismen: koolstof (wordt besproken in hoofdstuk 4), stikstof en fosfor (Figuur 2.5). Naast
allochtone (terrestrische) input kunnen de eerste twee nutriënten ook vastgelegd worden vanuit de
atmosfeer middels diffusie, door respectievelijk, primaire producenten en bacteriën. Deze organismen
worden vaak in evenwicht gehouden door de aanwezigheid van het derde nutriënt fosfor. Verder
hebben de organismen ook andere nutriënten en spoorelementen nodig zoals silica, ijzer, mangaan
en zwavel voor hun metabolisme en groei. Sommige groepen organismen worden ook sterk
beïnvloedt door deze spoorelementen. Zo zijn diatomeeën sterk afhankelijk van silica rijk water en
kunnen organismen die fotosynthetiseren (onder andere fytoplankton) niet zonder ijzer.
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Figuur 2.5 Nutriënt cyclus en stoichiometrie van koolstof, stikstof en fosfor in meer ecosystemen (Bron: Aquatic
Ecodynamics http://aed.see.uwa.edu.au/research/models/AED/overview.html)

Via allerlei processen zoals hydrolyse, respiratie en fotosynthese worden nutriënten rondgecirculeerd
door een ecosysteem. In aquatische systemen vormt ook de bodem een belangrijke schakel. Hier
sedimenteren een deel van de nutriënten als organisch materiaal van nadat biota dood zijn gegaan.
Daarnaast kan begrazing door deze biota ook leiden tot een overdracht van nutriënten naar hogere
trofische niveaus.

2.2.2 Stoichiometrie, de balans van de vooraanstaande nutriënten
Het is dus voor organismen van belang om nutriënten uit hun omgeving op te nemen en vast te
leggen. De verhoudingen tussen de drie belangrijkste nutriënten (koolstof, stikstof en fosfor) die
vastgelegd worden, is niet altijd gelijk maar kan variëren. De flexibiliteit in verhoudingen tussen
koolstof en nutriënten heeft implicaties voor belangrijke ecosysteemprocessen zoals de opslag van
atmosferisch koolstofdioxide door levende plantaardige biomassa, de overdracht van energie en
materie langs het voedselweb, en de transport, opslag en recycling van voedingsstoffen binnen en
tussen habitats in land-water overgangen (Cebrian 1999; Hessen et al. 2004; Andersen 2013).
Ecologen hebben een groeiende belangstelling voor de ecologische stoichiometrie: de studie van de
balans van energie en chemische elementen in ecologische interacties (Elser et al. 2000; Sterner en
Elser 2002). Veel van de relevantie van ecologische stoichiometrie heeft betrekking op het feit dat de
elementaire samenstelling van plantenbiomassa varieert in reactie op de relatieve toevoer van
energie en materialen (Rastetter et al. 1997; Sterner et al. 1997). Deze flexibiliteit van
plantstoichiometrie staat aan de basis van de voedselketen en heeft implicaties voor alle
consumenten in het ecosysteem.
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Aan de hand van een voorbeeld kan
aangetoond worden hoe ecologische
stoichiometrie kan worden gebruikt om
voedselweb
interacties,
ecosysteem
metabolisme en biogeochemie in een
systeem te verbinden. Dit omdat ze
inherent verbonden zijn door de
overdracht van koolstof, stikstof en fosfor
door transformatie van biotische en
abiotische nutriënten en fluxen (Figuur
2.6). De trofische interacties (oranje pijlen)
vinden plaats op basis van de nutriënt
behoeften die worden beperkt door de
beschikbare nutriënten (groene pijlen)
wanneer ze worden overgedragen en
getransformeerd (paarse pijlen) tussen de
atmosfeer, de waterkolom en het
sediment (Welti et al. 2017). Het begrijpen
van de stoichiometrie helpt bij het
ontrafelen van het voedselweb en de
productiviteit van een ecosysteem.
Figuur 2.6 Stoichiometrie in aquatische ecosystemen (Bron:
Welti et al. 2017).

Het klassieke idee was dat de drie nutriënten voorkomen in een nauwe balans. Voor fytoplankton
werd de gemiddelde verhouding van de nutriënten (C:N:P molaire ratio) vastgesteld als 106:16:1
(Redfield 1934). Dit houdt in dat een fytoplankton cel in balans voor iedere 106 koolstof atomen 1
fosfor atoom heeft. Het is echter gebleken dat deze balans niet altijd aanwezig hoeft te zijn (Elser et
al. 2000; Cotner et al. 2010). Zo kan het zijn dat bacteriën zich flexibel kunnen verhouden tot de
limiterende nutriënten om zo natuurlijke variatie in nutriënten beschikbaarheid te overkomen.
Bacteriën kunnen extreem fosfor-arm zijn, wat wil zeggen dat ze heel weinig fosfor hebben in
verhouding tot koolstof en stikstof. Bacteriën hebben in zoetwaterecosystemen een belangrijke rol als
regeneratoren of als consumenten van anorganische nutriënten. Deze rol zou kunnen veranderen
afhankelijk van de relatie tussen bacteriële- en voedingsbron stoichiometrie (Cotner et al. 2010). Het
vermogen om van rol te veranderen tussen het vasthouden en loslaten van nutriënten,
vergemakkelijkt waarschijnlijk de verwerking van terrestrische organisch materiaal in meren en
rivieren. Flexibele stoichiometrie van bacteriën heeft dus belangrijke implicaties voor een breed scala
aan bacterieel gemedieerde biogeochemische processen.

2.2.3 Nutriënt belasting in land-water overgangen
Niet alleen de verhouding maar de belasting van nutriënten is ook belangrijk voor een land-water
overgang. Nutriënt belasting is een subtiele, maar toch mogelijk ernstige bedreiging voor het behoud
van land-water overgangen met grote diversiteit, zoals moerasveengebieden. De belasting van
bijvoorbeeld agrarische nutriënten in de vorm van stikstof (N) en fosfor (P) bereiken deze gebieden
via grondwater, oppervlaktestroming, overlandstroom, en neerslag. Het is in verband gebracht met
afnemende plantendiversiteit in veengebieden, oevers en moerassen (Wheeler 1983; Verhoeven et
al. 1988, 2006; Vos en Opdam 1993). Hydrogeologische gegevens en nutriënten analyses laten zien
dat P-belasting voornamelijk plaatsvindt door middel van een overlandstroom vanuit het
stroomgebied, terwijl N-belasting voornamelijk plaatsvindt door grondwaterstroming (Drexler en
Bedford 2002). Hierbij spelen macrofyten een grote rol in het mogelijk afvangen van nutriënten in
land-water overgangen. In Nederland is er middels succesvolle P reductie op veel plekken bij
rioolwater zuiveringsinstallaties een disbalans in de stoichiometrie ontstaan waardoor rivieren vaak
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een relatief hoge N:P ratio bevatten (herzien in Grosse et al. 2017). Het is dus ook bij nutriënt
belasting van belang om te kijken naar de verhoudingen tussen de verschillende elementen. De
studie van Drexler en Bedford (2002) heeft laten zien dat de kennis van lokale hydrogeologie erg
belangrijk is voor het bepalen van de potentiele routes van nutriënt belasting en voor het leggen van
verbanden tussen nutriënt input en moeras macrofyten diversiteit. Daarmee is gezegd dat er vooral
naar dit soort habitat specifieke eigenschappen gekeken moet worden in relatie tot de bedreiging van
variabele nutriënt belastingen in land-water overgangen.

2.2.4 Stikstof
Stikstof is essentieel in organismen voor de productie van aminozuren, eiwitten en DNA. Organismen
kunnen verschillende vormen van stikstof opnemen uit hun omgeving. Een schematische weergave
van de aquatische N-cyclus met de verschillende vormen van stikstof in de omgeving is weergegeven
in Figuur 2.7. Net als de P-cyclus (§2.2.4) wordt de cyclus van N voornamelijk gemedieerd door
bacteriën, hoewel er enig bewijs is dat spoor elementen zoals mangaan een rol kunnen spelen bij
sommige omzettingen (Luther et al. 1997). Verder treden er verschillende reacties op in de
zuurstofrijke en zuurstofarme delen van het sediment. In het zuurstofrijke deel van het sediment kan
ammoniak, geproduceerd door de mineralisatie van organisch materiaal, worden omgezet in nitraat
(via nitriet) door bacteriële werking, d.w.z. nitrificatie. De ammoniak kan ook worden opgenomen door
algen of, als de pH voldoende hoog is, verloren gaan aan de atmosfeer door diffusie van ammonia
(Reddy en Patrick 1986). In het zuurstofarme deel van het sediment kan nitraat ofwel worden
teruggebracht tot ammoniak (dissimilatorische nitraatreductie tot ammoniak) of worden omgezet in Ngas (denitrificatie).

Figuur 2.7 Schematische weergave van de stikstof cyclus in de sediment-water interface. De aanwezigheid
(oxic) of afwezigheid (anoxic) van zuurstof heeft een grote invloed op de processen in de stikstof cyclus (Bron:
Baldwin en Mitchell 2000).

Dissimilerende nitraatreductie tot ammoniak (DNRA) houdt N in het systeem terwijl denitrificatie een
route is voor de verwijdering van N uit watersystemen als stikstofgas. Dit komt omdat stikstofgas een
lage oplosbaarheid heeft in water. Hiermee moet vooral rekening gehouden worden als nitrificatie en
denitrificatie worden gekoppeld (dat wil zeggen dat de twee processen ruimtelijk dicht bij elkaar
plaatsvinden). Het nitraat dat bij nitrificatie geproduceerde wordt kan dan weer snel worden omgezet
in N-gas in plaats van te worden geassimileerd in biomassa. Gekoppelde nitrificatie-denitrificatie moet
plaatsvinden op de grens van de zuurstofrijke en arme omgevingen. Dergelijke grenzen kunnen
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worden gevonden in micro habitats in het zuurstofrijke deel van het sediment (Gottschal 1986), of
veelal in de rhizosfeer van planten (Reddy et al. 1989). Dit is een mechanisme waardoor macrofyten
gemeenschappen de nutriënt belasting kunnen beperken door het verwijderen van hoge ammoniak of
nitraat concentraties uit stroomgebieden.

2.2.5 Fosfor
In organismen is fosfor van belang voor DNA en RNA (voortplanting en groei) en adenosine trifosfaat
(ATP) is belangrijk voor de opslag en transport van energie. Consumenten nemen fosfor op via het
eten van organische materiaal (organische fosfor verbindingen). Primaire producenten en bacteriën
nemen fosfaat (PO43-) op, ook wel oplosbaar reactief fosfor (SRP) genoemd, dat beschikbaar is in de
waterkolom of het poriewater van het sediment. De fosfaat is een anorganisch verbinding die door de
primaire producenten en bacteriën wordt vastgelegd en omgezet in organische fosfor verbindingen.
SRP is een anorganische vorm van P en is biologisch het meest beschikbare nutriënt. Daarom is er
veel aandacht voor de afgifte van SRP in aquatische ecosystemen (Neal et al. 2003; Baken et al.
2015). De sediment-water interface is een belangrijke bron voor SRP-afgifte. Deze afgifte kan worden
versterkt door fysisch-chemische veranderingen en hydrodynamische krachten op het sediment
(Eckert et al. 1997; Yu et al. 2017). Dergelijke fysisch-chemische factoren zoals redoxomstandigheid
(pE), pH en ion concentraties hebben significante gevolgen voor de desorptie, dissolutie en
liganduitwisseling van SRP-afgifte in stilstaand water (Christophoridis en Fytianos 2006; Baken et al.
2015).
Porie water vormt een significant potentieel buffersysteem tussen de sedimenten en het
bovenliggende water voor SRP, door de SRP vast te houden danwel vrij te maken (Xie et al. 2016;
Yang et al. 2016). Fosfor gebonden aan het sediment wordt geleverd aan porie water door P vrij te
maken uit de bindingsplaatsen van het sediment, bijvoorbeeld van metaaloxiden en hydroxiden, en
organische materie (Christophoridis en Fytianos 2006; Ding et al. 2012). Met name labiel P, dat los
geadsorbeerd zit aan het sedimentoppervlak, kan eenvoudig ontsnappen in porie water onder
verstoring van de het sediment water interface. De mineralisatie van organisch materiaal in het
sediment omvat zowel aerobe en anaerobe reacties als inducerende pH- en pE-veranderingen in het
sediment (Boström et al. 1988). De fosfor gebonden in het sediment kan worden omgezet in SRP
door de afbraak van organisch materiaal (Eckert et al. 1997). Deze mineralisatie gaat gepaard met
een vermindering van elektronenacceptoren die de pE in het sediment verlaagt, wat impliceert dat
SRP verder kan worden beïnvloed door de redox-gemedieerde verdeling van ferri-oxyhydroxiden via
adsorptie-desorptieprocessen. Daarom kan het optreden van ijzer (II) fasen in bovenliggend water
direct interageren met SRP, wat een SRP-afgifte uit het sediment aangeeft. Een schematische
weergave van de Fe-P-cyclus in zoetwaterecosystemen is weergegeven in Figuur 2.8, die laat zien
dat fosfaat voornamelijk wordt vrijgemaakt uit het zuurstofarme deel van de sedimenten. In nietkalkhoudende sedimenten is de P-dynamica nauw gerelateerd aan de ijzer (Fe) cyclus. Eenmaal
vrijgekomen, kan de P ofwel worden gescheiden door biota of door Fe-deeltjes in ofwel de erover
liggende zuurstofrijke sedimenten (indien aanwezig) of de waterkolom. Het vrijgekomen SRP uit het
sediment genereert een steile gradiënt van SRP-concentratie tussen het porie water en het
bovenliggende water (Triska et al. 2006; Baken et al. 2016). De gradiënt van de SRP rond het
sediment water interface verbetert het diffusie-effect voor de vrijlating van SRP.
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Figuur 2.8 Schematische weergave fosfor cyclus in de sediment water interface. De aanwezigheid (oxic) of
afwezigheid (anoxic) van zuurstof heeft een grote invloed op de processen in de fosfor cyclus uit Baldwin &
Mitchell (2000)

Er zijn verschillende de mechanismen die bepalend zijn voor P-afgifte uit het zuurstofarme deel van
de sedimenten. De microbiota zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van deze afgifte van P
uit het sediment (Baldwin et al. 1997; Roden en Edmonds 1997). Een aantal mechanismen die
belangrijk zijn voor deze P-afgifte, waaronder ijzerreductie en sulfaatreductie (Baldwin en Mitchell
2000). Tijdens ijzerreductie gebruiken ijzer reducerende bacteriën Fe (III) oxiden en oxyhydroxiden
als de terminale elektronenacceptoren voor anaerobe ademhaling. Met andere woorden, deze
bacteriën katalyseren de reductie van vaste ijzermineralen tot opgeloste ijzer-ionen. Alle fosfaationen
die geassocieerd zijn met het vaste minerale oppervlak zullen worden vrijgegeven als het oppervlak
wordt verkleind (zie Figuur 2.8). Het is aangetoond door Lovley et al. (1991) dat Fe (III) reductie in
sedimenten bijna volledig wordt gemedieerd door bacteriën. Roden en Edmonds (1997) stellen dat P
uit deze onoplosbare ferrofosfaten kan worden verdrongen door sulfide (S2-) dat wordt geproduceerd
als gevolg van sulfaatreductie. Sulfaat is in verband gebracht met de afgifte van P uit vele aquatische
systemen (Boström et al. 1988; Caraco et al. 1989). Sulfaat reducerende bacteriën gebruiken het
sulfaation (SO42-) als de terminale elektronenacceptor voor anaerobe ademhaling. Het ademhalings
eindproduct van deze reactie is waterstofsulfide. Sulfide is een sterk genoeg reductiemiddel om de
reductie van vaste ijzermineralen tot opgeloste ferro-ionen met gelijktijdige P-afgifte te
vergemakkelijken (Boström et al. 1988). Deze reactie wordt bevorderd door de onoplosbaarheid van
een van de reactieproducten, ijzersulfide (FeS). Zoals hierboven opgemerkt, is gesuggereerd dat S2ook P kan verdringen van onoplosbare Fe (II) (Roden en Edmonds 1997) - de reactie wordt
bevorderd door de onoplosbaarheid van het reactieproduct FeS (Baldwin en Mitchell 2000).
Hierboven wordt vooral het bacterie gemedieerde vorm van de fosfor cyclus besproken maar
daarnaast zijn er ook nog andere biotische processen van belang. De belangrijkste groep naast de
bacteriën, zijn de primaire producenten die SRP zoals assimileren tot particulair organisch P. De
vegetatie, fytoplankton en perifyton nemen SRP op uit de waterkolom of het poriewater. Dit laatste
kan bijvoorbeeld met behulp van wortels of door de laag van bentische algen die op het sediment ligt
(Figuur 2.9) (Van der Grift 2017). Door begrazing van de vegetatie en fytoplankton wordt een deel van
het fosfor doorgevoerd naar hogere trofische niveaus, maar een deel van de fosfor komt via ontlasting
weer direct terug beschikbaar. Ook predatie van bentische evertebraten door vis vormt een
belangrijke route van fosfor recycling van sedimenten naar de waterkolom en daarmee een vorm van
bentische-pelagische koppeling (Jeppesen et al. 1998).
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Figuur 2.9 Schematische weergave P overdracht in aquatische ecosystemen

In de oeverzone fungeert het sediment als een belangrijke put en bron van fosfor (Haygarth et al.
1997; Uusitalo et al. 2000; Knowles et al. 2012). In tegenstelling tot het sediment op de bodem van
het meer, wordt het sediment in oeverzone sterk beïnvloed door waterpeildynamiek (Baldwin en
Mitchell 2000), wat leidt tot cycli van droogval en vernatting (Figuur 2.10). Een belangrijk gegeven is
dat het relatief droge deel van de oeverzone meer P vasthouden dan het natte deel, waar de P als
SRP kan vrijkomen in de waterkolom. SRP-afgifte in oeverzones is nogal verschillend van die op
bodem van het meer vanwege deze unieke droog/nat cycli. De periodieke blootstelling van sediment
aan de lucht verandert direct het redoxpotentieel en de absorptiecapaciteit van P in het sediment
(Gomez et al. 1999; Gu et al. 2016). De frequentie van droog/nat cycli is van invloed op de snelheid
van uitwisseling van poriën en moleculaire diffusie, hetgeen de afgifte van SRP beïnvloedt
(McLachlan en Turner 1994). Het diffusie-effect en de uitwisseling van het poriewater wordt beïnvloed
door wijzigingen in de poriedruk, veroorzaakt door waterpeildynamiek (Grant et al. 2011; Zilius et al.
2012). Ding et al. (2019) concludeerde dat de droog/nat cycli de mobilisatie en afgifte van SRP uit het
sediment naar het bovenliggende water verbeterden door uitwisseling van poriewater. Meer
onderzoek naar SRP-afgifte in oeverzones zou fundamentele informatie kunnen verschaffen voor de
risicobeoordeling en het beheer van eutrofiëring van meren.
Hierboven wordt vooral de biotische component en de invloed van de redoxchemie besproken op de
fosfor cyclus over de sediment-water interface. Maar er zijn natuurlijk ook andere abiotische
processen die kunnen plaatsvinden. De processen omvatten adsorptie van opgeloste P door
sedimenten (hetzij afgezet of in suspensie), immobilisatie van opgelost P door minerale precipitatie,
sedimentatie en resuspensie van particulair P en biochemische remobilisatie van particulair P in
bodemsediment gevolgd door uitwisseling van opgelost P tussen sediment en de bovenliggende

48 Oostvaardersoevers Voorverkennings rapport, Titus Rombouts (Universiteit van Amsterdam) Augustus 2019

waterkolom door diffusie of advectie. Op deze processen wordt binnen dit rapport niet op ingegaan,
wegens de complexe hydrodynamica en minimale literatuur.

Figuur 2.10 Sediment in een land-water overgang onder de hydrodynamische krachten van droog/ nat cycli
(Bron: Ding et al. 2019).

2.3 De huidige situatie in het niet verbonden OVO-systeem
De waterhuishouding van de huidige situatie voor de Oostvaardersoevers is ernstig gemodificeerd.
Het belangrijkste gegeven is dat het Markeermeer bijna geen directe toevoer van water uit rivieren of
moerasgebieden krijgt en de moeraszones staan niet meer in verbinding met het meer en hun
natuurlijke stroomgebied. Dit is echter niet uniek voor dit gebied. Tegenwoordig zijn er veel
verschillende menselijke drukken die invloed uitoefenen op land-water overgangen (Tabel 2.1). Zo
heeft het peilbeheer invloed op het oppervlak dat natuurlijk onderhevig zou zijn aan nat/droog cycli.
Dit heeft uiteindelijk effect op de ecologie door het verdwijnen van verschillende vegetatie typen en
verlandingsprocessen. Dit geldt ook voor invloeden zoals landbouw, lozingen en
grondwateronttrekkingen. Specifiek voor het Markermeer-gebied geldt dat het inlaten/spuien van
landbouwgrond in west Friesland en spuien van oud Zuiderzeeland vanuit Flevoland effecten hebben
op het Markermeer. Spuien van hervernatte gebieden van de Oostvaardersplassen kan ook een
effect hebben op het Markermeer ecosysteem. Van de genoemde menselijke drukken, zijn de
moeraszones zijn wel meer eutroof geworden en kampen ook met een bentisch vissen populatie die
veel van de bodem omwoelt. Een belangrijk gegeven voor het Markermeer is het verlies van
verbinding, wat leidt tot een grote afname in de biodiversiteit.
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Tabel 2.1 Samenvatting van het effect van de belangrijkste menselijke drukken in aquatische ecosystemen en
land-water overgangen (Bron: Jaarsma et al. 2008)

2.3.1. Waterpeil dynamiek
Sinds de aanleg van de Afsluitdijk is de getijdendynamiek weg uit de voormalige Zuiderzee. Dit heeft
een invloed gehad op de vorming van de bodem zoals die vandaag de dag nog is, vol met schelpen
en andere mariene deposities. Naast het verlies van deze getijden dynamiek is er ook geen
meerjaarse nat-droog cyclus meer. Het verlies van meerjaarse waterpeil dynamiek heeft een groot
effect op de ecologie zoals beschreven in §2.1. Wel is er in het IJsselmeergebied door de huidige
morfometrie nog windgedreven peildynamiek die zorgt voor scheefstand in het waterpeil in dit
ondiepe water. Door de aanwezigheid van voornamelijk harde dijken en de afwezigheid van
natuurlijke oevers, zijn de effecten van windgedreven peildynamiek niet heel positief. De
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windgedreven waterstroming zorgt voor de overmatige resuspensie in het Markermeer (§3.1.3.3), met
mogelijke negatieve gevolgen voor de ecologische ontwikkeling in de kustzone. Daarnaast hanteert
Rijkswaterstaat voor het Markermeer een kunstmatig tegennatuurlijk peilbeheer (Figuur 2.11). Het
water staat hoog in de zomer en laag in de winter. Vanwege de aanvoer van smeltwater zou hoog in
de winter en hoger in het voorjaar natuurlijker zijn. Ook zou natuurlijk zijn dat het peil in de zomer
naar beneden uitzakt omdat de aanvoer minder is en er verdamping optreedt. Bepalend voor het
peilbeheer nu zijn vooral de criteria veiligheid (door klimaatverandering komt er meer water op het
IJsselmeergebied, vooral door aanvoer vanuit de IJssel) en zoetwatervoorraad (vanuit landbouw en
natuur in de Utrecht-Hollandse veengebieden en in Groningen en Friesland is er steeds meer
behoefte aan zoetwater).

Figuur 2.11 Verloop seizoengebonden peil (indicatief), waar grijs de huidige situatie in het Markermeer schetst.

In het Markermeer heerst dus een tegennatuurlijk peilbeheer waarin het water in de zomer 20 cm
hoger staat dan in de winter. In het Peipsi meer, dat gezien het oppervlakte en diepte een natuurlijke
referentie van het Markermeer vormt, zijn de verschillen tussen zomer en winter gemiddeld 1 meter,
driejaarlijks 1,5 tot 2 meter en eens per tien jaar tot 3 meter. Door dergelijke peildynamiek worden
ecologische processen gestuurd. Langdurige inundatie van 3 tot 4 maanden leidt ertoe dat de opslag
(groei) van wilgen geremd wordt. Een verhoogde voorjaarspiek van 1 tot 2 maanden in de periode
maart-mei zorgt dat de rietzones overstromen en dit levert paaigronden en kraamkramers voor vis
(snoekbaars en snoek). In de zomer zakt het water uit waardoor gedurende een paar maanden
gronden in het moerasgebied en van de vooroevers droogvallen. Hierdoor kunnen oeverplanten
ontkiemen zoals riet, zegges en biezen. Korte pieken in de waterstanden tijdens de winterperiode
spoelen de rietlanden ‘schoon’. Een deel van het dode organisch materiaal wordt afgevoerd,
waardoor er weer kieming van jonge planten kan plaatsvinden. Hierdoor wordt verruiging van het
moerasgebied tegengegaan. Verder treden er onder invloed van de peildynamiek erosie en
sedimentatieprocessen op in de landwaterzone, waardoor het gebied heterogeen blijft. Al deze
processen worden door peildynamiek gedreven en houden de ecologische kwaliteit en diversiteit in
het systeem in stand. Het is vanuit ecologisch functioneren noodzakelijk dat deze peildynamiek niet
ieder jaar met precies gelijke omvang verloopt (Evtimova en Donohue 2016). Het effect van grote of
kleine waterpeildynamiek een heel andere uitwerking heeft op de gemeenschap. Dus het afwisselen
van groot of klein door natuurlijke variatie geeft de grootste verscheidenheid aan habitats in landwater overgangen (Evtimova en Donohue 2016).
Een omgekeerd peil zoals in het Markermeer, wordt ook in andere aquatische ecosystemen
gehanteerd. Dit leidt tot effecten op biota die leven in meren met een onnatuurlijk (dus omgekeerd
peil). Macrofyten krijgen de meeste aandacht in gepubliceerde studies die kijken naar de effecten van
waterpeil dynamiek in land-water overgangen (Leira en Cantonati 2008). Effecten op andere primaire
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producenten, fytoplankton en bentische algen, hebben vaak een evenredig belang in de primaire
productie van meerecosystemen, maar deze worden niet goed meegenomen (Figuur 2.12)
(Carmignani en Roy 2017). In het geval van omgekeerde dynamiek blijken ook macrofauna en vissen
een gelijkwaardige aandacht te krijgen als macrofyten (Carmignani en Roy 2017). Voor andere fauna
groepen, zoöplankton en watervogels, is weinig bekend wat de effecten van omgekeerd peil zijn. Het
laatstgenoemde is een eindpunt dat wel veel gemonitord wordt in Nederland en een belangrijke
doelgroep is voor natuurbeheer.

Figuur 2.12 Aantal studies naar verschillende biotische niveaus in relatie tot omgekeerd waterpeil dynamiek
(Bron: Carmignani and Roy 2017)

2.3.2 Nutriënten
Nutriënten gehalten in het Oostvaardersoevers gebied zijn anders doordat het gebied extreem
gemodificeerd is. Zo zijn in het Markermeer tegenwoordig bijna geen vrije beschikbare nutriënten
aanwezig in het water, terwijl de Oostvaardersplassen juist relatief nutriëntrijk zijn. Volgens de
kaderrichtlijn water is de fosfor status van het Markermeer goed maar van de Oostvaardersplassen
matig (Figuur 2.13) (Gaalen et al. 2016). Het eerstgenoemde heeft een goede status wegens de zeer
lage gemeten fosfor concentraties in de waterkolom van de laatste 5 jaar van rond de 0,01 mg/l in het
midden van het meer. Anderzijds waren de fosfor concentraties van de Lepelaarplassen en
Oostvaardersplassen tussen de 10 en 100 keer zo groot de laatste 20 jaar. Het Markermeer heeft een
functie als afvoer aan bepaalde gebieden maar krijgt ook een aanvoer (Appendix Figuur A.1). De
waterstromen van en naar het Markermeer en het bijbehorende fosforbudget zijn in kaart gebracht in
het rapport ‘Eindrapportage Water en Stoffenbalans Markermeer 1976-2015’ (Van der Geest, Vonk,
Ouboter 2018; zie ook Appendix). De fosfor belasting op het Markermeer is door succesvolle
ingrepen om fosfor uitstoot in het stroomgebied te beperken al enige jaren laag (Figuur 2.14). Dit gaf
deels de aanleiding om deze verbinding te leggen, waar enerdijks een nutriënt arm meer is ontstaan
door een lage nutriënt belasting op het systeem en anderdijks een nutriënt rijk moerasgebied.
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Figuur 2.13 Fosfor status van kaderrichtlijn water, van oppervlaktewateren in Nederland in 2015, gemaakt op de
classificatie van de Europese kaderrichtlijn water (Bron: Van Gaalen et al. 2016)

Figuur 2.14 Totale fosfaat vracht (TP in miljoen kg P per jaar) in het Markermeer/IJmeer. Weergegeven de
gemiddelde berekende totaal P vracht met bijbehorende 95% betrouwbaarheidsintervallen. (Bron: Van der Geest
et al. 2018)

Het lot en de milieueffecten van fosfor in natuurlijke wateren zijn afhankelijk van de chemische
vormen. De particulaire P-concentratie is dominant over de opgeloste P-concentratie in door de
landbouw gedomineerde boezemwateren in Nederland. Routinematige monitoringprogramma's voor
waterkwaliteit omvatten niet de chemische fractionering van particulair P (van der Grift et al. 2018).
Dit geeft aan hoe er bewust moet worden blijven gekeken naar de andere vormen van P naast alleen
SRP wat direct beschikbaar is voor organismen. Tevens is het belangrijk te realiseren dat deze
gemeten concentraties uit waterkolom metingen komen en dat er ook P gebonden aan ijzer of zwavel
in het sediment aanwezig kan zijn (zoals besproken in §2.2.4). Deze nutriëntrijke bodem is daarmee
niet beschikbaar voor pelagische primaire producenten maar juist wel beschikbaar voor bentische
primaire producenten, zoals bentische algen en macrofyten. Aan de westkust van het Markermeer
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voorkomende macrofyten, met name doorgroeiend fonteinkruid (Potamogeton perfoliatus) heeft door
zijn wortels wel toegang tot de fosfor uit de bodem.
Deze gemeten totaal fosfor gehalten worden vaak gekoppeld aan chlorofyl concentraties om iets te
zeggen over bottom-up of top-down regulatie van een meer ecosysteem. Zo gaan we in het geval van
het IJsselmeer en de grensmeren ervan uit dat de 'nieuwe' hydromorfologie de nutriëntenconcentratie
niet beïnvloedt. Het ontbreken van natuurlijke retentiezones zorgt ervoor dat een groter deel van de
nutriëntenbelasting in de waterfase aanwezig is, maar dit wordt als niet significant voor deze meren
beschouwd. In feite vertonen de grensmeren al concentraties die lijken op die van natuurlijke meren.
De natuurlijke concentratie is gebaseerd op een berekening met een nauwkeurigheid van 90% om de
chlorofyl-a concentratie voor top-down of bottom-up gereguleerde meren vast te stellen (Jeppesen et
al. 2005). In ondiepe meren (<3 m) is deze chlorofyl/ P-verhouding hoger in meren met doorzicht
kleiner dan 60 cm dan in meren met doorzicht groter dan 60 cm. Hierbij wordt een doorzicht van 60
cm beschouwd als het onderscheid tussen bottom-up en top-down gereguleerde meren. In top-down
gereguleerde meren varieert de chlorofyl/ P-verhouding tussen meertypen van 200 tot 500 μg
chlorofyl-a per mg P. In bottom-up gereguleerde meren varieert het tussen 500 en 1.200 μg chlorofyla per mg P. Deze verhouding wordt gebruikt om de chlorofyl-a concentratie te berekenen, gegeven
een bepaalde concentratie van totaal P (Jeppesen et al. 2005). Deze risicobenadering werd genomen
om te voldoen aan de KRW-verplichting dat de ondersteunende fysisch-chemische omstandigheden
de goede ecologische status moeten garanderen (Lammens et al. 2008).
Daarnaast is er een bijzonder fenomeen in het Markermeer aanwezig met betrekking op P-mobilisatie
door resuspensie van slibvlokken die samen met suikers van algen aggregeren (Brinkmann et al.
2019). Dit fenomeen was al bekend voor diepe, gestratificeerde wateren, waar de vlokken uitzakken
naar de bodem. Het conceptueel model van deze P-mobilisatie in vlokken in ondiepe en troebele
meren is weergegeven in Figuur 2.15. De studie van Brinkmann et al. (2019) toont aan dat in de

Figuur 2.15 Door de wind geïnduceerde menging resuspendeerd klei, algen, organische deeltjes, opgelost
fosfaat en bacteriën van het bentisch naar de pelagische zone. Oxidatieprocessen in de waterkolom precipiteren
snel opgelost fosfaat. Zodra het turbulentieniveau daalt, aggregeert geresuspendeerd materiaal. Sedimentatie
brengt de aggregaten terug naar de bentische zone. (Bron: poster Brinkmann et al. 2017, ISME16)
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ondiepe en vaak gemengde waterkolom van het Markermeer ook vlokachtige aggregaten gevormd
worden. Door de productie van algen-exopolysacchariden is er vorming van limnetische aggregaten
die fungeren als lokale fosfaat-hotspots. Bestudering van de dynamica in de vorming van limnetische
aggregaten in relatie tot de productie van microalgen biedt essentieel inzicht in de bronnen van
voedingsstoffen door ondiepe en troebele meren. Zoals verondersteld, vergemakkelijken limnetische
aggregaten de overleving van P-arme algen in de waterkolom van een oligotroof en troebel ondiep
meer door hotspots van fosfaatbeschikbaarheid in de eufotische zone te verschaffen (Brinkmann et
al. 2019). Dit bijzondere fenomeen maakt wel dat we niet op basis van alleen totaal fosfor data
simpele uitspraken kunnen doen over de nutriënt imitaties in het Markermeer.

2.4 Oostvaardersoevers en mogelijke water aanpassingen
2.4.1 Waterpeil dynamiek
Met de huidige hydrodynamische omstandigheden in het achterhoofd zal er kritisch gekeken moeten
worden naar de mogelijkheden in het veranderen van de waterpeil dynamiek. Er zou idealiter een
terugkeer kunnen komen van een natuurlijk waterpeil dynamiek die invloed uitoefent op het
ontkiemen van macrofyten en de bodemchemie herstart. Zo weten we dat waterpeil dynamiek
frequente, extreme fluctuaties maar ook stabilisatie van het waterniveau omvat, die beide nieuwe
habitats creëren (Boschilia et al. 2012). Een beheersplan met incidentele tijdelijke waterpeil verlaging
de ecologische toestand van wateren kunnen verbeteren (Geest et al. 2005). Het seizoensgebonden
peil volgt binnen de normen voor veiligheid het ritme van de grote rivieren. Dit peil is al een stuk
natuurlijker dan het huidige peilbeheer in het Markermeer. Het komt erop neer, dat het water in het
voorjaar hoger staat dan in het najaar en dat het hogere peil in de loop van de zomer “uitzakt” naar
het lagere peil in het najaar (Figuur 2.11 paarse lijn). Dat geeft ecologisch heel veel voordelen.
Tegelijk wordt er voorzien in het goed kunnen opvangen van het water van de rivieren in het najaar,
maar ook dat er in de zomer voldoende drink- en zoetwater is voor het achterland. Een
seizoensgebonden peil door overstroming van oeverzones in het vroege voorjaar en het later weer
droogvallen tijdens het groeiseizoen zal een grotere verscheidenheid aan vegetatie en daarmee
verschillende habitats kan bewerkstelligen. Het talud van deze oeverzones bepaalt wel hoeveel land
onder water loopt en weer droogvalt. Verder lijkt een seizoen fluctuatie van 65 tot incidenteel 100 cm
wenselijk, terwijl de marge nu nog geen 30 cm bedraagt. Voorwaarde om de natuur vooruit te laten
gaan, is dat er ook grootschalige landwaterovergangen worden aangelegd. De huidige dijken met
harde stenen bieden weinig mogelijkheden.
De aanname is dat het water zoet blijft en het waterpeil niet met de zeespiegel meestijgt. Nu het
kabinet in navolging van de Commissie Veerman het peil van Markermeer-IJmeer loskoppelt van het
IJsselmeer en alleen dat laatste één tot anderhalve meter wil laten stijgen, neemt de kans op
verwezenlijking van de Toekomstagenda toe. De bovengrens wordt bepaald door het criterium
veiligheid. Mogelijke nadelen zijn er ook bij een te grote verlaging van het peil. Bij een peil dat lager
ligt dan 30 cm onder NAP kunnen er problemen optreden met de zoetwaterinlaat rond het
Markermeer. Zakt het peil nog 10 cm meer, dan kan de grootste beroepsscheepvaartklasse niet
langer met volle belasting varen. Een peilverhoging tot wat er veilig is, levert deze klasse geen hinder
op. Anders is het gesteld met de recreatievaart. Stijging of daling van het peil kan hinder geven aan
een klein deel van de recreatievaart, feitelijk alleen aan boten met de grootste diepgang.
Het zal dus belangrijk zijn voor het Markermeer om naar een meer natuurlijk waterpeil te verschuiven
voor de mogelijkheid om macrofyten te ontkiemen (in een toekomstige oeverzone), dan wel middels
de verbinding gebruik te maken van de oevers in de moeraszone met een meer natuurlijk peil. In het
geval van de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen gelden geen strenge recreatie en
beroepsvaart beperkingen omdat het een natuurgebied is. Daarom zou hier meer geëxperimenteerd
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kunnen worden met een natuurlijker waterpeil. Ook zijn de baten groter in deze moerasgebieden
omdat de oeverzone veel langer en minder stijl is in tegenstelling tot het Markermeer.

2.4.2 Nutriënten
De verbinding tussen de moeraszone en meerzone zal leiden tot een uitwisseling van nutriënten,
waar nutriëntrijk water uit de moeraszone het meer zou kunnen voorzien van opgeloste anorganische
nutriënten in de waterkolom. Andersom zou het inlaten van meer water het nutriënt verrijkte moeras
kunnen verminderen in concentraties. Het Oostvaardersoeversgebied kan, rekening houdend met de
recreatie, waterbalans en beroepsvaart, nog veel van de dynamiek terugbrengen naar een natuurlijk
verloop om zo biodiversiteit te vergroten en de nutriënten een meer natuurlijke cyclus te geven.
Met behulp van de bestaande water- en stoffenbalans voor het Markermeer (Van der Geest et al.
2018) kan ook een inschatting gemaakt worden van de relatieve invloed van deze nutriëntenstroom
op de fosfor balans. Het is ook wel belangrijk om rekening te houden met het feit dat opgelost fosfor
vanuit het moeras in het meer zich snel kan binden aan geresuspendeerd materiaal waardoor het bij
weinig wind op het sediment zal liggen (Brinkmann et al. 2019). Naast de input van anorganische
nutriënten kan opgelost organisch materiaal een uitkomst bieden voor het versterken van een
macrofyten georiënteerd voedselweb. Er kan een symbiose ontstaan tussen de biofilm op macrofyten
en de macrofyten zelf (§5.1.3) die uitkomst biedt voor het inkomende organische materiaal en
daarmee het voedselweb versterkt.
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3.

Slib

Transport van fijn materiaal vanaf het land naar het water, sedimentatie en resuspensie van slib vanaf de
bodem van een meer, en invang in rietmoerassen zijn allemaal belangrijke processen die ingrijpen op het
transport en de omzetting van voedingsstoffen en de leefomgeving van organismen. Binnen land-water
overgangen speelt de slibdynamiek een belangrijke rol. De foto toont de bodem van het Markermeer. (Foto:
H.G. van der Geest).
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Factsheet slib (2/2)
Slib heeft zijn oorsprong als organisch of anorganisch materiaal en is afkomstig van zowel het land,
het water als de waterbodem. Het organische slib bestaat vooral uit fijn dood plantenmateriaal dat
geproduceerd is in het water (waterplanten en fytoplankton) of op het land en vervolgens via wind of
afspoeling in het water terecht komt. De anorganische fractie van het slib bestaat uit fijn zand en klei
dat door erosieprocessen wordt gevormd en meegevoerd door de waterbewegingen. In aquatische
ecosystemen met hoge productiviteit wordt veel organisch slib geproduceerd, terwijl erosie van
bodems leidt tot de aanvoer van meer (an)organisch slib. In de tabel en de figuur in deze factsheet is
samengevat in hoeverre de kenmerken/functies van de huidige slibhouding (waarin de OVP/LP
gescheiden zijn van het Markermeer) verschillen van een natuurlijke situatie. In het hierop volgende
hoofdstuk worden alle onderdelen van de tabel uitgewerkt, inclusief verwijzingen naar de
bronliteratuur.
Ontwikkelingsperspectieven
In natuurlijke systemen zijn slibvorming, transport, en ophoping belangrijke processen in de
slibdynamiek van litorale zones. In de huidige situatie is deze dynamiek verstoord, wat leidt tot
negatieve effecten zoals het ontbreken van een gradiënt van helder naar troebel water of vlokvorming
in het Markermeer. Daarnaast zijn er ook effecten op de oxidate/reductie processen in de bodem en
de beschikbaarheid van voedsel en habitat voor organismen. In het Oostvaardersoeversproject liggen
kansen om middels een verbinding, aansluiting van het achterland, een meer natuurlijk peilbeheer en
de aanleg van een vooroever in het Markermeer belangrijke elementen van deze dynamiek te
herstellen. Dit kan leiden tot een situatie met een duidelijke ecologische meerwaarde.
Toelichting bij tabel en figuur
Kolom 1:
Hoofdindeling
Kolom 2:
Belangrijke functies/kenmerken
Kolom 3:
Paragraaf nummer van dit rapport waar de inhoudelijke en achtergrondinformatie terug te vinden is.
Kolom 3:
Het nummer in deze kolom verwijst naar de onderstaande schematische tekening waarin wordt
aangegeven op welke plekken in een natuurlijke land-water overgang de betreffende
kenmerken/functies aanwezig is. In het onderste schema wordt dezelfde nummering gebruikt voor
de huidige situatie. Als een nummer dus niet voorkomt in het onderste schema dan betekent dat dat
dat kenmerk of die functie dus in de huidige situatie ontbreekt in vergelijking met een natuurlijke
land-water overgang.
Kolom 5:
Deze kolom geeft de natuurlijke situatie weer, en is alleen ter vergelijking van de huidige situatie. Het
uitgangspunt voor deze vergelijking is dat de natuurlijke situatie wenselijk is voor een goed
functioneren van het systeem, en daarom heeft alles in deze kolom de kleur groen.
Kolom 6:
Per functie of kenmerk wordt vergeleken in hoeverre het in de huidige situatie afwijkt van de
natuurlijke situatie. Groen in deze kolom geeft aan dat de huidige situatie vergelijkbaar is met een
natuurlijk systeem, rood dat het afwijkt, oranje dat het deels vergelijkbaar is, en een vraagteken
betekent dat er hiervoor geen gegevens bekend zijn. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen de
huidige situatie in het Markermeer (MM) en in de Oostvaardersplassen/Lepelaarplassen (OVP/LP).
Kolom 7:
In deze kolom wordt aangegeven of er kansen zijn om de huidige situatie te verbeteren (meer te
laten lijken op de natuurlijke situatie) middels mogelijke maatregelen in Oostvaardersoevers. Deze
maatregelen kunnen plaatsvinden aan de kant van de Markermeer, in de OVP/LP of middels de
verbinding zelf.
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3.1 Wat is slib, waar wordt het geproduceerd en wat is de rol?
3.1.1 Wat is slib?
De waterbodem is opgebouwd uit een geconsolideerd gedeelte; de "bodem", waarop zich een
ongeconsolideerde laag; het "sediment", bevindt (Figuur 3.1). Het sediment is een amorfe laag van
matig fijn tot grof zand vermengd met zeer fijne fracties en organische restjes (lichtbruin/grijsachtige
kleur). De toplaag van het sediment bestaat vaak uit een donkere bruine/zwarte gekleurde sliblaag
afkomstig van amorf organisch materiaal, samengesteld uit sterk gedegenereerde plant-, tak-, en
bladresten, en depositie van fijn zand en kleideeltjes. Deze sliblaag onderscheidt zich meestal
duidelijk van de ondergelegen sediment laag vanwege het kleurverschil (Genseberger et al. 2016).
Slib is dus de fijne afzetting op de bodem die erg snel verstoord kan worden door waterbewegingen.
In stromend water wordt slib meegevoerd totdat de stroomsnelheid afneemt en de deeltjes bezinken
op het sediment. In ondiepe grote wateren kunnen door wind geïnduceerde golven leiden tot
resuspensie van de slib deeltjes in de waterkolom waardoor de licht doorlaatbaarheid afneemt.

Figuur 3.1 Schematische weergave standaard slib model (aangepast uit Genseberger et al. 2016)

3.1.2 Waar wordt slib geproduceerd en hoe verloopt de slib dynamiek?
Slib heeft zijn oorsprong als organisch of anorganisch materiaal en is afkomstig van zowel het land
als het water. Het organische slib bestaat vooral uit fijn dood plantenmateriaal dat geproduceerd is in
het water (waterplanten en fytoplankton) of via wind of afspoeling in het water terecht komt. Dit fijne
organische materiaal wordt ook verder afgebroken (zie §4.3 Wat gebeurt er met het dode organisch
materiaal in het ecosysteem?). De anorganische fractie van het slib bestaat uit fijn zand en klei dat
door erosieprocessen wordt gevormd en meegevoerd door het stroomgebied naar laaggelegen
gebieden (Figuur 3.2). In aquatische ecosystemen met hoge productiviteit wordt veel organisch slib
geproduceerd, terwijl erosie van bodems leidt tot de aanvoer van meer (an)organisch slib, afhankelijk
van de bodemsamenstelling (Van Dam 2001; Lamers et al. 2002).
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Figuur 3.2 Waar wordt slib geproduceerd? Boven: Drie zoetwater typen wateren: Meren, rivieren, en moerassen
met ieder hun eigen slib vorming. Onder: een natuurlijke land-water overgang met een oever, moeras en meer
zone waarbij er een duidelijk verschil is in de pelagische en sediment habitat (Bron: Palmer et al. 2000).

3.1.3 Wat is de rol van slib?
Het slib is lang een sterk onderbelicht deel van het watersysteem geweest, maar recent komt er meer
aandacht voor de rol die de bodem speelt in het ecologisch functioneren van het aquatisch
ecosysteem (Strayer en Findlay 2010). In de ondiepe land-water overgangen, karakteristiek voor vele
Nederlandse wateren, speelt slib en de waterbodem een veel grotere rol dan in diepe meren. Slib
kent drie vooraanstaande rollen met bijbehorende gevolgen voor het ecosysteem. Ten eerste heeft
slib een positief effect als bron van voedingstoffen (zie ook hoofdstuk 4). Ten tweede vormt slib een
habitat voor sediment organismen. Ten derde kan slib de licht doordringbaarheid in het water sterk
beperken.

3.1.3.1 Bron van voedingstoffen
De organische fractie van het slib is een bron van voedingstoffen in een ecosysteem. De fijne
organische deeltjes kunnen dienen als voedselbron voor detritivoren zoals deposit feeders
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(dansmuggenlarven), maar na resuspensie ook voor filterfeeders. Resuspensie van slib kan
nutriënten en voedingstoffen van de bodem meedragen naar de waterkolom (Wainright 1990). Dit
mechanisme kan tot 94% van de stikstof en 83% van de fosfor die nodig is voor fytoplankton
verschaffen (Cowan et al. 1996). Zelfs als een storm maar 1 mm slib opnieuw in suspensie brengt,
kan de lokale productiviteit met wel 200% worden verhoogd (Fanning et al. 1982). Deze verbeterde
fytoplanktongroei als gevolg van verhoogde voedingsstoffen in de waterkolom kan worden versterkt
door de verslechtering van het lichtklimaat voor de macrofyten door de toegenomen troebelheid
(Madsen et al. 2001). Slib kan als reservoir gelden voor extern koolstof dat het systeem binnenkomt
en het gehele voedselwebben ondersteunen, zelfs bij de afwezigheid van voldoende primaire
productie (Arruda et al. 1983). Wat betekent dat de waterbodem, in sommige gevallen, alle
voedingstoffen bevat (uit bijvoorbeeld terrestrische bronnen) om een sterk voedselweb te krijgen.
De afbraak van het organische deel van het slib door de microbiële gemeenschap (§5.2) kan
nutriënten beschikbaar maken voor primaire producenten. Slib bevat vaak hoge gehaltes aan stikstof,
fosfor en zwavel maar ook metalen zoals zink en ijzer. De sliblaag in ondiepe meren in Nederland
bevat vaak veel meer fosfaat dan de overige bodemlagen samen, tot wel 2 tot 5 maal zoveel
(Jaarsma et al. 2008). Een deel daarvan kan chemisch worden nageleverd (uitwisseling tussen water
en bodem). Dit vindt voornamelijk plaats in de sliblaag. Omwoelen van slib en sediment door vis en
wortelen van planten leidt ook tot het ontsluiten van fosfaat uit de bodem, de biologische nalevering.
Dit proces kan ook fosfaat uit diepere sedimentlagen ontsluiten. Of deze nalevering ook daadwerkelijk
plaatsvindt, hangt af van de chemische samenstelling van de bodem en de fractionering van het
fosfaat (zie § 2.2.5).

3.1.3.2 Habitat
Naast een voedingsbron kan slib een belangrijke functie leveren als leefgebied voor bentische fauna.
Een slibrijke bodem bevat een rijke diversiteit aan en hoeveelheid van soorten (Tabel 3.1) (Palmer
1997). Zoals wordt aangeven in het bijschrift van de tabel is er een grote variatie in soortenrijkdom.
Natuurlijke systemen met een hoge heterogeniteit aan habitats bieden ruimte aan meer soorten.
Doordat in natuurlijke land-water overgangen er grote lokale verschillen in slibgehaltes en stabiliteit
van het sediment bestaan, kunnen er veel verschillende soorten aanwezig zijn in deze gradiënten.
Toch is over de biodiversiteit in waterbodems relatief weinig bekend in vergelijking tot de biodiversiteit
in de waterkolom. Hierbij is voor de macrofauna van grote taxonomische groepen (bijv. Bivalvia,
Crustacea) en een functionele groepen zoals primaire producenten het meest bekend. De meest
talrijke taxa in aquatische sedimenten zijn echter microscopisch en vaak onderbelicht (Palmer et al.
1997).
Tabel 3.1 Soortenrijkdom van zoet water
sediment biota. Het aantal soorten
varieert aanzienlijk (tot 1500 soorten
ongewervelde dieren). Aschelminthes
omvat gastrotrichs, nematoden, en
raderdiertjes. (Bron: Palmer et al. 1997)

De bacteriële gemeenschappen worden meestal ingedeeld in functionele groepen op basis van hun
activiteit bij verschillende biogeochemische processen (bijvoorbeeld sulfaatreductie, methanogenesis,
Tabel 3.2), maar deze groepen zijn zelden gekoppeld aan diversiteits- of zelfs soorteenheden (Staley
en Gosink 1999). Een overzicht van deze functionele groepen staat in Tabel 3.2. Belangrijk om op te
merken zijn de verschillende elektronacceptoren binnen de heterotrofe bacteriën, zo zijn in veel
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waterbodems stoffen als ijzer en mangaan aanwezig en terwijl in mariene bodems een grote
Tabel 3.2 Grote functionele groepen van zoet water sediment bacteriën. Fotosynthetische bacteriën en stikstof
fixeerders worden niet getoond omdat ze niet passen in deze metabole organisatie regeling. Functionele groepen
1 – 5 zijn heterotroof, en groepen 6 – 9 zijn chemoautotroof. (Bron: Palmer et al. 2000)

aanwezigheid van sulfaat bijdragen aan een snelle omzetting van organisch materiaal. Door de
verschillen in hoeveelheid energie die vrijkomt bij de omzettingsprocessen, is er een rangorde in
preferentiële elektronacceptoren (Figuur 3.3). Zo zal organisch materiaal in het slib altijd eerder door
zuurstof minnende heterotrofe bacteriën worden omgezet, mits er voldoende zuurstof in het slib
aanwezig is. Daarna zullen pas (zuurstof mijdende) processen als denitrificatie en methanogenesis
plaats vinden. Uit deze gradiënt in Figuur 3.3 blijkt ook dat er verschillen zijn tussen kust bodems en
zoetwater bodems. Zo zal je in het eerstgenoemde vooral sulfaat vinden. Dit betekent dat er veel
sulfide kan worden gevormd wat in contact met vrije waterstof, waterstofsulfide zou kunnen vormen.
Andersom zou er in veelal zuurstofarme zoetwatersedimenten een grotere omzetting zijn van
vergisters die gereduceerd en geoxideerd organisch materiaal gebruiken als energiebron en daarbij
methaan produceren.
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Figuur 3.3 Plaatje rangorde verwerken organisch materiaal op basis van redox over 2 mariene sedimenten
(links) en zoetwater sedimenten (rechts). Een dikkere pijl geeft een gewichtiger proces aan. Vooral het verschil in
sulfaat concentraties bepaalt de dominante sediment redox processen (Bron: slides Erik Boschker).

Ook de besproken aggregaten (§2.4.2.1) bieden een habitat voor, niet alleen algen, maar ook
bacteriën die in een complex elkaar voeden (Brinkmann et al. 2019). Door windgedreven resuspensie
zullen de bacteriën in slib deeltjes fosfor beschikbaar maken voor algen die dichter bij het oppervlak
komen en middels fotosynthese organisch materiaal beschikbaar maken voor andere bacteriën.

3.1.3.3 Onderwater lichtklimaat
De derde belangrijke rol van het slib is de invloed op het onderwater lichtklimaat. De habitats van het
bentische en pelagische meer zijn verbonden via resuspensie, een proces dat vergelijkbaar is met
opwelling in oceanen, waarbij bodemvoedingsstoffen, die opnieuw beschikbaar worden in het fotische
water, de productiviteit stimuleren (Pieczyńska 1975). Resuspensie van het fijne organische en
anorganische slib in de waterkolom kan leiden tot minder licht tot de bodem en minder ondergedoken
waterplanten (Kosten et al. 2012). Sedimentatie van slib tussen de waterplanten, omdat hier de
waterbeweging sterk beperkt wordt, kan lokaal het lichtklimaat verbeteren. Door de voedingsstoffen
die aanwezig zijn in het slib, kan het toch positieve effecten hebben op de waterplanten populaties
(Figuur 3.4). Atapaththu et al. (2017) onderzochten de interacties tussen turbulentie, waterplanten,
sediment en waterkwaliteit in een rietgemeenschap. Een verhoogd niveau van turbulentie werd
waargenomen buiten in vergelijking met de binnenkant van de rietgemeenschap, waar de grootte van
de turbulentie afnam met toename in riet dichtheid. Gunstige wind condities in de ontkiemingsperiode
van macrofyten geeft de planten de mogelijkheid om snel genoeg tot groei te komen voordat wind
gedreven resuspensie het water vertroebeld.

Figuur 3.4 Mechanismen van feedbacks die het lichtklimaat beïnvloeden (Bron: Kosten et al. 2012)
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3.2 Transport van slib tussen compartimenten in land-water
overgangen
Slib heeft de eigenschap om zich mee te laten voeren, afhankelijk van het soortelijk gewicht van de
slibdeeltjes, aan de hand van de aanwezige hydrodynamica. Het slib van land afkomstig (in de vorm
van plantenmateriaal en zand/klei) spoelt met het oppervlaktewater of waait door wind richting de
moeras zone van het aquatische systeem. In de moeraszone zal de zwaardere fractie van het slib in
het tussen de planten blijven liggen door de vertraging van de waterstroming door de aanwezige
planten in het water. In deze zone is er weinig windgedreven resuspensie doordat grote macrofyten
populaties de wind- en waterbewegingen beperken. Lichtere slibdeeltjes zullen doorspoelen naar de
meerzone waar het bij kalm water neer komt op de bodem of constant door resuspensie in de
waterkolom verblijft. In diepe meren wordt veel slib gevangen in laag hydrodynamische gebieden
waar ook lichte slibdeeltjes blijven liggen op de diepe delen van de bodem. Daarentegen zal in
ondiepe meren zonder aanwezigheid van waterplanten veel lichte slibdeeltjes constant
geresuspendeerd worden (§3.1.3.3). Daarnaast kan met storm ook het grove slib uit het moeras in
het meer terecht komen. Het afsterven van een plankton bloei geeft ook een groot input aan de slib
opslag. Uiteindelijk zal het slib, in een verbonden systeem, ook uit een ondiep meer kunnen
uitspoelen richting de zee (deze effecten blijven buiten de afbakening van dit rapport).
Daarnaast kan slib middels dezelfde hydrodynamica ook van water naar land worden vervoerd, waar
zowel anorganisch als organisch (in de vorm van dood plankton) slib vanuit de meerzone via de
moeraszone op het land kan eindigen. Uit de kust ecologie kennen we deze ophoping van
anorganisch materiaal wellicht beter waar zandbanken ontstaan die bij ontkieming van duingras
mogelijk nieuw land kunnen vormen. Tegelijkertijd is er in zoetwater ecosystemen bijvoorbeeld ook
meerjaarse water level fluctuatie (§2.2) die moerasgebieden tijdelijk droog legt waar verdroging tot
consolidatie leidt (Figuur 3.1).

3.3 Wat gebeurt er met het slib in het ecosysteem?
Vervolgens wordt het slib via verschillende paden verwerkt. Ten eerste kan het afgebroken worden
door de microbiële gemeenschap (zie hiervoor §4.1.2). Ten tweede kunnen hogere organismen
(zoals wormen, filtreerders en waterplanten) een biologische invloed uitoefenen op het slib. Ten derde
kan slib consolideren, dan wel door droogval dan wel onder water door afdekking. Als laatst kan
successie en degeneratie leiden tot landschapsvorming in de litorale zone. Belangrijk om te
onderscheiden hierin is dat de organische fractie van het slib een functie kan vervullen als
voedingsbron voor het voedselweb en de anorganische fractie vooral functie vervult als habitat
vormer.

3.3.1. Biologische invloed
Er zijn drie belangrijke bentische groepen die invloed uitoefenen op het slib: bioturbatoren (bijv.
wormen), filtreerders (filterfeeders; mossels), en waterplanten (Figuur 3.5). Alle drie leveren ze een
andere functie aan het slib. Zo zullen wormen zich wat meer in de diepere delen van het meer
bevinden en met zachtere bodem en grotere fijne slib fractie, terwijl rietvegetatie zich meer zal
bevinden in de moeraszone waar permanente emergente vegetatie zich het best ontwikkeld.
Daartussen zullen mosselen ook de fijne slib fractie filteren en daarmee de meer en moeras zone
filteren.
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Figuur 3.5 Conceptueel diagram met 3 invloedrijke biota groepen op slib dynamiek. Met in de diepere en
troebelere zone de bioturbatoren zoals wormen en chironomiden (1), In het ondiepe heldere water de mosselen
(2), en in de oeverzone het emergente habitat van de rietvegetatie (3). De pijl wijst op de korrelgrootte van het
slib over de land-water overgang, zo zal in het algemeen het fijne slib uitspoelen naar het meer en het grove in
het moeras zijn. De lichtblauwe toplaag op het water representeert de natuurlijke waterpeil dynamiek.

3.3.1.1 Bioturbatoren
Er is voldoende bewijs dat ongewervelde dieren zoals chironomiden verschillende belangrijke
ecosysteemfuncties significant veranderen, vooral in ondiepe meren (Hölker et al. 2015).
Chironomiden pompen grote watervolumes (en bijbehorende gesuspendeerde en opgeloste stoffen)
door het sediment en concurreren daarmee met pelagische filtreerders voor particulair organisch
materiaal (§4.1.3). Dit kan een hoge begrazingsdruk op fytoplankton, micro-organismen en misschien
zelfs op klein zoöplankton uitoefenen en zo de bentische en pelagische koppeling versterken (Figuur
3.6). Geregeld water pompen door wormen oxygeneert ook het sediment rond de gangen. Deze
inbreng van zuurstof in het sediment creëert het een dynamisch, driedimensionaal mozaïek van
redox-condities (reductie en oxidatie processen Figuren 3.3 en 3.6). Dit mozaïek vormt de microbiële
gemeenschap en de ruimtelijke verdeling en verandert microbe-gemedieerde biogeochemische
functies, die vaak afhankelijk zijn van deze redoxpotentiaal. De oxisch-anoxische grensvlakken zijn
hotspots op van elementcycli, en dit oppervlak wordt sterk vergroot door bioturbatie. De activiteiten
van deze organismen beheersen dus mede het lot van organisch materiaal en nutriënten, evenals
fluxen van voedingsstoffen tussen sedimenten en water. Verrassend genoeg zijn de mechanismen en
de omvang van interacties die door deze organismen worden gemedieerd nog steeds slecht
begrepen (Hölker et al. 2015).
Op basis van bestaand onderzoek concluderen we dat de bioturbatoren zoals wormen en
chironomide larven een centrale rol spelen bij het beheersen van nutriëntenpools van
waterkolommen, en daarmee de waterkwaliteit en trofische toestand. De grote effecten staan in
contrast met het conventionele aquatische paradigma dat de nadruk legt op overwegend pelagische
voedselwebben. Zoals het figuur 3.6 (onderste paneel) laat zien heeft de aanwezigheid van wormen
een negatief effect op de zoöplankton door de fytoplankton populatie weg te grazen. Maar het
vrijmaken van zuurstof in de bodem kan de microbiële gemeenschap ten goede komen door meer
decompositie (§4.4) te laten plaatsvinden (Palmer et al. 2000). Uiteindelijk wordt de worm ook weer
gegeten door bodemvissen die weer een belangrijke voedingsbron kunnen zijn voor de visetende
vogels. Hiermee wordt aangetoond hoe wormen het gehele voedselweb kunnen beïnvloeden door
hun aanwezigheid.
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Figuur 3.6 Boven de functie van wormen zoals chironomiden in sedimenten en onder de interacties en
feedbacks in een ecosysteem en de mogelijke (grijs) effect van deze bioturbators (Bron: Hölker et al. 2015).
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3.3.1.2 Filtreerders
Er bestaat een grote diversiteit aan filtreerders in aquatische systemen die zich kunnen voeden met
organisch materiaal. Mosselen zoals de Driehoeks/ (ook wel zebra) en de quagga zijn bekende
voorbeelden van bentische filtreerders in ondiepe zoetwater systemen. De mosselen zijn efficiënte
ecosysteemingenieurs. Ze filteren particulair organisch materiaal en scheiden voedingsstoffen uit in
de benthos, wat resulteert in significante veranderingen in waterkolom en bentische chemie
(Schindler en Scheuerell 2002; Madenjian et al. 2015). Ook kunnen Driehoeks mosselen bij een
geringe concentraties fytoplankton tot wel 50% opgelost organisch materiaal opnemen (Roditi et al.
2000). Deze resultaten geven aan dat de daaropvolgende uitgescheiden DOM chemisch veranderd
was niet alleen met betrekking tot koolstofmoleculen, maar ook in N: P verhoudingen. Gebaseerd op
initiële schattingen, slechts ongeveer 11% van de geconsumeerde organische koolstof werd
uitgescheiden door quagga-mosselen, wat aangeeft dat quagga-mosselen een potentiële put voor
organische stof zijn zowel als een CO2-bron via metabolisme (Welti et al. 2017).
Naast deze effecten heeft het introduceren van de driehoeks en de quagga mossel ook negatieve
gevolgen op het ontvangende ecosystem, zoals dalingen in de primaire productie, visbiomassa en
troebelheid evenals significante veranderingen in de structuur van het voedselweb, fytoplanktonsamenstelling en routes van nutriëntencycli (Bunnell et al. 2006; Cuhel en Aguilar 2013; Lin en Guo
2016). Het is bekend dat recentelijk geïntroduceerde mosselen voedselwebben kunnen verschuiven
van pelagisch naar litoraal energie stroming (Higgins en Zanden 2010). Aan de hand van een lokaal
voorbeeld van een verschuiving in de waterkwaliteit kan worden duidelijk gemaakt hoe belangrijk
mosselen kunnen zijn:
"De verschuiving in het Veluwe grensmeer in 1996 ging gepaard met een toename van de visserij op brasem, gevolgd en
gestabiliseerd door de toename van zebramosselen en charophyten. Nutriënten in Eemmeer namen eveneens af en ook
Planktothrix (Cyanobacterie) verdween in 1996, ondanks relatief hoge totaal fosfor-concentraties die in de loop van de
tijd stabiel bleven. Het begin van de overgang naar de heldere staat betekende in dit geval ook een afname van de
brasempopulatie, maar met een sterkere extra rol voor mosselen, met name van Quagga-mosselen. De resterende
cyanobacteriën zijn bijna verdwenen, maar de huidige situatie in Eemmeer vertegenwoordigt een ander type heldere
watertoestand dan in de centrale randmeren. Dit type wordt gekenmerkt door de combinatie van een relatief hoge
fosforbelasting, intense mosselfiltratie en filamenteuze macroalgen in plaats van dominantie van cyanobacteriën of
charophyten. Met de belangrijk rol van de Eemrivier, de relatief korte verblijftijd en de toenemende moeilijkheid om de
belasting van voedingsstoffen verder te verlagen, hangt de stabiliteit van deze heldere toestand af van de grote mossel
populatie. " (Noordhuis et al. 2016)

3.3.1.3 Waterplanten
Leefomstandigheden in ondiepe meren en reservoirs worden sterk beïnvloed door sediment
resuspensie processen. Resuspensie bevordert een hoge troebelheid (lage waterhelderheid) en
samen met een verbeterde nutriëntenrecycling kan dit leiden tot en dominantie door overmatig
fytoplankton (Dillon et al. 1990; Maceina en Soballe 1990; Hellström 1991; Søndergaard et al. 1992).
De grootte van sediment resuspensie en de frequentie van voorkomen ervan worden in belangrijke
mate beheerst door sedimentsamenstelling en bijbehorende kritische schuifspanningen op het
sedimentoppervlak in relatie tot golfenergie (Håkanson 1977; Carper en Bachmann 1984; Kristensen
et al. 1992; Hamilton en Mitchell 1996). Doorgaans wordt de kritische schuifspanning van zacht
sediment gemakkelijk overwonnen in ondiepe meren omdat de golven het sedimentoppervlak raken.
Resuspensie kan dus vaak voorkomen in ondiepe meren als de diepte van de waterkolom minder is
dan de helft van de golflengte of diepwatergolven (Carper & Bachmann, 1984).
Macrofyten kunnen de resuspensie van het sediment verminderen door golfenergie te dempen en
stromen om te leiden (Gregg en Rose 1982; Madsen 1983; Dieter 1990). Dit leidt ook tot een
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sedimentatie van het slib (Figuur 3.7). Ondanks de afwezigheid van een causaal verband is er wel
degelijk een correlatie tussen lage turbiditeit en hoge waterplanten dichtheid. Het kan zijn dat de ene
waterplant een betere hydrodynamische stabilisator van het slib zal zijn dan de ander. Zo is een
rietkraag verantwoordelijk voor een veranderde lichtdoorlaatbaarheid, temperatuur en oxygenatie,
evenals de korrelgroottesamenstelling van slib, en concentratie van organisch materiaal dat zich in
het slib bevindt. Patches van ondergedoken vegetatie (Potamogeton perfoliatus) hadden
onvoldoende oppervlakte en te lage dichtheden om de habitatomstandigheden aanzienlijk te
beïnvloeden en het sterke mechanische effect van golven en snelheid van wateruitwisseling tussen
de litorale en open waterzone te verzwakken (Pawlikowski en Kornijów 2019).

Figuur 3.7 Conceptueel model van de directe en indirecte effecten van macrofyten op de hydrodynamica van
slib in bentische ecosystemen. (Bron: Madsen et al. 2001)

Hieronder een voorbeeld van het effect van macrofyten op sediment resuspensie:
"Een goed voorbeeld van de interacties tussen macrofyten en sediment resuspensie komt uit een onderzoek dat is
uitgevoerd in Marsh Lake, Minnesota (VS). Marsh Lake is een ondiep water (maximale diepte van ongeveer 1,2 m) op
de Minnesota rivier dat gevoelig is voor regelmatige sediment resuspensie (James & Barko, 1994). Voor winden die uit
elke richting blazen, kan meer dan 80% van het slib worden verstoord door golfactiviteit bij kritische windsnelheden van
10 tot 15 km h-1 (Carper & Bachmann, 1984; James & Barko, 1994). De resuspensie dynamica van sedimenten werd
onderzocht wanneer de biomassa van ondergedompelde macrofyten afwezig was (1992), en toen het gehele meer dicht
begroeid was met Potamogeton pectinatus (1996). Wanneer macrofyten afwezig waren (1992), namen de totale fosfor
(P) -concentraties in de waterkolom aanzienlijk toe als de windsnelheid ongeveer 12 km hr-1 overschreed. Op basis van
het windrecord voor 1992 (James & Barko, 1994) was er een resuspensie van P voor meer dan 30% van de tijd in de
zomer. In 1996 was er geen afzetting van sediment boven nominale P-niveaus, zelfs bij hoge aanhoudende
windsnelheden. Deze patronen geven duidelijk aan dat macrofyten een zeer belangrijke rol kunnen spelen bij het
verminderen van het optreden van sediment resuspensie en de afgifte van voedingsstoffen uit de sedimenten. Het
optreden van macrofyten valt samen met hoge watertransparantie en lage fytoplanktonbiomassa (Hosper, 1989; Dieter,
1990; Scheffer, 1990) Het instand houden van aquatische macrofyten gemeenschappen zou daarom misschien moeten
worden aangemoedigd om de waterkwaliteit te verbeteren (Hosper & Jagtman, 1990; Hanson & Butler, 1994). " (Madsen
et al. 2001)
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3.3.2 Verdroging en hervernatting
Naast de bovenstaande biotische invloeden op slib, zijn er ook abiotische invloeden gedreven door
waterpeil dynamiek. Deze abiotische invloeden, verdroging en hervernatting zijn belangrijk in landwater overgangen. Door verdroging verandert de chemie in het slib (De Groot en Van Wijck 1993) en
de mineralogie (Baldwin 1996). Wanneer slib wordt blootgesteld aan de atmosfeer, treden er twee
verschillende effecten op: verdroging en indringing van zuurstof. Ten eerste zal door directe
blootstelling aan de atmosfeer het vochtgehalte van het sediment aanzienlijk worden verminderd.
Gedurende langere periodes van droogte kunnen de watergehalten in sediment tot wel nul procent
zakken (Baldwin en Mitchell 2000). Bij verdroging wordt het slib uitgehard en treedt er compactie op.
Ten tweede, wanneer slib wordt blootgesteld aan de lucht, wordt het onmiddellijk in contact geplaatst
met relatief hoge concentraties zuurstof in de lucht. Hierdoor zal het zuurstofgehalte van het slib
toenemen. Dit is belangrijk omdat de hoeveelheid zuurstof normaliter in overstroomde sedimenten
afhankelijk is van het percentage van zuurstof uit het bovenliggende water. Dit percentage wordt
beperkt door factoren zoals de lage oplosbaarheid van zuurstof in water, temperatuur, aanwezigheid
van metaboliseerbare koolstof, bioturbatie, en sediment of bodemstructuur (Gottschal 1986).
Blootstelling aan de atmosfeer verandert de zones die anaeroob waren in het sediment in aerobe
zones die dan zuurstof bevatten. De voorraad van zuurstof naar diepere delen van het sediment
wordt verder vergemakkelijkt door de vorming van diepe scheuren in het sediment oppervlak door
compactie. Indringing van zuurstof verandert de bodemchemische processen.
Hervernatting van het sediment door stijgende waterpeil zal vervolgens leiden tot een verhoging van
het watergehalten, indringing van water in het sediment en wat mogelijk herstel van anaerobe zones.
Maar het slib is geconsolideerd tijdens het verdroging proces en zal dus niet meer dezelfde
resuspensie eigenschappen vertonen (§3.1.3.3) als tevoren. Wel kan er nutriënt afgifte plaatsvinden
uit het slib door het anaerobe reductie processen (Vonk et al. 2017), door bijvoorbeeld de vorming
van sulfiet of methaangas. Deze verschuivende hydrologische regimes in het sediment met als gevolg
uitdroging en hervernatting leiden tot veranderingen in de microbiële gemeenschap en –processen.
Onder aerobe omstandigheden zijn er andere groepen microben dominant in het sediment dan onder
anaerobe omstandigheden. De samenstelling van de microbiële gemeenschap verandert dus met
iedere omslag van zuurstofrijk naar zuurstofarm/loos. Hiermee verandert ook het gebruik van
beschikbare organische koolstof door de microbiële gemeenschap. Hydrologische verschuivingen
zorgt dat de opname van terrestrisch organische koolstof voor microbiële ademhaling wordt verhoogd
(Weise et al. 2016). Tevens zorgt de indringing van zuurstof voor een hogere respiratie van de
microbiële gemeenschap en dus hogere CO2-emissies, terwijl methaan emissie tijdens verdroging
wordt beperkt.

3.3.3 Successie en degeneratie
Door het samenspel van de bovengenoemde biotische en abiotische invloeden vindt er dan wel
successie dan wel degeneratie plaats op de locaties waar het slib aanwezig is in land-water
overgangen. Successie en degeneratie zijn ecosysteem processen die niet alleen van het slib
afhankelijk zijn, maar ook van plantengroei en van waterpeil dynamiek. Klassieke successie wordt
omschreven als: Een ecologisch proces waarbij een merkbare verandering in de
soortensamenstelling binnen een habitat plaatsvindt. Deze verandering vindt plaats binnen een
bepaalde tijdspannen, waarna een stabiele levensgemeenschap gevormd wordt. Successie begint
met een aantal pionierssoorten, waarna het systeem naarmate de successie vordert complexer wordt.
In het geval van aquatische ecosystemen zal er vaak gesproken worden over verlanding door
accumulatie van slib en uitbundige macrofyten groei die het slib verder vastleggen. Slib en de
productie van organisch materiaal opstapelt zich op tot het sediment bovenwater komt. In natuurlijke
ecosystemen staat proces voor een deel in evenwicht met meerjarige waterpeil fluctuaties (§2.1.1).
Verhoging van het waterpeil voor enkele maanden, kan voor de ontwikkelde macrofyten
gemeenschap te veel zijn waardoor deze afsterft. Het vastgelegde slib en opgehoopte dode
organisch materiaal wordt dan niet meer vastgehouden door de vegetatie en er treedt erosie op. Door
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erosie wordt het land weer terug omgezet in water en dan spreken we van degeneratie van de
successieontwikkeling. Tijdens degeneratie in aquatische ecosystemen zal ook een groot deel van
het organisch materiaal worden omgezet tot anorganische nutriënten. Dit voorkomt de opstapeling
van het materiaal in het aquatische systeem en houdt watersystemen open.

3.4 Hoe groot is het belang van slib in land-water overgangen?
Slib heeft een effect op het gehele aquatische ecosysteem, dan wel vanuit het perspectief van
organismen die voor een bentisch-pelagische koppeling zorgen, dan wel voor nutriëntverrijking
middels resuspensie. Het slib speelt dus een belangrijke rol voor verschillende trofische niveaus en
beïnvloedt voor het meerecosysteem de productiviteit (Figuur 3.8) (Vadeboncoeur et al. 2002). Slib
vormt een bron voor primaire producenten, heterotrofe bacteriën en evertebraten, waarbij ongeveer
de helft van de hun productie de oorsprong in het slib heeft. Hierbij zijn de biofilms op macrofyten
populaties nog niet meegenomen. Het is vooral geen verrassing dat de bacteriële afhankelijkheid van
de bodem zo groot. Zoals al eerdergenoemd in dit hoofdstuk zijn er meerdere functionele groepen
van bacteriën te benoemen die gebruik maken van het slib als habitat maar ook als energiebron
(Tabel 3.2).

Figuur 3.8 Relatief belang slib (donkergrijs) tegenover waterkolom (lichtgrijs) voor de productiviteit van
verschillende trofische niveaus. Getallen onderaan de staven representeert het aantal studies gevonden binnen
ieder trofisch niveau. (Bron: Vadeboncoeur et al. 2002)

Naast het effect dat de microbiële community heeft op het slib zijn er binnen de hogere soorten ook
nog functionele groepen voor het slib te benoemen (Tabel 3.3). Omdat soort specifieke informatie
meestal ontbreekt voor sediment biota, is een functionele groepsbenadering nuttig voor het
onderzoeken van interacties tussen organismen in water en organismen die in het slib leven. Zo
kunnen Chironomiden als bioturbators optreden om zo de bodem te oxideren, of herbivoren die
bentische diatomeeën grazen en daarmee biomassa beschikbaar maken voor hogere trofische
niveaus.
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Tabel 3.3 Een functionele groepsbenadering voor het categoriseren van de invloed van aquatische en sediment
biota op het aangrenzende gebied. Omdat veel sediment soorten behoren tot meerdere functionele groepen of
veranderen in reactie op omgevingsfactoren of levensfase, wordt de soortensamenstelling binnen een
functionele groep niet als vast beschouwd. (Bron: Palmer et al. 2000)

3.5 De huidige situatie in het niet verbonden OVO-systeem
3.5.1 Markermeer
Het Markermeer wordt gedomineerd door een slibrijke bodem die onder windgedreven resuspensie
van fijn slib een zeer troebel en ondiep meerecosysteem vormt. Deze slibrijke situatie maakt het
centrale deel van het meer over het algemeen troebel, met hoge concentraties gesuspendeerd slib.
Concentraties van totaal zwevend stof in het water zijn gemiddeld ongeveer 45 mg/l, waarvan >60%
anorganisch materiaal is (Figuur 3.9, afbeelding rechtsboven) (De Lucas Pardo 2014). De
waterstroom en golven worden voornamelijk door wind aangedreven in het ondiepe Markermeer. De
resulterende sedimentdynamiek vertoont een driedimensionaal karakter (Vijverberg et al. 2011). In de
luwte van de dijken langs de westkust treedt er minder resuspensie op tijdens periodes met harde
westen wind. In een meer met natuurlijke doorstroming, zal een deel van het slib afgevoerd worden.
De situatie in het Markermeer maakt echter dat dit weinig optreedt. Het Markermeer heeft weinig
verbinding met het achterland en behalve de rivier Eem is er geen doorstroming van het water. De
verblijftijd van het water in het Markermeer is daardoor erg lang (Appendix Figuur A.2). De verblijftijd
wordt iets verkort door het transport van land naar water vanuit de polders van Flevoland (Zuid en
Oost Flevoland) naar het Markermeer via gemalen. Doorspoeling kan leiden tot afvoer van slib uit het
meer. Echter kan in het water dat uit de polders wordt ingelaten ook een slib fractie aanwezig zijn. Dit
is echter nooit onderzocht of gekwantificeerd.
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Figuur 3.9 Geografische locatie van het Markermeer en het omliggende gebied (links, foto: ESA), verwerkt
satellietbeeld van de totale anorganische materie (mg/l) bij het wateroppervlak van het Markermeer om 10u49
GMT 13 maart 2006 (rechtsboven, Bron: Eleveld 2012) en bodemsamenstelling voor het IJsselmeergebied
(rechts onderaan, Bron: Winkels 1997).

Het Markermeer en de Oostvaardersplassen zijn van een oude Zuiderzee afkomst waardoor er onder
het slib een van oorsprong mariene/estuariene bodem ligt. Deze bestaat voor een deel uit klei
afzettingen met daarin aanwezige schelpen (Figuur 3.9). Dit maakt het ecosysteem een bijzondere
combinatie van een zoetwater meer op een mariene bodem, die gescheiden zijn door een laag slib
(Figuur 3.10). Dit slib heeft de neiging om erg snel te resuspenderen
waarna ook de mariene klei in contact komt met de waterkolom. De
uitwisseling tussen de oorspronkelijke bodem en de waterkolom
wordt ook door andere ingrepen gestimuleerd. Door het baggeren
van waterwegen voor de beroepsvaart of het open houden van
recreatiehavens, treedt er ook menging op van de oorspronkelijke
bodem, slib en water. Het sediment-water raakvlak is een belangrijk
gebied voor een veelvoud aan leven in het Markermeer en dit vormt
een belangrijke schakel in de productiviteit van het meer. In het
Markermeer is er een grote aanwezigheid van Chironomiden en
wormen in het sediment. En zoals omschreven in §3.3.1.1 is hun
belang voor het veranderen van de bodemchemie zeer groot.
Daarnaast gelden ze ook als een belangrijk voedselbron voor de Figuur 3.10 Bodemkern uit het
Markermeer (foto: H.G.. van der
visgemeenschap in het meer.
Geest.
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3.5.2 OVP/LP
De moeras zones van de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen zijn net als het Markermeer niet
meer verbonden met een achterland en hebben daarmee geen slib input vanuit het stroomgebied. Er
wordt dus alleen intern slib geproduceerd in deze gebieden. Er vindt ook geregeld windgedreven
resuspensie plaats door de combinatie van ondiepe (<50cm) en grote oppervlakten van de wateren in
deze gebieden. Wel zijn er macrofyten aanwezig en is de overgang van land naar water niet steil en
gevormd door stenen zoals in het Markermeer. Deze omstandigheden leveren met de juiste
peildynamiek mogelijkheden voor slib om te consolideren in de oeverzones en zo vast te komen
liggen. Hiermee kan er nieuw habitat ontwikkelen waardoor de diversiteit van het systeem hoog kan
blijven.
Bij hervernatting van deze geconsolideerde bodem zal de oude sliblaag achterblijven en kan er
nieuwe toplaag van slib erop komen. In Vonk et al. (2017) is uitgebreid gemonitord wat de effecten
zijn van verdroging en hervernatting op de sediment-water raakvlak bij de (voormalige Zuiderzee)
bodems van de Oostvaardersplassen. Ten eerste ontstaat er een verschuiving van het sediment
niveau (Figuur 3.11). Ongeacht het bodemtype ontstaat er een inklinking van het sediment tijdens
verlaging van de waterstand en verdroging (gele lijnen). Het sediment niveau blijft lager dan het
oorspronkelijke niveau na hervernatten van het sediment (rechts van de rode stippellijn). De toename
van het sediment niveau onder de geïnundeerde condities (donkerblauw) is het gevolg van
gasvorming in het sediment. Bij aanwezigheid van veel organisch materiaal in het plantrijke sediment
en het tijdelijke meer sediment, treedt dit proces sterker op dan in het organisch armere meer
sediment en plantarme sediment.

Figuur 3.11 Mesocosm experiment uitgevoerd aan de UvA met Oostvaardersplassen sediment. Sediment
niveaus t.o.v. water in 4 locaties tijdens 2 maanden droogval (gele lijn; desiccated) en 2 weken hervernatting
(rode stippellijn). Met donkerblauw zijn aangegeven sedimenten die de gehele experimentele periode onderwater
staan (inundated); met lichtblauw zijn aangegeven sedimenten die de gehele experimentele periode plas-dras
condities hadden (saturated). Droogval leidt in alle sedimenten tot inklinking van de bodem met enkele
centimeters (Bron: verslag MSc-stage Rombouts, Universiteit van Amsterdam 2017)
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3.5.3 Afwezigheid connectie
In een niet verbonden aquatisch ecosysteem zal de toevoer van organisch materiaal vanuit het
achterland via het moeras naar het meer niet kunnen plaatsvinden. Dit leidt in het geval van het
Markermeer tot geen nieuwe invoer slib. Helaas zit het Markmeer nog vol met slib dat sinds het
sluiten van de Houtribdijk is ontstaan door langzame erosie van de mariene bodem van het meer. De
wind heeft bij een meer met dit grote oppervlakte en relatief ondiep water (<4 m) een groot effect op
resuspensie van materiaal. Door de afwezigheid van oeverzones en emergente
plantgemeenschappen zijn de eerder genoemd functies van macrofyten binnen het aquatische
ecosysteem (§3.3.1.3; Pawlikowski en Kornijów 2019) afwezig. Riet (veel aanwezig in de moeras
zones) beïnvloedt bijvoorbeeld de lichtdoorlaatbaarheid, temperatuur, oxygenatie, korrelgrootte, en
organisch materiaal. De aanwezigheid aan de westoever van het Markermeer van ondergedoken
waterplanten (fonteinkruid) heeft minder invloed op de omgeving middels zijn verdeling in het water.
De invloed op habitatomstandigheden van ondergedoken waterplanten is vaak beperkt tot de
groeiperiode in de zomer waarin de planten een hoge dichtheid bereiken. Tevens vormen de
ondergedoken waterplanten een onderwater habitat voor lagere trofische niveaus. Daarmee wordt
aangegeven hoe beiden macrofyten soorten een eigen functie verlenen binnen het ecosysteem en
het belang van een verbinding moet ervoor zorgen dat deze ecosysteem functies gedeeld kunnen
worden.

3.6 Oostvaardersoevers en mogelijke slib ontwikkelingen
Bij het leggen van een verbinding tussen de moeraszone en de meerzone zal er een mogelijkheid zijn
voor het slib om zich, bij voldoende uitwisseling, tussen deze gebieden te verplaatsen. Dit leidt tot een
mogelijke consolidatie van nutriëntarm slib uit de meerzone in de moeraszone. Andersom kan er
nutriëntrijker slib vanuit de moeraszones, via de verbinding en de vooroever, naar de meerzone
worden verplaatst. De verrijking van het slib in de moeraszone komt door ophoping van dood
organische materiaal afkomstig van de oevervegetatie. Toename van organische stof in het sediment
van het meer geeft mogelijk ook meer habitat voor de abundante chironomiden populatie in de
meerzone. Ook kan er in de vooroever tussen de verbonden gebieden de omstandigheden gunstig
zijn voor het ontkieming van macrofyten. Hierdoor zal er ook in de vooroever gunstigere
omstandigheden zijn voor deze bioturbators (Lee et al. 2019) en voor andere evertebraten die een
belangrijke schakel vormen in het voedselweb.
Stel dat we in het toekomstige Oostvaardersoevers gebied een toename van de diversiteit kunnen
bewerkstellen en mogelijk aantallen van soorten kan bevatten zoals genoemd in Tabel 3.1. Deze
soorten zouden een groter deel van het voedselweb kunnen dragen en voedselbronnen omzetten die
op dit moment nog niet omgezet wordt. Zonder de aanwezigheid van slib zal er geen habitat zijn voor
deze soorten en zal het ecosysteem een veel minder ontwikkeld voedselweb hebben. Zoals ook is
omschreven in Tabel 3.4 zijn er belangen bij het bewaren van slib in een ecosysteem. Zo kan het
behouden van een diverse plantengemeenschap in de moeraszone zorgen voor een heterogeen
habitat, schaduw, en diverse voedselbronnen. Andersom is het ook belangrijk dat het Markermeer
wordt gekenmerkt door hoge concentraties zwevend slib, waarvan 70% anorganisch gesuspendeerde
sedimenten beïnvloed door wind gestuurde resuspensie, wat de voedselopname door de mosselen
beïnvloedt (Penning et al. 2013). Ontwikkeling van verbindingen en oeverzones kan juist leiden tot
gradiënten in hoeveelheid slib van de kust naar het midden van het meer. Dit levert meer variatie in
omstandigheden op, en dus meer kansen voor verschillende soorten. Er moet dus er moet een
balans zijn van slib in een meer ecosysteem.
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Ook belangrijk binnen het Oostvaardersoevers gebied is fosfor mobilisatie. Dit fenomeen is recentelijk
voor het eerst omschreven in het Markeermeer (Brinkmann et al. 2019). Er blijkt namelijk en grote
bron aan fosfor in het slib aanwezig te zijn (§3.1.3.1). Dit is een bron van voedingstoffen voor
macrofyten terwijl dit bij resuspensie beschikbaar wordt gemaakt om gebruikt te worden door
fytoplankton. Als dit slib afwezig zou zijn zal er een belangrijke voedselbron missen voor de primaire
producenten in het ecosysteem.
Tabel 3.4 Prioriteiten om te zorgen voor het behoud van ecologisch belangrijke koppelingen tussen sediment
biota en leven in de waterkolom. Elk van de vermelde prioriteiten heeft gevolgen voor het beheer; Er is echter
fundamenteel onderzoek nodig naar sediment biota en hoe deze reageren op een verandering in de biodiversiteit
van de waterkolom.
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4.

Dood organisch materiaal

Dood organisch materiaal komt voor in zeer veel verschillende vormen en grootten, variërend van
macromoleculen tot boomstammen. Het vormt de voedingsbron voor zeer uiteenlopende organismen, van
bacteriën tot aan vissen. Daarnaast biedt het ook een habitat waar veel organismen kunnen wonen. Binnen
land-water overgangen spelen zowel de productie van organisch materiaal, als het transport en afbraak een
sleutelrol in het functioneren van het systeem. Op de foto is afstervend fonteinkruid van de bodem van het
Markermeer te zien, een belangrijke voedselbron voor diverse soorten ongewervelden in het meer. (Foto: H.G.
van der Geest).
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Factsheet dood organisch materiaal (2/2)
Dood organisch materiaal komt voor in zeer veel verschillende vormen en grootten van
macromoleculen tot boomstammen. Dood organisch materiaal bestaat voor een deel uit koolstof,
maar bevat ook elementen waaruit biomassa is opgebouwd zoals bijvoorbeeld fosfor en stikstof. Grof
dood organisch materiaal wordt vaak aangeduid met detritus, fijn organisch materiaal vormt een
belangrijk onderdeel van het slib. De plek waar het materiaal wordt gevormd, het transport en de plek
waar het uiteindelijk ophoopt bepalen in belangrijke mate in hoeverre het dode organisch materiaal
het systeem beïnvloedt, met name in als voedselbron en habitat voor diverse organismen. In de tabel
en de figuur in deze factsheet is samengevat in hoeverre deze kenmerken/functies van de huidige
situatie (waarin de OVP/LP gescheiden zijn van het Markermeer) verschillen van een natuurlijke
situatie. In het hierop volgende hoofdstuk worden alle onderdelen van de tabel uitgewerkt, inclusief
verwijzingen naar de bronliteratuur.
Ontwikkelingsperspectieven
In het Markermeer zijn alle belangrijke kenmerken/functies van dood organisch materiaal in het
systeem ernstig verstoord. In de OVP/LP is dit in mindere mate het geval maar door het ontbreken
van een verbinding tussen beide gebieden heeft dit geen ecologische meerwaarde voor het
Markermeer. Het Oostvaardersoevers project geeft mogelijkheden om deze processen te verbeteren,
met name op het gebied van vorming en transport van opgelost organisch materiaal. Dit kan via de
aanleg van een verbinding tussen Markermeer en de moerassen gecombineerd met de aanleg van
een vooroever bij de verbinding zelf. Daarnaast kan verbetering van de aansluiting met het achterland
en waterpeildynamiek in de moerassen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van deze
processen.
Toelichting bij tabel en figuur
Kolom 1:
Hoofdindeling
Kolom 2:
Belangrijke functies/kenmerken
Kolom 3:
Paragraaf nummer van dit rapport waar de inhoudelijke en achtergrondinformatie terug te vinden is.
Kolom 3:
Het nummer in deze kolom verwijst naar de onderstaande schematische tekening waarin wordt
aangegeven op welke plekken in een natuurlijke land-water overgang de betreffende
kenmerken/functies aanwezig is. In het onderste schema wordt dezelfde nummering gebruikt voor
de huidige situatie. Als een nummer dus niet voorkomt in het onderste schema dan betekent dat dat
dat kenmerk of die functie dus in de huidige situatie ontbreekt in vergelijking met een natuurlijke
land-water overgang.
Kolom 5:
Deze kolom geeft de natuurlijke situatie weer, en is alleen ter vergelijking van de huidige situatie. Het
uitgangspunt voor deze vergelijking is dat de natuurlijke situatie wenselijk is voor een goed
functioneren van het systeem, en daarom heeft alles in deze kolom de kleur groen.
Kolom 6:
Per functie of kenmerk wordt vergeleken in hoeverre het in de huidige situatie afwijkt van de
natuurlijke situatie. Groen in deze kolom geeft aan dat de huidige situatie vergelijkbaar is met een
natuurlijk systeem, rood dat het afwijkt en een vraagteken betekent dat er hiervoor geen gegevens
bekend zijn. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen de huidige situatie in het Markermeer (MM) en in
de Oostvaardersplassen/Lepelaarplassen (OVP/LP).
Kolom 7:
In deze kolom wordt aangegeven of er kansen zijn om de huidige situatie te verbeteren (meer te
laten lijken op de natuurlijke situatie) middels mogelijke maatregelen in Oostvaardersoevers. Deze
maatregelen kunnen plaatsvinden aan de kant van de Markermeer, in de OVP/LP of middels de
verbinding zelf.
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4.1 Wat is dood organisch materiaal, waar wordt het geproduceerd
en in welke vormen komt het voor?
4.1.1 Wat is dood organisch materiaal?
Dood organisch materiaal (ook wel organische stof genoemd) in de natuur is biologisch materiaal dat
bestaat uit dood weefsel en uit uitscheidingen van (micro-)organismen. Dood organisch materiaal
komt voor in zeer veel verschillende vormen en grootten, variërend van macromoleculen tot
boomstammen. Dit materiaal bestaat in (bio)chemisch opzicht uit een mengsel van natuurlijke
organische verbindingen: stoffen (biomoleculen) die binnen een organisme werden aangemaakt en
nu terugkeren in de voedingsstoffenkringloop (Wikipedia). Dood organisch materiaal bestaat voor een
deel uit koolstof, maar bevat ook elementen waaruit biomassa is opgebouwd zoals bijvoorbeeld fosfor
en stikstof. Grof dood organisch materiaal wordt vaak aangeduid met detritus (Figuur 4.1), fijn
organisch materiaal vormt een belangrijk onderdeel van het slib.

Figuur 4.1 Afstervend fonteinkruid in het Markermeer vormt dood organisch materiaal dat zich ophoopt op de
waterbodem en vervolgens wordt afgebroken door detritivoren en reducenten. (Foto: H.G. van der Geest).

4.1.2 Waar komt het vandaan en hoe zit de kringloop in elkaar?
Dood organisch materiaal vindt zijn oorsprong in de vorming van (levend) organisch materiaal
middels fotosynthese of chemosynthese. In dit proces (primaire productie) wordt door producenten
anorganisch koolstof omgezet in biomassa, al dan niet in aanwezigheid van licht. Dood organisch
materiaal vormt samen met levende producenten de belangrijkste basale voedselbron in aquatische
ecosystemen. Om de rol van dood organisch materiaal binnen het ecosysteem van de land-water
overgang goed te begrijpen is het van belang om enerzijds onderscheid te maken tussen de plek
waar het organisch materiaal wordt gevormd (Figuur 4.2), en anderzijds tussen de organismen die bij
het proces zijn betrokken. In het open water van meren zijn algen (phytoplankton) de belangrijkste
primaire producten. In het donker kunnen ook chemo-autotrofe bacteriën in de waterbodem bijdragen
aan de productie. In de ondiepere delen van de meren, waar genoeg licht de bodem kan bereiken,
groeien ook ondergedoken waterplanten en is de bodem (of de stengels van de waterplanten) bedekt
met een laag periphyton (vastzittende algen). Verder op de oever en op het land zijn voornamelijk
hogere planten verantwoordelijk voor de primaire productie. Afhankelijk van de plek waar de
biomassa wordt gevormd spreken we van aquatisch dan wel terrestrisch organisch materiaal.
Organisch materiaal dat geproduceerd wordt in het ecosysteem waar de focus op ligt, wordt
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aangeduid met autochtoon materiaal. Organisch materiaal dat in omliggende ecosystemen wordt
geproduceerd en daarna wordt getransporteerd, wordt aangeduid met allochtoon materiaal in het
ontvangende ecosysteem. In alle compartimenten van het ecosysteem geldt vervolgens dat de
gevormde biomassa van de (primaire) producenten de voedselbron is voor primaire en secundaire
consumenten (respectievelijk planteneters en carnivoren).

Figuur 4.2 Vereenvoudigde schema’s van de koolstof-kringloop in een delta systeem met diverse land-water
overgangen (boven) en binnen een meer (Lake Michigan; onderste figuur), waarin de verschillende
compartimenten waarin koolstof zich kan bevinden zijn weergegeven in relatie tot de processen waardoor
koolstof kan overgaan van het ene naar de andere compartiment. Omdat het in het onderste schema een meer
systeem betreft is de instroom van koolstof vanaf het land aangeduid als ‘allochthonous C’. (Bronnen:
https://slideplayer.com/slide/10815953/ en Wetzel 1972)
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Macrofyten kunnen substantieel bijdragen aan het totale organische koolstofgehalte van sedimenten
van meren (Aichner et al. 2010). De dagelijkse productie van organische koolstof was aanzienlijk
hoger in een meer met ondergedoken macrofyten (586 ± 23 g C m−2 jaar−1) dan in het meer met
alleen fytoplankton en perifyton (408 ± 23 g C m−2 jaar−1) (Brothers et al. 2013). Deze hoge macrofyten perifyton productie in de moeraszone vertegenwoordigt een potentieel grote bron van opgelost
koolstof voor bentische en pelagische bacteriën (Theil-Nielsen en Søndergaard 1999; Reitner et al.
1999). De organische koolstof productie van de macrofyte Phragmatis australis (riet; 750 tot 4510 mg
C m-2 d-1) is vergelijkbaar met de bacteriële koolstof behoefte (225 tot 870 mg C m-2 d-1) in een meer
ecosysteem (Reitner et al. 1999). Epifytische bacteriële productiviteit per mm3 macrofytvolume is
1000x groter gebleken dan de productiviteit van bacterioplankton per mm3 watervolume. Dit is een
duidelijke aanwijzing dat macrofyten in de moeraszones sterk geconcentreerde en labiele DOC
produceren (Vadeboncoeur et al. 2002). Ook heeft een studie van Aichner et al. (2010) uitgewezen
dat er een belangrijke contributie is van ondergedoken macrofyten voor de organische koolstof en
met name de middellange koolstofmoleculen.
Aquatische ecosystemen worden meestal gevoed door verschillende koolstofbronnen. Hogere
trofisch niveaus in kleine stromen worden ondersteund door terrestrische bomen en bladeren en
bentische algen (periphyton) (Vannote et al. 1980; Wallace et al. 1997; Finlay 2001). Terwijl in
ondiepe meren, hogere trofische niveaus ondersteund worden door fytoplankton, bentische algen,
litorale planten en terrestrische input (Vadeboncoeur et al. 2002; Cole et al. 2006). In
zoetwatersystemen worden grote populaties van herbivoren en detritivoren aangewakkerd door de
detritus input van het land en door waterplanten die groeien met behulp van nutriënten die uiteindelijk
zijn afgespoeld van omliggende terrestrische ecosystemen (Fisher en Likens 1972; Covich 1988;
Rosemond et al. 1993). Gebieden die P en N ontvangen met het afstromende water, ontwikkelen
productieve, "met voedingsstoffen gesubsidieerde" fytobentische assemblages die vervolgens een
rijke zoobenthische gemeenschap ondersteunen (Ward 1989).
Het relatieve belang van organisch materiaal uit aquatische bronnen (litoraal, planktonisch en
bentisch) en uit terrestrische bron in een aquatisch ecosysteem hangt af van de afmetingen van het
waterlichaam en de typen terrestrische gemeenschappen die organisch materiaal erin deponeren.
Ecosysteem geometrie en fysisch-chemische omstandigheden bepalen daarom het relatieve belang
en de beschikbaarheid van koolstofbronnen (Gratton et al. 2008). In beboste beekjes valt weinig licht
op het water waardoor de productie van bentische algen laag is en bladafval de dominante
voedselbron is, terwijl in grasland beekjes er weinig terrestrisch bladafval is maar hogere autochtone
productiviteit van algen en planten (Vander Zanden et al. 2011). In meren wordt aangenomen dat de
chemie van het water, de grootte van het meer en de morfometrie de relatieve bijdragen van
bentische algen en fytoplankton aan de primaire productie van het hele meer bepalen (Vadeboncoeur
et al. 2008; zie ook §1.1.3).
Zodra het levende materiaal afsterft wordt het dood organisch materiaal. Detritivoren (bijvoorbeeld
mieren of mestkevers op het land of muggenlarven in de waterbodem) verteren vervolgens dit dode
materiaal waarna reducenten (micro-organismen zoals bacteriën en schimmels) de verteerde
organische stof verder afbreken en weer omzetten in de anorganische componenten: koolstofdioxide,
water en anorganische voedingszouten. Dit biologische afbraakproces heet mineralisatie. De
gevormde anorganische stoffen kunnen de door producenten weer gebruiken worden voor de
opbouw van nieuw organisch materiaal. Hiermee begint de kringloop van de koolstof weer opnieuw.

4.1.3 In welke vormen komt dood organisch materiaal voor?
Er bestaan zeer veel verschillende vormen van dood organisch materiaal (OM; Figuur 4.3). We
maken onderscheid tussen de opgeloste fractie en vaste fractie die meestal praktisch gescheiden is
of een deeltje, respectievelijk, wel of niet een 0,45 µm filter kan passeren. Het is van belang dit
onderscheid te maken omdat beide vormen van OM verschillende en vaak zeer specifieke effecten
kunnen uitoefenen op het ecosysteem. De vaste fractie organisch materiaal, vaak aangeduid met de
Engelse afkorting POC (Particulate Organic Carbon), kan in grootte variëren van zeer fijn materiaal
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(zoals dode algencellen of slib) tot zeer grof materiaal zoals dode takken of hele boomstammen. De
afkomst van POC kan zowel van land als water komen en bestaat uit afgestorven (delen van)
organismen, variërend van eencellige algen tot volledige bomen. Dit materiaal is daarmee meteen
ook een vorm van habitat voor allerlei organismen (zoals besproken in Hoofdstuk 1).
De opgeloste fractie organisch materiaal, die vaak wordt aangeduid met de Engelse afkorting DOC
(Dissolved Organic Carbon) bestaat uit opgeloste biomoleculen zoals bijvoorbeeld suikers,
pigmenten, eiwitten of humuszuren. De productie van DOC is grotendeels een functie van de
microbiële afbraak van plantenresten (Kalbitz et al. 2000). Grotere hoeveelheden primaire productie
leveren een hogere accumulatie van plantaardige biomassa op die DOC kan worden. Het
plantmateriaal kan organisch materiaal rechtstreeks in de omgeving brengen door
worteluitscheidingen, die verder kunnen worden afgebroken tot DOC (Kalbitz et al. 2000). Verder kan
DOC ook worden geproduceerd door fytoplankton, of het gevolg zijn van invoer via rivier of de
atmosfeer, antropogene bronnen, begrazing van algen door zoöplankton, of afsterven van cellen door
na virus infecties (Pete et al. 2010). Naast de genoemde biotische routes (enzymgekatalyseerde
reacties), kan biomassa ook abiotisch worden afgebroken. Dit laatste gebeurt grotendeels door
fotochemische processen, maar vaak in mindere mate dan biotische processen en het is erg
afhankelijk van regionale klimatologische omstandigheden (Wershaw 2004). Bij planten zal een deel
van hun biomassa worden geconsumeerd door herbivoren (Sinsabaugh en Findlay 2003) waarvan de
daaropvolgende dood en degradatie een secundaire bijdrage kan zijn aan de netto DOC productie.
Een andere bron van de DOC productie is de afgifte van organisch materiaal via de afbraak van de
microbiële biomassa zelf (Kalbitz et al. 2000).

Figuur 4.3 Vereenvoudigde Venndiagram van de verschillende vormen
van organisch materiaal die in
natuurlijke
wateren
worden
aangetroffen:
Total
Organic
Matter
(TOM),
Total
Organic
Carbon
(TOC),
Dissolved Organic Matter (DOM),
Dissolved Organic Carbon (DOC),
Particulate Organic Carbon (POC),
Dissolved Organic Nitrogen (DON),
Dissolved Organic Phosphorus (DOP).
DOC kan verder worden afgebroken
tot humus (humuszuur, fulvinezuur en
humin) en niet-humeïsch materiaal,
terwijl nieuwe analytische methoden
steeds meer details op moleculair
niveau onthullen. (Bron: Pagano et al.
2014)

4.2 Hoe wordt dood organisch materiaal getransporteerd tussen de
verschillende compartimenten in een land-water overgang?
Gezien de verschillen in de vorm van dood organische materiaal (zie §4.1) en de verschillende
locaties waar het materiaal gevormd wordt, zijn er ook veel processen betrokken bij het transport van
dit materiaal tussen de compartimenten van de land-water overgang. In zeer algemene zin is
verspreiding van opgelost materiaal tussen compartimenten van een land-water overgang direct
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gelinkt aan de waterstromen, terwijl vast materiaal meegevoerd wordt door afspoelend water, wind of
organismen. Het gemak waarmee het dode organische materiaal zich laat transporten neemt af met
de grootte (zoals bij slib, Figuur 3.5).

4.2.1 Transport opgelost dood materiaal
Traditioneel werd gedacht dat terrestrische planten een groot deel van de overvloed aan uitspoeling
in DOC vanaf het land wegnam voor het aquatische systeem. Echter, een aanzienlijk deel van de
organische stof in aquatische gemeenschappen komt van terrestrisch materiaal dat via het
grondwater in meren komt of als stof door de wind wordt ingeblazen. Dit relatieve belang werd tot op
heden grotendeels onderschat. Echter grote hoeveelheden organische koolstof komen meren binnen
uit het omliggende stroomgebied, voornamelijk in een opgeloste staat (Kortelainen et al. 2006).
Terrestrisch particulair organische koolstof wordt beschouwd als de belangrijkste bijdrage van
organische koolstof aan het sediment (Kortelainen et al. 2004). DOC is echter de grootste bron van
organische koolstof in meren en beslaat meestal > 90% van de totale organische koolstof (Wetzel
2001; Von Wachenfeldt en Tranvik 2008). Omdat waterstromen voornamelijk richting aquatische
systemen plaatsvindt, is het transport van DOC van aquatische naar het terrestrische deel van de
land-water overgang beperkt, en vindt alleen plaats tijdens tijdelijk stijging van het waterpeil.
Resultaten uit een grote DOC-meetstudie geven een hiërarchisch beeld van DOC weer (Sobek et al.
2007). Dit hiërarchische beeld van DOC in meren laat zien waar klimatologische en topografische
kenmerken het mogelijke bereik van DOC-concentraties van een bepaald gebied bepalen. De
regionale stroomgebiedseigenschappen en lokale meereigenschappen bepalen dan verder de DOCconcentratie in elk individueel meer (Sobek et al. 2007). Terrestrische DOC die aquatische
ecosystemen binnendringt, kan aan een snel metabolisme worden blootgesteld (Findlay et al. 1998),
zelfs als de DOC gedurende lange perioden in het terrestrische ecosysteem heeft bestaan (Cole en
Caraco 2001). Wanneer DOC van ondergrondse naar oppervlaktewatersystemen beweegt, wordt het
onderhevig aan afbraak door zonlicht. Terrestrische DOC is vooral reactief vanwege de hoge
aromaticiteit (Sinsabaugh en Findlay 2003). Deze processen zorgen er mede voor dat slechts een
kleine fractie (ca. 1%) van de terrestrische DOC die aquatische systemen bereikt naar de oceaan
wordt getransporteerd (Benner 1998). De rest van de terrestrische DOC wordt opgenomen in het
water of gemineraliseerd (Benner 1998).

4.2.2 Transport vast dood materiaal
Het particulaire organische koolstof (POC) zal voornamelijk middels abiotische factoren zoals wind en
water worden vervoerd van het land naar het water. Naar schatting 40-55% van het POC is afgeleid
van terrestrische bronnen, wat aantoont dat er een aanzienlijke subsidie is van aquatische
ecosystemen door buiten hun grenzen geproduceerde organische koolstof (Pace et al. 2004). Vaak is
zelfs de terrestrische input groter dan de lokale productiviteit (Fisher en Likens 1973; Senft et al.
1987), en de input kan 85 % van de total POC bedragen (Wetzel 2001; Von Wachenfeldt en Tranvik
2008). De terrestrische POC draagt bij aan de secondaire productiviteit van het meer, door als
voedsel te fungeren voor filtreerders (zoöplankton) en benthische evertebraten. De relatieve bijdrage
van terrestrisch POC aan biomassa van zoöplankton is afhankelijk van de fytoplankton productie in
het meer. Fytoplankton productie is hoger in een meer met hoge P-belasting dan in een meer met
een lage P-belasting. Bovendien is de terrestrische voeding van zoöplankton gerelateerd aan zijn
eigen potentiële biomassa en productie. Wanneer de terrestrische POC input laag is, zijn biomassa
en productie van zoöplankton onderhevig aan grote variaties als gevolg van P-belasting en trofische
cascades. De terrestrische POC-voorziening heeft dus sterke en significante interacties met fosfor- en
voedselweb processen (Carpenter et al. 2016). Uit metingen in 49 meren bleek dat terrestrisch
geproduceerd materiaal gemiddeld 36 % inneemt van de consumenten voedingsbronnen (Wilkinson
et al. 2013).

84 Oostvaardersoevers Voorverkennings rapport, Titus Rombouts (Universiteit van Amsterdam) Augustus 2019

Naast de bovengenoemde vormen van terrestrisch materiaal dat in het open water belandt, profiteren
terrestrische organismen ook andersom van periodieke organische verrijking van aquatische
systemen. Deze land-water koppeling is goed bekend bij de mens en wordt geïllustreerd door de op
landbouw gebaseerde culturen langs de vruchtbare bodemgebieden van grote rivieren (bijvoorbeeld
Nijl, Mississippi). Het getroffen gebied kan groot zijn: de Amazone overstroomt jaarlijks 2% (70.000
km2) van het aangrenzende bos (Goulding 1980). Lokale primaire productie in meren is een
belangrijke bron van organisch materiaal in aangrenzende land habitats (Pieczyńska 1975).
Overstromingen en winden vervoeren macrofyten in grote hoeveelheden (7,4 kg/ m2/ jaar kustlijn) 4,5
keer groter dan terrestrische productiviteit ter plaatse. Dergelijke invoer produceert een "oevereffect",
met meer diversiteit en dichtheden in de oever- dan omringende habitats (Pieczyńska 1975; Charnov
et al. 1976). Dit is een vorm van aangespoeld waterplanten, genaamd wrack.

Figuur 4.4 Model van de bron tot put verloop van macrofyten waarin de zwarte nummers het aantal studies zijn
naar de verschillende compartimenten van het verloop van macrofyten (Bron: Baring 2014).

Onderwater macrofyten (zoals Chara en Potamogeton) zijn een veelvoorkomend kenmerk van
ondiepe meren, waar ze zich door wind gedreven dynamiek afgebroken langs de oever kunnen
ophopen als grote afzettingen die bekend staan als wrack (Figuur 4.4). Hier kan wrack als habitat
dienen voor organismen die zich veel bevinden in de oeverzone. Over tijd ontleedt dit wrack en kan
het belangrijk zijn bij het overbrengen en verwerken van grote hoeveelheden nutriënten door
decompositie en mineralisatie (McLachlan 1985; Dugan et al. 2011). Dit proces speelt een belangrijke
rol bij de primaire productie in deze typisch voedselarme zones (McLachlan et al. 1985; Dugan et al.
2011). Ook levert deze ontleding tot afbraakprocessen die opgelost en particulair organisch materiaal
vrijmaken voor secundaire productie (Coupland en McDonald 2008; Christie et al. 2009; Colombini et
al. 2009; Cowles et al. 2009). Zo kunnen de concentraties opgeloste organische en anorganische
stikstof in oeverzones aanzienlijk zijn en zijn ze sterk gecorreleerd met deze wrackbiomassa (Dugan
et al. 2011). Ook zijn bij experimentele toevoeging en vermindering van wrack op de oever zone,
respectievelijk, een grotere (Rossi en Underwood 2002) en kleinere dichtheid (Malm et al. 2004) van
organismen waargenomen. Meeste studies in relatie tot wrack zijn gebaseerd op marine
ecosystemen waar golven en getijden een hele grote rol spelen op wrack depositie (Strayer en
Findlay 2010). In zoetwater ecosystemen is er weinig aandacht voor geweest, maar bij
hoogproductieve ondiepe meren zal het van grote invloed zijn op het ecosysteem. De hoeveelheid
wrack die wordt afgezet en vastgehouden op een oever hangt af van de hoeveelheid organisch
materiaal die lokaal wordt gegenereerd, het hydrologische regime en de helling en ruwheid van de
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kust (Backlund 1945; Orr et al. 2005). Dichte velden van wrack kunnen zuurstof diffusie belemmeren,
leidend tot hypoxie of anoxie. Dit brengt steile verticale hellingen met zich mee in omgevingscondities,
biodiversiteit en biogeochemische processen (Backlund 1945). Voordat het wrack de oeverzone
bereikt kan het drijvende wrack een belangrijk verspreidingsmiddel zijn voor organismen (Salovius en
Kraufvelin 2004; Minchinton 2006).

4.3 Wat gebeurt er met het dode organisch materiaal in het
ecosysteem?
Net zoals er vele vormen zijn van transport voor de verschillende vormen van dood organische
materiaal, zijn ook de effecten van het materiaal in de verschillende compartimenten van de landwater overgang zeer afhankelijk van zowel de vorm als de oorsprong van het materiaal. In deze
sectie beschrijven we de effecten van dood organisch materiaal in tweeën belangrijke
compartimenten van de land-water overgang: het open water van het meer en de oeverzone.

4.3.1 Wat gebeurt er met de instroom van terrestrische OM in het open
water?
Hoewel er nog veel te leren valt, is het duidelijk dat onze perceptie van de rol van opgeloste
organische stof in aquatische ecosystemen volledig is veranderd in 30 jaar. In het oude paradigma
was DOC een residu van biologische en geochemische activiteit. Overeenkomsten in concentratie en
samenstelling over systemen heen werden als bewijs van inertie beschouwd. Beter inzicht in de
zwarte dozen met de aanduiding "DOC" en "Bacteriën" kan nu worden gekregen met verbeterde
analyse technieken. Hiermee kunnen de verschillende fracties en groepen worden gescheiden. Door
dit inzicht breidde het bereik van de DOC-reactiviteit en de rol van heterotrofe bacteriën in het
ecosysteemproces zich uit. Een deel van het DOC is reactief en wordt aangeduid als labiel. DOCcomponenten die minder gevoelig zijn voor biotische afbraak (refractionair) hebben de grootste
verscheidenheid aan interacties met abiotische processen zoals adsorptie en fotolyse. Op plaatsen
waar DOC is toegenomen, zijn de wateren vaak "gekleurd" (bruinachtig gekleurd) of "donkerder"
(meer absorberend van stralend licht) (Worrall en Burt 2010) resulterend in veranderingen in
lichtpenetratie en beschikbaarheid voor planten in aquatische ecosystemen (Pagano et al. 2014). In
het nieuwe paradigma is DOC wellicht de meest interactieve component van aquatische
ecosystemen. Gelijkenissen in DOC activiteit tussen systemen komen voort uit de collectieve
interactie van talloze biogeochemische processen (Sinsabaugh en Findlay 2003).
Een gebruikelijke tool voor het bestuderen van allochtone subsidies voor de ondersteuning van het
aquatische voedselweb is de stabiele isotopenverhouding van 13C en 15N in organisch materiaal en
consumenten. Met behulp van deze methode is er bewijs gevonden van variabele en in sommige
gevallen substantiële (> 50%) allochtone ondersteuning voor zoöplankton in gematigde meren (Grey
et al. 2001; Mohamed en Taylor 2009). Er is echter een grote natuurlijke variatie in isotopen
verhouding (δ13C) en de verhouding van terrestrische en aquatische hulpbronnen overlappen elkaar
vaak (Gu et al. 2011). Dit bemoeilijkt kwantitatieve schattingen in veel systemen. Het experimenteel
verrijken van de anorganische koolstof bron met 13C verhoogt het verschil tussen aquatische en
terrestrische hulpbronnen (Cole et al. 2002; Pace et al. 2004, 2007; Carpenter et al. 2005; Taipale et
al. 2008). Deze methode is echter duur, waardoor het kostbaar is om deze analyse op een groot
aantal systemen toe te passen.
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4.3.2 Wat gebeurt er met het de ophoping van dood organisch materiaal in de
litorale zone?
Land-water overgangen zijn als litorale zones een belangrijk onderdeel van wetlands. Ondanks het
feit dat wetlands niet meer dan 4% - 6% van het aardoppervlak bezetten, vormen ze een belangrijke
opslag voor koolstof (IPCC, 2000). Het schatten van de hoeveelheid koolstof opgeslagen in wetlands
heeft wel een grote mate van onzekerheid. Het bereik van opslagwaarden dat kan worden gevonden
in de literatuur variëren van 202 tot 535 Gt koolstof (Mitra et al. 2005). Dit komt overeen met 15% tot
25% van de organische koolstof in de wereld, en illustreert perfect de relevantie van wetlands als
koolstofputten (Filella et al. 2013).
Het fijne organische materiaal zal in ondiepe meren met hoge resuspensie logischerwijs niet snel
bezinken, maar als er riet aanwezig is dan is het bezink proces 4 x hoger (Atapaththu et al. 2017).
Eenmaal bezonken hoopt het dood organisch materiaal zich op in de waterbodem. De belangrijkste
redenen voor deze ophoping zijn dat er geen zuurstof en weinig alternatieve elektron donoren
beschikbaar zijn die afbraak stimuleren, en dat het dood organisch materiaal kan afgedekt worden
door sediment dynamiek. In meer ecosystemen speelt de litorale zone dus een belangrijke rol in de
koolstof balans. Zo is ontdekt dat de combinatie van een uitgestrekte kuststreek, het soort macrofyten
gemeenschap en de grootte van het meer samen de koolstofbalans domineren. Bij een dominantie
van omnivore vissen en een hoge verbinding tussen de meer compartimenten zal er een relevante
overdracht van litorale koolstof naar pelagische voedselwebben aanwezig zijn (González Sagrario et
al. 2018).

Figuur 4.5 Decompositie snelheid van twee soorten plantenresten op verschillende locaties langs een Poolse
oever van het meer; de hoogteverschil loopt van hooggelegen grond aan de linkerkant naar dieper water aan de
rechterkant. (Bron: Pieczynska 1972)

Er is ook een transport van water naar land van organische koolstof in de vorm van wrack (§5.1.2.1.6)
of het uitvliegen van aquatische insecten naar het land. Door afname van golfenergie in de litorale
zone, zal er ophoping van wrack zijn in bepaalde gebieden. Aquatische insecten die in hun larvale
stadia in het water voorkomen, kunnen voor een deel als volwassen individuen vliegen. Na het
uitvliegen kunnen de insecten biomassa een stroom van voedsel vormen voor terrestrische
predatoren. Deze input kunnen aanzienlijk zijn in grote meren en rivieren, en ondersteunen grote
populaties terrestrische roofdieren in de oeverzone, waaronder carabidekevers, spinnen,
insectenetende vogels en vleermuizen (samengevat in Strayer en Findlay 2010).
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Ook speelt decompositie van organisch materiaal een belangrijke rol in het weer beschikbaar maken
van anorganische nutriënten. Veel werk is gedaan op het belang van fysische (temperatuur, vocht,
enz.) En chemische (lignine-inhoud, N- en P-gehalte) eigenschappen die de decompositie snelheden
beïnvloeden (Benner et al. 1984; Pomeroy en Deibel 1986; Enríquez et al. 1993). Zo kunnen
verschillende macrofyten soorten sneller worden afgebroken dan anderen op basis van de
samenstelling van het plantmateriaal (Figuur 4.5). Daarnaast is de afbraaksnelheid ook afhankelijk
van de locatie in land-water overgangen waar het dood organisch materiaal zich ophoopt (Strayer en
Findlay 2010).Tenslotte hangt de afbraak ook af van de microbiële gemeenschap die verantwoordelijk
is voor de afbraak. Bijvoorbeeld het toevoegen van schimmels kan de decompositie simuleren en
zorgen voor een betere ontwikkeling van de microbiële gemeenschap (Zhai et al. 2019).

4.4 Hoe groot is het belang van dood organisch materiaal in landwater overgangen?
De voedselkringloop heeft de mineralisatie stap nodig om weer opnieuw te beginnen, maar hoeveel
van het organisch materiaal in een aquatisch ecosysteem moet zijn oorsprong eigenlijk vinden in het
terrestrisch ecosysteem. De meeste meer studies veronderstellen dat de dynamiek van het
voedselweb vanuit deze ondersteuners in hoge mate onafhankelijk is van terrestrische input, hoewel
er een groeiend perspectief is dat terrestrische hulpbronnen belangrijk zijn voor aquatische
consumenten in veel niet-eutrofe systemen (Birge en Juday 1927; Wetzel 1995; Pace et al. 2004;
Marcarelli et al. 2011). Over het algemeen is het aandeel van terrestrische materiaal veel dominanter
in regio's waar geen eutrofiëring heeft plaatsgevonden dan in ge-eutrofiëerde regio’s (Jansson et al.,
2000; Wilkinson, Pace & Cole, 2013). Dat betekend dat zonder input vanaf het land de
voedselwebben van meren in de eerste regio’s zullen verschralen.
Ook de hoeveelheid en vorm van terrestrisch materiaal dat naar meren wordt geëxporteerd, heeft
grote gevolgen voor het ecosysteem metabolisme, de veerkracht en de structuur van het voedselweb
(Power 1995; Polis et al. 1997; Loreau en Holt 2004). Bovendien kunnen verschillen in OMsamenstelling binnen de waterkolom belangrijk zijn voor het ondersteunen van consumenten zoals
zoöplankton die dagelijks door de waterkolom migreren (Matthews en Mazumder 2006). In een
verbonden ecosysteem zal een toevoer van terrestrisch materiaal van oever via moeras naar meer
een belangrijke fractie van het organische materiaal uitmaken (Brauns et al. 2011). Niet alleen in
moerassen maar ook in veel meren overschrijdt ecosysteem respiratie de primaire productie, wat
duidt op het metabolisme van terrestrisch organische koolstof (Cole et al. 2000). In meren
ondersteunen grazers en microbiële afbraak van detritus de trofische paden naar de hogere
consumenten (Lindeman 1942; Kalff 2002). Bacteriën gebruiken dus dit terrestrisch opgeloste
organische koolstof en de daaropvolgende consumptie van bacteriën door consumenten biedt een
pad voor overdracht naar hogere trofische niveaus (Grey et al. 2001). Direct gebruik van exogene
koolstof door dierlijke consumenten is ook mogelijk, zoals opname van terrestrisch materiaal door
driehoeksmosselen (Roditi et al. 2000), maar wordt vooralsnog slecht begrepen (Pace et al. 2004).
Sterke correlaties tussen het metabolisme van meren en landschap gerelateerde variabelen
suggereren dat terrestrische koolstof het metabolisme van het meer beïnvloedt (Hanson et al. 2003).
Deze variabelen kunnen zijn: locatie in een afwateringssysteem, aard van de terrestrische omgeving,
grootte van de waterscheiding, hoeveelheid terrestrische input en de O/O ratio (zie §1.1.3)
(besproken in Polis 1997). Terrestrisch organisch materiaal kan wel 85% van de totale productie aan
de basis van het meer voedselweb claimen (Cole et al. 2006; Solomon et al. 2008; Karlsson et al.
2012). Dit OM kan ook productieve voedselwebben voortbrengen in dezelfde orde van grootte als
fotosynthetische activiteit (Findlay et al. 1991) of bij afwezigheid ervan het voedselweb ondersteunen
(Arruda et al. 1983). De subsidie hypothese stelt dat ecosystemen met grote hoeveelheden
terrestrische input zelfs de sterkste trofische cascades zullen ervaren(Leroux en Loreau 2008).
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4.5 De huidige situatie in het niet verbonden OVO-systeem
4.5.1 Markermeer
Het Markermeer is afgesloten van het oorspronkelijke stroomgebied en grotendeel van directe rivier
input. Hierdoor is de input van terrestrische organisch materiaal naar het meer erg beperkt. Er kan
nog wel terrestrisch organische materiaal door de aanliggende gemalen aangevoerd worden, maar
daar zijn geen schattingen van bekend. Bovendien heeft het meer geen productieve oeverzone waar
terrestrisch materiaal kan instromen. Er kan alleen lokaal organisch materiaal geproduceerd worden
middels primaire productie van macrofyten en algen. Resuspensie blijft een stuurfactor binnen het
Markermeer omdat in het algemeen in ondiepe meren als de diepte van de waterkolom minder is dan
de helft van de golflengte of diepwatergolven de bodem omwoelt (Carper en Bachmann 1984). Er is
weinig bekend over de algengroei in het Markermeer maar deze resuspensie biedt een alternatieve
vorm van groeien, zoals de vlokvorming (besproken in Brinkmann et al. 2019). Over de hoeveelheid
organisch materiaal dat geproduceerd wordt in het Markermeer zijn geen berekende waardes
bekend.

4.5.2 OVP/LP
Binnen de moeraszone zal er vooral dood organisch materiaal geproduceerd worden door macrofyten
populaties in de vorm van riet aan de oever. Wat betreft stroomgebied geldt hetzelfde voor de
moeraszone als voor de meerzone omdat het geen stroomgebied meer heeft. Dit is een grote bron
van zowel opgelost als particulair organisch materiaal die ook hier ontbreekt. Deze lokaal
geproduceerde bron van organisch materiaal zal omgezet worden door een grote bacteriële populatie
in het sediment. Er vindt echter ook ophoping van het organisch materiaal plaats dat vooral
plantenresten bevat uit de oeverzone.
Uit studies blijkt dat, bij de aanwezigheid van grote riet kragen, de bacterie populatie gekoppeld is aan
DOC afkomstig van macrofyten en minder van fytoplankton (Reitner et al. 1999). Dit is het geval in de
Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen waar de brede rietkragen voldoende organisch materiaal
produceren om de secundaire consumenten te voeden vanuit een plant, en niet het plankton.
Daarnaast leveren bentische algen en litorale sedimenten ook een grote onderbelichte bron van DOC
in meren. Bentische algen maken significante hoeveelheden DOC vrij in het overliggende water
tijdens fotosynthese. In de troebele plassen zal dit mogelijk beperkt worden door de lage stabiliteit
van de bodem en de geringe lichtdoordringing (Hellman 1997).

4.5.3 Afwezigheid connectie
In een niet verbonden ecosysteem zal de toevoer van terrestrisch materiaal van oever via moeras
naar meer niet kunnen plaatsvinden. Dit leidt in het geval van Markermeer tot een depletie van
organisch materiaal, terwijl in de moeraszones een ophoping van organisch materiaal plaats vindt.
Daarnaast ontvangen deze moeraszones niet zoveel organisch materiaal als in natuurlijke systemen
omdat het stroomgebied van deze moerassen relatief klein is geworden. Dit heeft te maken met de
inklinking van het omliggende polderlandschap. Hierdoor zijn habitattypen als struweel en bos (Figuur
1.1 niet aanwezig binnen het stroomgebied van het moeras. Het enige organische materiaal wat
binnenstroomt komt uit het eigen tijdelijke overstroomgebied waar vooral macrofyten gedijen. Deze
beperking zal leiden tot een andere balans van terrestrische tegenover aquatische input in het
systeem.
Met behulp van vergelijkbare studies in land-water overgangen kunnen we een inschatting maken van
het belang van natuurlijke dan wel gemodificeerde kustzones. Zo was particulair organisch materiaal
minder aanwezig in de gemodificeerde kustzones in vergelijking met natuurlijke kustzones (Brauns et
al. 2011). Bescherming van de meerzone moet zich richten op het behoud van de structurele
integriteit van het kustgebied, terwijl het herstel van mogelijke instroom van grof organische materiaal,
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riet en wortelhabitat een kostenefficiënte maatregel kan zijn om aangetaste meren te verbeteren. In
het geval van het Markermeer is er een extra effect van flocculatie (zie hoofdstuk Slib) die van invloed
is op de dynamiek van het organische materiaal. Zo kan DOC ook bijdragen aan de POM
hoeveelheid via uitvlokking (Von Wachenfeldt en Tranvik 2008). Verder zorgt de benthischepelagische koppeling in meren voor de mobilisatie van uitgezonken terrestrische POM (Bartels et al.
2012).
Een studie binnen de Universiteit van Amsterdam naar connectiviteit van land-water overgangen in
gemodificeerde systemen heeft gekeken naar de verbinding in het Koopmanspolder-IJsselmeer
systeem (Ercilla 2018). Hier werd gevonden dat in dit gemodificeerde systeem een verschil is in de
hoeveelheden DOC in de verschillende compartimenten van deze overgang (Figuur 4.6). Zo is te zien
dat de polder, wat als achterland dient, grote concentraties aan DOC bevatte; terwijl de oever (shore)
en meer (lake) 2 keer zo lage DOC-waarden vertonen. Met het voedselweb model van Cole et al.
(2006) in het achterhoofd (Figuur 4.7) is al snel duidelijk dat de oeverzone en de meerzone minder
productief zullen zijn zonder de instroom van het DOC uit het achterland.

Figuur 4.6 Box- en
whiskerdistributie met het
maximum,
bovenste
kwartiel,
mediaan,
onderste
kwartiel
en
minimumwaarde van de
DOC concentratie in de
watermonsters van de
polder, de oeverzone en
het open meer (Bron:
Ercilla 2018).
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Figuur 4.7 Vereenvoudigd diagram van routes voor de invoer en trofische overdracht van terrestrische
organische koolstof in het dual-isotope flow (DIF) -model. Elke box vertegenwoordigt een compartiment in het
DIF-model; de verbindingen van deze compartimenten met de terrestrische ingangen zijn gemarkeerd met pijlen.
De getoonde kaders zijn: DOC (opgeloste organische C) dat een mengsel is van autochtone en terrestrische
bronnen; dPOC (detry particulate organic C), ook een mengsel van autochtone en terrestrische bronnen;
bacteriën (pelagische bacteriën); zooplankton (crustacean zooplankton); Chaoborus; en benthos (bentische
macro-evertebraten). Alleen de compartimenten die verbonden zijn met terrestrische ingangen worden hier
getoond. De drie terrestrische C-subsidies zijn: t-DOC (terrestrische DOC); t-POC (terrestrische POC); en, t-prey
(terrestrische prooi). Elk van deze terrestrische inputs is op verschillende manieren verbonden met het
aquatische voedselweb. De zware, massieve pijlen tonen de weg van binnenkomst van t-DOC door de
pelagische bacteriën. De gestreepte pijlen volgen de invoer en het lot van t-POC door zoöplankton. De streepstip pijl volgt het verbruik van t-prooi door vissen. Waar meer dan één soort pijl wordt getoond (bijvoorbeeld
zoöplankton naar Chaoborus), wordt meer dan één terrestrische bron gebruikt. (Bron: Cole et al. 2006)

4.6 Oostvaardersoevers en mogelijke veranderingen in dood
organisch materiaal
De Oostvaardersoevers biedt de mogelijkheid om bij het terugbrengen van een verbinding tussen de
moeras en meerzone een uitwisseling te laten plaatsvinden van organisch materiaal. Hierdoor kan
organisch materiaal dat geproduceerd is in de moeras zone worden vervoerd naar het meer. Dit kan
opgelost of fijn particulair organisch materiaal zijn wat licht genoeg is om in de waterkolom over de
verbinding getransporteerd te worden. Vervolgens zou dit materiaal in een vooroever in het
Markermeer lokaal kunnen worden opgevangen voor opname door bacteriën. Ook zal een toevoeging
van aansluiting van de moeras zone met achterland zorgen voor een hogere DOC-concentratie die de
secundaire productie versterkt. Uiteindelijk kan middels een aangepaste peildynamiek tijdelijke
overstroom gebieden in de moeraszone droogvallen en hervernatten om zo dood organisch materiaal
aan te spoelen dan wel materiaal in de waterkolom te krijgen. Transport van grof organisch materiaal,
zoals takken en stammen, zou ook een welkome aanvulling zijn voor het Markermeer, vooral als
habitat. Dit is echter moeilijk met een directe verbinding te verwezenlijken.
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5.

Organismen

In een goed functionerend ecosysteem is de aanwezigheid van alle trofische niveaus belangrijk. Vaak is er
echter alleen maar aandacht voor de aansprekende soorten als grote grazers en vogels. In de huidige situatie is
er weinig bekend over aanwezigheid, aantallen en functies van andere organisme groepen. In land-water
overgangen hebben alle organismen hun eigen plek, en dragen ze bij aan het ecologisch functioneren van het
systeem. (Foto: H.G. van der Geest).
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Factsheet organismen (1/2)
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Factsheet organismen (2/2)
De aantallen en de ruimtelijke verspreiding van organismen in ecosystemen zijn -samen met de
functies die zij uitoefenen- van cruciaal belang voor het begrijpen van het functioneren van een
ecosysteem. In de tabel en de figuur in deze factsheet is samengevat in hoeverre deze
kenmerken/functies van de verschillende trofische niveaus verschillen van een natuurlijke situatie
(waarin de OVP/LP gescheiden zijn van het Markermeer). In het hierop volgende hoofdstuk worden
alle onderdelen van de tabel uitgewerkt, inclusief verwijzingen naar de bronliteratuur.
Ontwikkelingsperspectieven
In natuurlijke systemen is de aanwezigheid van alle trofische niveaus belangrijk. In de huidige situatie
is er voor veel organisme groepen weinig bekend over aanwezigheid, aantallen en specifieke
functies. Voor een aantal hoofdgroepen, zoals bijvoorbeeld ondergedoken waterplanten, macrofauna
en vissen is het te verwachten dat het Oostvaardersoeversproject zal bijdragen een verbetering van
de huidige situatie, bijvoorbeeld door het creëren van geschikte habitats. Door het mogelijk maken
van migratie zullen organismen ook kunnen optreden als zogenaamde ‘habitat koppelaars’, waardoor
ze ook bijvoorbeeld voedingsstoffen en organisch materiaal van het ene naar het andere habitat
kunnen verplaatsen.
Toelichting bij tabel en figuur
Kolom 1:
Hoofdindeling groepen organismen
Kolom 2:
Belangrijke functies/kenmerken
Kolom 3:
Paragraaf nummer van dit rapport waar de inhoudelijke en achtergrondinformatie terug te vinden is.
Kolom 3:
Het nummer in deze kolom verwijst naar de onderstaande schematische tekening waarin wordt
aangegeven op welke plekken in een natuurlijke land-water overgang de betreffende
kenmerken/functies aanwezig is. In het onderste schema wordt dezelfde nummering gebruikt voor
de huidige situatie. Als een nummer dus niet voorkomt in het onderste schema dan betekent dat dat
dat kenmerk of die functie dus in de huidige situatie ontbreekt in vergelijking met een natuurlijke
land-water overgang.
Kolom 5:
Deze kolom geeft de natuurlijke situatie weer, en is alleen ter vergelijking van de huidige situatie. Het
uitgangspunt voor deze vergelijking is dat de natuurlijke situatie wenselijk is voor een goed
functioneren van het systeem, en daarom heeft alles in deze kolom de kleur groen.
Kolom 6:
Per functie of kenmerk wordt vergeleken in hoeverre het in de huidige situatie afwijkt van de
natuurlijke situatie. Groen in deze kolom geeft aan dat de huidige situatie vergelijkbaar is met een
natuurlijk systeem, rood dat het afwijkt en een vraagteken betekent dat er hiervoor geen gegevens
bekend zijn. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen de huidige situatie in het Markermeer (MM) en in
de Oostvaardersplassen/Lepelaarplassen (OVP/LP).
Kolom 7:
In deze kolom wordt aangegeven of er kansen zijn om de huidige situatie te verbeteren (meer te
laten lijken op de natuurlijke situatie) middels mogelijke maatregelen in Oostvaardersoevers. Deze
maatregelen kunnen plaatsvinden aan de kant van de Markermeer, in de OVP/LP of middels de
verbinding zelf.
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5.1 Primaire productie
Er zijn conventioneel twee invloedrijke vormen van primaire productie in aquatische ecosystemen:
fytoplankton (diatomeeën, groenalgen, cyanobacteriën) en macrofyten (waterplanten, macroalgen).
Deze soorten vullen allebei andere habitats (met enige overlap) maar zijn afhankelijk van dezelfde
twee bronnen als bouwstoffen: zonlicht en anorganische nutriënten. Het verschil in habitats heeft
vooral te maken met hun ruimtelijke verdeling in aquatische systemen, waar fytoplankton goed gedijt
van open water tot in de moeraszone, zal de macrofyten populatie zich vanaf de moeraszone tot de
oeverzone begeven. Dit geeft enige overlap in de moeraszone met gevolg tot directe competitie voor
de bouwstoffen. Zo zal bij een hoge emergent waterplanten dichtheid in de moeraszone maar 10%
van het licht het oppervlaktewater bereiken, wat fytoplankton groei hindert (Atapaththu et al. 2017).
Andersom zal er bij een hoge dichtheid aan fytoplankton wegens weinig resuspensie maar wel hoge
nutriënt belasting een bloei kunnen veroorzaken die het licht volledig uitdooft op de bodem, wat
kieming van waterplanten voorkomt en ondergedoken waterplanten beperkt (Körner 2001). Een ander
nadelig mechanismen voor macrofyten is dat bij hoge nutriëntenbelasting de perifyton populatie op de
bodem zelfs te veel licht afschermt voor de macrofyten (Périllon en Hilt 2016, 2019). Deze processen
worden geduid als een belangrijke reden voor de achteruitgang van macrofyten in meso- tot eutrofe
wateren (Phillips et al. 2016).
Naast de twee conventionele vormen van primaire productie wordt nu ook steeds meer aandacht
besteed aan perifyton. Deze gemeenschap van algen en microben groeit op harde substraten. Dit
kunnen stenen zijn, maar ook macrofyten. Deze drie vormen van primaire producenten kunnen in
specifieke habitats een belangrijke rol als voedselbron dienen. De onderlinge concurrentie om licht,
voedingsstoffen en anorganische koolstof verandert met de grootte, diepte en nutriëntrijkdom van het
ecosysteem. Fytoplankton domineert over het algemeen in diepe meren en open water systemen.
Fytoplankton kan samen met perifyton domineren in voedselrijke ondiepe wateren vanwege
schaduweffecten op macrofyten en bentische microalgen. Echter, ondiepe meren en estuaria met
lage nutriëntbeschikbaarheid in de waterkolom worden gedomineerd door bentische algen en
macrofyten vanwege hun lagere nutriëntenbehoefte en toegang tot nutriënten uit het sediment (SandJensen en Borum 1991). Er bestaat dus vooral competitie op basis van verschillende habitat
karakteristieken.

5.1.1 Fytoplankton
Fytoplankton is de verzamelnaam voor ééncellige of kleine kolonies vormende primaire producenten
die leven in de waterkolom. Fytoplankton bestaat uit zeer verschillende taxonomische groepen, zoals
diatomeeën (kiezelwieren), groenalgen, en cyanobacteriën. Fytoplankton speelt een belangrijke rol in
de meerzone waar genoeg licht binnenkomt voor fotosynthese maar waar de predatiedruk door
zoöplankton niet te hoog is. Om te meten hoeveel fytoplankton aanwezig is worden chlorofyl
concentraties gebruikt als maatstaf voor de biomassa van fytoplankton.

5.1.1.1 Belang van fytoplankton
Fytoplankton staat aan de basis van de pelagische voedselketen. Fytoplankton zet anorganische
koolstof (CO2, HCO3-, en CO32-) om in organische stof met behulp van zonlicht en beschikbare
nutriënten in het water (zoals nitraat en fosfaat). De groei van fytoplankton wordt daarom bepaald
door de hoeveelheid beschikbaar licht, nutriënten en de temperatuur. Fytoplankton bloeit op in het
vroege voorjaar, als de lichtinval toeneemt. Deze fytoplanktonbloei vormt het voedsel voor
zoöplankton. Deze klassieke interactie tussen fytoplankton en zoöplankton is begrazing. Selectieve
begrazing door zoöplankton is een belangrijke factor die de structuur en taxonomische samenstelling
van de fytoplankton gemeenschap beïnvloedt (Gołdyn en Kowalczewska-Madura 2007). Langzamer
groeiende fytoplanktonsoorten vormen vaak structuren die het moeilijker maken om door het
zoöplankton opgegeten te worden. Deze soorten krijgen een kans als de snelgroeiende
fytoplanktonsoorten selectief begraasd worden. Daarnaast is in ondiepe meren de verhouding
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zoöplankton: fytoplanktonmassa per vierkante meter lager dan diepe meren en daarmee ook de
begrazingsdruk op het fytoplankton (Jeppesen et al. 1997). De samenstelling van het fytoplankton in
diepe en ondiepe meren is hierdoor verschillend.
Naast deze pelagische voedselketen, vormt het fytoplankton ook de basis voor de benthische
filtreerders. Deze organismen, zoals de quagga- en de driehoeksmossel, leven op de toplaag van de
bodem en filtreren het fytoplankton uit de waterkolom. Het filteren van fytoplankton door benthische
macro-evertebraten vormt een belangrijke link tussen de productiviteit in de waterkolom en de
productiviteit van het sediment. Deze bentisch-pelagisch koppeling is verder beschreven in §3.4. In
sommige gevallen wordt fytoplankton niet efficiënt door zoöplankton en/of benthische filtreerders
begraasd en komt het fytoplankton rechtstreeks in de detritus voedselketen terecht (Zingel en
Haberman 2007). Dit detritus kan uitzinken naar de bodem of verplaatst worden naar andere
gebieden waar het zowel de productiviteit van de microbiële gemeenschap en van de detritivore
macro-evertebraten kan stimuleren. Detritus van fytoplankton is vaak rijker in voedingsstoffen in
vergelijking met ondergedoken- en oeverplanten. Ook is het erg fijn van structuur waardoor het snel
kan worden getransporteerd door waterbewegingen, worden opgegeten door detritivoren of worden
afgebroken door microben. Een uitgebreide beschrijving van de rol van detritus staat in §4.1.
De koolstof die door het fytoplankton wordt vastgelegd, is niet alleen beschikbaar als organische
particulaire stof (POM). Als er te veel fotosynthese plaatsvindt, zal een deel van de koolstof worden
uitgescheiden door het fytoplankton als opgeloste organische moleculen (DOM). Deze opgeloste
koolstof fractie kan een voedselbron zijn voor heterotrofe micro-organismen in het water. Studies
hebben
uitgewezen
dat
chlorofyl
concentraties
positief
gecorreleerd
zijn
met
bacteriële concentraties (Bird en Kalff 1984; Cole et al. 1988). Alhoewel er sommige seizoen
verschillen worden waargenomen waarin de interactie met bacteriën een lage correlatie vertoond
(Figuur 5.1) (Vörös et al. 1996). Dit geeft aan dat de interacties tussen bacteriën en fytoplankton niet
altijd direct aan elkaar gekoppeld zijn en mede afhankelijk zijn van andere omgevingsfactoren. Een
recente Hongaarse studie vergeleek de fytoplankton productie met bacteriële productie. Zij vonden
dat de dominantie van het fytoplankton in het open water werd vervangen door de bacteriën in het
macrofyten gedomineerde ondiepe water (Poster presentatie Szabó-Tugyi SEFS-conference 2019).
Macrofyten kunnen net als fytoplankton een deel van de opgenomen koolstof uitscheiden als
opgeloste fractie.
Figuur

5.1

Bacterie
concentratie (onderbroken
lijn) en de chlorofyl a
concentratie
(stippellijn)
over de seizoenen. (Bron:
Vörös et al. 1996)

De samenstelling en de kwaliteit van het fytoplankton worden direct beïnvloed door de beschikbare
nutriënten in het water. Diatomeeën (kiezelwieren) zijn bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de
hoeveelheid opgelost silicaat in het water. Hiermee maken ze hun celwanden, waardoor ze goed in
staat zijn onder lage lichtbeschikbaarheid te groeien. Diatomeeën vormen dan ook vaak de eerste
groep van het fytoplankton die opbloeit in het voorjaar. De trofische staat van het water
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(beschikbaarheid anorganische P) is ook van invloed op de soortensamenstelling van fytoplankton in
een meer. Een hoge beschikbaarheid van anorganische P leidt tot een fytoplankton gemeenschap die
gedomineerd wordt door snelgroeiende groepen (groenalgen en cyanobacteriën). Fytoplankton
productie is ook hoger in een meer met hoge P-belasting dan in een meer met een lage P-belasting.
De P-belasting heeft verder ook invloed op de kwaliteit van het fytoplankton voor hogere trofische
niveaus. In §2.2.2 staat de invloed van nutriënten in de waterkolom op de stoichiometrie van algen
uitgelegd.

5.1.1.2 Huidige situatie
Op dit moment wordt het Markermeer gekarakteriseerd door hoge chlorofyl concentraties, en dus
hoge fytoplanktondichtheden, tijdens het winterseizoen en lage chlorofyl concentraties tijdens het
groeiseizoen (Noordhuis 2010). Dit is omgekeerd aan een natuurlijk systeem dat juist bloeien van
fytoplankton tijdens het voorjaar en najaar heeft. Een mogelijke verklaring hiervoor is de interactie van
algen met slibvlokken die door resuspensie opgewerveld worden. Zoals beschreven in §2.3.2 heeft de
studie van Brinkmann et al. (2019) aangetoond dat in de ondiepe en vaak gemengde waterkolom van
het Markermeer ook vlokachtige aggregaten gevormd worden. Door de productie van algenexopolysacchariden is er vorming van limnetische aggregaten die fungeren als lokale fosfaathotspots. Deze limnetische aggregaten zijn een strategie voor de overleving van P-arme algen in de
waterkolom van een oligotroof en troebel ondiep meer door hotspots van fosfaatbeschikbaarheid in
de eufotische zone te verschaffen (Brinkmann et al. 2019).

5.1.1.3 Oostvaardersoevers en mogelijke veranderingen in fytoplankton populaties
In de luwtezones van de vooroever worden de omstandigheden anders dan in het huidige
Markermeer, waar resuspensie een dominante factor is voor de fytoplanktongemeenschap. Ook kan
de uitstroom van relatief nutriëntrijk water uit de Oostvaardersplassen zorgen voor een gradiënt in
beschikbare voedingsstoffen. De Oostvaardersoevers hebben hierdoor lokaal een effect op de
fytoplanktonpopulaties van het Markermeer. In de OVP/LP kan door een meer dynamisch
waterpeilbeheer de interacties tussen (ondergedoken)waterplanten en fytoplankton worden
beïnvloed. Een afname van waterdiepte gedurende het groeiseizoen kan de groei van waterplanten
langs de oevers bevorderen en ook hier gradiënten van troebel naar helder water creëren. Dit zal
leiden tot een mogelijke toename aan diversiteit van de fytoplanktongemeenschap.

5.1.2 Macrofyten
Het belangrijkste biotische kenmerk van de oeverzone is de macrofytische vegetatie. Deze vegetatie
manifesteert zich meestal in de vorm van door elkaar lopende banden en clusters van verschillende
planten. Het gebied het dichtst bij de oever wordt meestal bezet door de verzameling van opkomende
planten (helofyten), diepere gebieden door vegetatie met drijvende bladeren (nymfyten), en de
diepste vegetatie met ondergedompelde bladeren (elodeïden). De aanwezigheid van dergelijke
planten geeft op verschillende manieren de rijkdom aan van dieren gemeenschappen die ermee
verwant zijn, zowel ongewervelde dieren (epifytische fauna) als gewervelde dieren (amfibieën,
reptielen, vissen en vogels) (Pawlikowski en Kornijów 2019).

5.1.2.1 Belang van macrofyten
In voorgaande hoofdstukken is het belang van macrofyten al verschillende keren behandeld voor de
relevante processen en eigenschappen van de compartimenten in land-water overgangen. Hier
herhalen we nog even kort het belang macrofyten. Land-water overgangen met dichte macrofyten
groei herbergen ook een grote diversiteit aan macrofauna (James et al. 1998; Gabel et al. 2008;
Thomaz en Cunha 2010). Naast hun aanwezigheid zelf voor de rijkdom aan soorten kunnen
macrofyten gemeenschappen ook fysieke en chemische veranderingen in land-water overgangen
bevorderen (Wetzel 1992). De vorming van dicht opeengepakte stengels is afhankelijk van het
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onderwater lichtregime (Moss 1990; Scheffer et al. 1993) en hydrodynamica (Barko en James 1998).
Door hun structurerend effect creëren de macrofyten een omgeving die verschilt van die van het open
water en die mogelijk een andere impact heeft op de waterkwaliteit en interacties tussen verschillende
trofische niveaus, vooral op fytoplankton (Søndergaard en Moss 1998).
Zodra de ondergedoken vegetatie zich heeft gevestigd op een locatie, wordt de lichtdoorlaatbaarheid
verbeterd door verschillende positieve terugkoppelingsmechanismen die de groei van de plant
stimuleren (van Nes et al. 2003). De rol van macrofyten om de heldere toestand te stabiliseren is
veelvuldig: bescherming voor de grazers van de algen die op de bladeren groeien (Jeppesen et al.
1998), verzwakking van waterstromingen en stabilisatie van sedimenten (James en Barko 1990),
reductie van anorganische macronutriënten door opname uit de waterkolom (Burkholder en Wetzel
1990), en door productie van allelopathische chemische verbindingen om fytoplanktongroei te
remmen (Gross et al. 1996). Hoewel de bevestiging van allelopathie (een belangrijk
verdedigingsmechanisme van planten door middel van toxische verbindingen) nog steeds speculatief
is op ecosysteemniveau (Hilt et al. 2006; Lürling et al. 2006), is bekend dat macrofyten een
overmatige groei van fytoplankton voorkomen (Blindow et al. 1993; Van den Berg et al. 1998)
waardoor de heldere toestand zelf stabiliserend zou kunnen zijn (Moss 1990; Van Nes et al. 2003;
Finkler Ferreira et al. 2018).

5.1.2.2 Huidige situatie
Door de plaatsing van de Oostvaardersdijk is veel van de dynamiek verdwenen in deze
gemodificeerde land-water overgang. Er zijn meerdere habitats verdwenen door deze dijk (§1.2.1). Dit
heeft invloed op de mogelijke soorten macrofyten die kunnen floreren. Wel heerst er nog de
mogelijkheid (bij een geschikte waterpeil dynamiek) om middels de wind zaden te verspreiden van de
moeraszone naar de meerzone bij een laag zomerpeil. In de huidige situatie zijn de macrofyten
populaties sterk verschillend tussen de meerzone (Markermeer) en moeraszone
(Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen). Het Markermeer heeft geen oeverzone waar macrofyten
als een permanent en emergent habitat kunnen groeien en is dus compleet afhankelijk van
aangrenzende systemen voor dit habitat type. De moeraszone wordt gekenmerkt door uitgebreide
oeverzones met emergente vegetatie, maar heeft weinig ondergedoken waterplanten door hoge
troebelheid en begrazingsdruk.
De macrofyten in het Markermeer worden vooral gedomineerd door de ondergedoken fonteinkruid
Potamogeton perfoliatus) gemeenschap aan de west kust van het meer. In de wat ondiepere
luwtezones (Gouwzee en langs de IJmeerkust) is daarnaast ook een gemeenschap van kranswieren
(Characeae) aanwezig. Door de steile kustzone is er geen ondiep habitat waar populaties van
permanente emergente macrofyten als riet zich kunnen vestigen. Dieper in het meer is de
resuspensie zo groot dat er zich geen macrofyten zoals Chara kunnen ontwikkelen. Want alhoewel de
waterkolom van het Markeermeer overwegend oligotroof is zal een kranswier als Chara alleen goed
kunnen groeien in helderwater met een rijke bodem (Martinsen et al. 2017). Er is dus alleen een
geschikt habitat ontstaan voor P. perfoliatus in het open deel van het meer. Deze gemeenschap kan
niet alle ecosysteem functies van macrofyten in land-water overgangen opvangen. Zo hebben we
gezien dat riet een belangrijke functie levert als habitatvormer en heeft P. perfoliatus de laagste
jaarlijkse productie in vergelijking met andere dominante macrofyten.
In de afgelopen jaren is in veel ondiepe Nederlandse meren een toename in de groei van macrofyten
waargenomen (Lamers et al. 2012; Van Geest en Noordhuis 2014). De afname van nutriënten in de
waterkolom en de beschikbaarheid van fosfor in het sediment kunnen bijdragen aan deze grote groei.
Macrofyten kunnen met hun wortels particulair P uit het sediment mobiliseren en zo toegang krijgen
tot deze enorme nutriënten bron (Van der Grift 2017). Als een limiet voor de hoeveelheid licht op de
bodem van het meer die nodig is voor plantengroei wordt 3% van de hoeveelheid licht als
noodzakelijk beschouwd (Middelboe en Markager 1997). Daarom bepaalt deze licht extinctie de
maximale diepte waarop planten kunnen groeien. Klonaal groeiende planten met wortelstokken, zoals
P. perfoliatus, kunnen door hun groeiwijze goed omgaan met lage lichtbeschikbaarheid als ze
eenmaal gevestigd zijn. In de wortelstokken kunnen ze voedingsstoffen opslaan om in het voorjaar uit
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te groeien naar het wateroppervlak en tijdens het groeiseizoen kunnen de stengels voedingsstoffen
aan elkaar doorgeven. Er wordt verondersteld dat slechts 65% van de zone die alle noodzakelijke
voorwaarden voor plantengroei biedt ook daadwerkelijk met planten is bedekt (mening van een
expert, Lammens et al. 2008). Voor de ondiepe randmeren is de geschatte GEP (goed ecologisch
potentieel) 19% dekking. Voor Markermeer is GEP-dekking slechts ongeveer 5% omdat dit meer
ongeveer twee keer zo diep is als de grensmeren (Lammens et al. 2008).
De Oostvaardersplassen hebben een groot areaal aan macrofyten, met dominerende soorten zoals
riet en moerasandijvie. Dit areaal vormt zich door de uitgestrekte oeverzone, die macrofyten veel
beschikbaar habitat biedt. Maar het grootste effect dat de huidige situatie op de macrofyten populatie
heeft, is het waterpeil beheer. We hebben gezien dat met de bodem van de Oostvaardersplassen
onder natuurlijk beheer met vormen van waterpeil (droog, gesatureerd en geïnundeerd sediment)
ontkieming plaatsvindt in deze eerstgenoemde drooggevallen oeverzone (Vonk et al. 2017). Dit is een
belangrijk gegeven als natuurlijke waterpeil dynamiek afwezig is en planten soorten en hoeveelheden
afnemen. Zo was ook het geval bij een studie naar sedimentontwatering en daaropvolgende
uitdroging wat de voortplanting stimuleert van macrofyten soorten en de nutriëntencyclus verbetert
(Keddy en Reznicek 1986; Hill et al. 1998; Baldwin en Mitchell 2000 in Carmignani en Roy 2017).
Daarop aansluitend zal "een beheersplan met incidentele tijdelijke verlaging van het waterpeil de
ecologische toestand van wateren verbeteren” (Geest et al. 2005).
Deze peildynamiek moet wel geregeld plaatsvinden want langdurige hoge waterstanden vermindert
ook de licht penetratie tot het sediment en de groeisnelheid van licht geremde waterplanten.
Daarentegen kan langdurig lage waterstanden vegetatie verminderen door uitdroging. Gelukkig zijn
veel macrofyten in de oeverzone aangepast aan matig fluctuerende waterstanden, die de omvang en
soortenrijkdom van plant bedekking in de oeverzone kunnen maximaliseren (Keddy en Reznicek
1986; Hill et al. 1998). De soortenrijkdom en het gebied bezet door waterplanten kunnen worden
verminderd door het seizoensgebonden patroon van schommelingen in het waterpeil te verlagen, te
verhogen of te veranderen (Hill et al. 1998). Dit geeft aan hoe belangrijk de natuurlijke
schommelingen in het waterpeil zijn voor de macrofyten groei (Strayer en Findlay 2010).

5.1.2.3 Oostvaardersoevers en mogelijke veranderingen in macrofyten populaties
Zoals besproken in de huidige situatie is er een populatie van P. perfoliatus in het Markermeer, die
mogelijke floreert door gebruik te maken van beschikbare P in het sediment (§2.2.4). Maar uit een
studie van Mitsch (2017) met een veldexperiment in Amerika bleek dat een moeraszone de nutriënt
belasting van P vermindert op het meer ecosysteem. Zo zal alleen al bij herstel van 5 tot 10% van het
oorspronkelijke moeraszone een reductie van meer dan 20% op het meer systeem kunnen leveren. In
het geval van de Oostvaardersplassen zou het betekenen dat het water naar het Markermeer eerst in
een vooroever opgevangen kan worden door macrofyten die deze P gebruiken voor groei. Zo wordt
ook vastgesteld dat, om de water kwaliteit van ondiepe meren te verbeteren, de restauratie of
expansie van de macrofyten rand nutriënten van het land in het sediment kan wegvangen tijdens het
groeiseizoen (Sollie en Verhoeven 2008). Dit geeft een perspectief voor een vooroever in het
Markermeer dat het nutriënt rijke water van de moeraszone opvangt en omzet tot plantbiomassa. Het
is niet waarschijnlijk dat de nutriëntbelasting voor P en N uit de moeraszone van de OVP/LP zal
leiden tot eutrofiering in het Markermeer. Wel is het juist belangrijk dat deze nutriënten niet meteen
verdund worden over het gehele Markermeer maar in een vooroever worden opgevangen, waardoor
er gradiënten in het meer kunnen ontstaan.
Deze voeroever biedt meteen veilig habitat voor zoöplankton en vis larve. Bovendien helpt deze
beplante vooroever ook voor een reductie van golven op de dijk (Penning et al. 2016; Vuik et al.
2016). De vooroever biedt daarmee ook een bescherming tegen resuspensie en verlaagt de nutriënt
belasting in dit deel van het meer ecosysteem. Dit is vooral tijdens de lente kieming belangrijk is om
niet een algen gedomineerd systeem te krijgen, maar een gevarieerde waterplantengemeenschap
(Phillips et al. 2016). Ook de peildynamiek heeft grote invloed op macrofyten groei (Figuur 2.3).
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Instellen van een meer natuurlijk peilbeheer zal de kansen bevorderen van macrofyten om te
ontkieming en gezond te groeien in de oeverzone.

5.1.3 Perifyton
5.1.3.1 Belang van perifyton
Meren in land-water overgangen worden vaak gecategoriseerd op basis van de omvang van de
productie van fytoplankton in de waterkolom, terwijl bijdragen van aangehechte algen (perifyton)
zelden worden gemeten. Niettemin kan perifyton een aanzienlijke bijdrage leveren aan de productie in
kleine tot middelgrote meren (Vadeboncoeur et al. 2003). Het lijkt onwaarschijnlijk dat een dunne laag
van aangehechte algen in meren de basis kan zijn voor veel organismen, maar toenemend bewijs
van chemische tracers ondersteunt deze visie. Aan elkaar gekoppelde algen groeien op elk
onderwater oppervlak dat voldoende licht ontvangt voor fotosynthese. Deze aangehechte algen
worden echter snel door dieren begraasd tot dunne, nauwelijks waarneembare biofilms
(gemeenschap van micro-organismen, zie §5.2). Algen zijn over het algemeen voedzamer en beter
verteerbaar dan vaatplanten. Bovendien zijn aangehechte algen bijzonder goed te begrazen, omdat
ze zich concentreren op harde oppervlakken (Vadeboncoeur en Power 2017). Ondanks de lage
biomassa, kan periphyton wel 30% van de totale litorale productie en 20% van de jaarlijkse primaire
productie van een compleet meer verzorgen (Wetzel et al. 1972).
Positieve correlaties tussen perifyton-biomassa (chlorofyl) en trofische status van een meer zijn zwak
of unimodaal (Cattaneo 1987; Hansson 1992). Bovendien is niet perifyton-biomassa maar –
productiviteit de variabele die relevant is voor een verkenning van het potentiële belang van perifyton
in meren. Perifyton op harde substraten en kunstmatige macrofyten vertonen soms een zwakke
relatie tussen lichtverzadiging, gebied specifieke fotosynthesesnelheden of de beschikbare
voedingsstoffen over een eutrofiëringsgradiënt (DeNicola et al. 2003; Liboriussen en Jeppesen 2006).
Perifyton op het sediment wordt negatief beïnvloed door schaduweffecten van fytoplankton (BjörkRamberg en Anell 1985; Vadeboncoeur et al. 2003). Perifyton-productie vertegenwoordigt een
cryptische energiebron in oligotrofe en mesotrofe meren die over het hoofd werd gezien door eerdere
theoretische behandeling van trofische controle in meren (Vadeboncoeur et al. 2005).

5.1.3.2 Huidige situatie en perspectief Oostvaardersoevers
In de huidige situatie is er alleen in de moeraszone sprake van uitgebreide perifyton
gemeenschappen in de rietkragen van de oevers. In zowel de moeras- als de meerzone is er te veel
resuspensie vanaf de bodem en te weinig licht op de bodem om vooral bentische perifyton
gemeenschappen te ondersteunen. Als Oostvaardersoevers perspectief zal er de mogelijkheid zijn
om middels peilbeheer en een vooroever meer habitat te creëren voor perifyton, en daarmee de
productiviteit van het meer vergroten.

5.2 Biofilm
De biofilm is een gemeenschap van micro-organismen die kan bestaan uit bacteriën, schimmels,
ééncellige algen, en microfauna. Een biofilm vormt zich in aquatische ecosystemen op vaste
substraten. Dit kunnen zowel stenen zijn als ook stengels van planten. De biofilm speelt een grote rol
als recycler van anorganische nutriënten naar organisch materiaal. Bacteriën nemen voedsel op dat
anders niet beschikbaar was voor hogere orde organismen. De algen zijn net als het perifyton een
primaire producent.
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5.2.1 Belang van biofilms
Een biofilm omvat een consortium van micro-organismen waarin cellen aan elkaar plakken en vaak
ook sterk aan een oppervlak. Dit kan zich ook samenvoegen met perifyton op macrofyten
bijvoorbeeld. Het plakken is samengesteld uit extracellulaire polymere stoffen. In systemen met een
zeer variabele water dynamiek (d.w.z. kleine stroompjes en ondiepe meer systemen) maken biofilms
het grootste deel van de microbiële activiteit uit. In grotere en meer stabiele systemen zoals rivieren
en diepe meren wordt traditioneel gezegd dat planktonische gemeenschappen het metabolisme
domineren (Figuur 5.2) (Sinsabaugh en Findlay 2003). Voor deze variabele systemen met een hoge
verwerkingscapaciteit biedt de biofilm gemeenschap een buffer voor het systeemmetabolisme,
analoog aan dat van de planktonische gemeenschappen van grote systemen door een grote massa
en lage verhoudingen van oppervlakte tot watervolume (Sinsabaugh en Findlay 2003).

Figuur 5.2 Het overzicht van DOM-bacterie interacties. Waar landschap, vegetatie, hydrologie en klimaat invloed
uitoefenen op de hoeveelheid DOM input. Bij een lage beschikbaarheid aan bacteriën en een hoge DOM input
zal er veel DOM aanwezig zijn in het systeem terwijl als de omstandigheden voor bacteriën juist zijn zullen zij
vrijwel al het DOM verwerken in het systeem en is er vrijwel geen export van DOM. (Bron: Sinsabaugh en
Findlay 2003)

Wetzel et al. (1995) vonden dat opgelost organisch koolstof uitgelekt uit planten na blootstelling aan
zonlicht een grote en aanhoudende toename in bacteriegroei in de biofilm veroorzaakte. Deze biofilm
heeft positieve en negatieve effecten op de onderliggende macrofyten en grazer populaties (Tabel
5.1). Zo zal een biofilm ten eerste een afleiding voor macrofyten grazers zijn maar dit leidt ook tot
overschaduwen van de macrofyten zelf (Lodge et al. 1988).
De rol van bentische bacteriële productie in meren is relatief onderbelicht, er zijn maar een aantal
studies die dit onderzocht hebben en het belang konden aantonen (Vadeboncoeur et al. 2002).
Precieze schattingen van bentische bacteriële productiviteit worden wel gehinderd zeer reële
methodologische hindernissen (zoals snelle verstoring van deze gemeenschappen; Kemp 1990). De
weinige schattingen van het gehele meer suggereren sterk dat de bentische bacteriële productiviteit
minstens vergelijkbaar is met die van bacterioplankton en de microbiële productiviteit in sommige
meren domineert (zie Figuur 3.8). Deze bentische productiviteit kan twee- tot vijfmaal groter zijn dan
de productiviteit van bacterioplankton (Likens 1985). Ook was de bacteriële productiviteit op
macrofyten alleen (dus zonder de sediment geassocieerde bacteriën) in twee Deense meren tot
zevenmaal groter dan die van bacterioplankton (Theil-Nielsen en Søndergaard 1999). De hoge
bacteriële productie op sedimenten en macrofyten heeft potentieel ingrijpende gevolgen voor de flux
van opgeloste organische koolstof tussen benthische en pelagische zones en voor het gebruik van
benthische bacteriële productie door consumenten (Kemp 1990; Wetzel 1990).
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Tabel 5.1 Gunstige (A) en nadelige (B) interacties tussen de componenten van het macrofyt-biofilm-grazer-complex.
Referentienummers staan achter elk effect deze zijn terug te vinden in Lodge et al. (1988). Die effecten zonder referenties zijn,
voor zover bekend, niet direct getest. (Bron: Lodge et al. 1998).

Naast organische voeding van stervend phytoplankton kunnen microbiële gemeenschappen gebruik
maken van allerlei anorganische moleculen om aan hun energievoorziening te komen (Tabel 3.2).
Volgens talloze tracermetingen in zee, terrestrische en zoetwater ecosystemen is ook aangetoond dat
bacteriën de dominante concurrenten zijn voor opgeloste anorganische voedingsstoffen zoals N en P
bij lage concentraties (Currie en Kalff 1984; Cotner et al. 2010). Microben nemen voedingsstoffen en
nutriënten op door passieve diffusie en actief transport. De eerste vereist geen energieverbruik door
de cel, maar de inname wordt beperkt door diffusiebarrières en concentratiegradiënten. Actief
transport vereist energieverbruik om materialen naar de cel te vervoeren tegen
concentratiegradiënten. De efficiëntie van het proces wordt bepaald door de simpelheid van het
organisch materiaal. Zo zullen monomeren het meest simpele en daarmee het meest labiele
organisch materiaal zijn (Sinsabaugh en Findlay 2003).
Lange tijd werd gedacht dat de organische koolstof substraten die de groei van planktonische
bacteriën ondersteunen grotendeels van fytoplankton oorsprong waren (Dodds en Cole 2007). Terwijl
sommige wetenschappers zich wel degelijk bewust waren van het belang van terrestrisch organisch
materiaal in de vorm van opgelost organisch koolstof als een microbieel substraat (Wetzel et al. 1972;
Tranvik 1992)., voorzagen velen van ons een zeer nauwe koppeling tussen de groei en de
ademhaling van planktonische bacteriën en de afgifte van organische koolstof tijdens fytoplankton
fotosynthese (Larsson en Hagström 1979; Cole et al. 1982) of fytoplankton cel dood (Cole, 1982).
Deze terrestrische bron voor bacteriën kan wel 30-70% van het organische koolstofgehalte van
organismen op alle trofische niveaus in meren bevatten (Jansson et al. 2007). De opnamen van deze
bron wordt vooral bevorderd als er een natuurlijk peilbeheer heerst wat de bacteriële gemeenschap
bevordert (Weise et al. 2016).

103 Oostvaardersoevers Voorverkennings rapport, Titus Rombouts (Universiteit van Amsterdam) Augustus 2019

5.2.2 Huidige situatie
In de huidige situatie kan de microbiële loop niet de gehele keten doorlopen, vooral in het
Markermeer waar geen input is van terrestrisch materiaal wat een grote voedingsbron is voor de
bacteriële gemeenschap. Binnen de moeraszones zal er wel afgifte van organisch materiaal van
planten zijn die een positieve invloed heeft op de biomassa van bacteriën. In beiden zones zal er
dood fytoplankton materiaal zijn om te zich mee te voeden. Echter is de primaire productiviteit van
algen in de waterkolom soms laag en is de rol van perifyton productiviteit beperkt in het meer. Tevens
is er weinig instroom van terrestrische koolstof als alternatieve voedingsbron.

5.2.3 Oostvaardersoevers en mogelijke veranderingen in het belang van de
biofilm
Een biofilm omvat een consortium van micro-organismen waarin cellen aan elkaar plakken en vaak
ook aan een oppervlak. Het plakken is samengesteld uit extracellulaire polymere stoffen. Systemen
met een zeer variabele water dynamiek (d.w.z. kleine stroompjes en ondiepe meer systemen) maken
biofilms het grootste deel van de microbiële activiteit uit, terwijl in grote rivieren en diepe meren,
planktonische gemeenschappen het metabolisme domineren (Sinsabaugh en Findlay 2003). Het
Markermeer en de moeraszones zijn vooral ondiepe meren die bij het juiste peilbeheer en het
aanleggen van de verbinding kunnen profiteren van een uitwisseling van (opgelost) organisch
materiaal. Dit materiaal geeft bacteriën de mogelijkheid het organische materiaal op te nemen. Dit zal
deels pelagisch plaatsvinden, maar vooral in biofilms die zich in de vooroever bevinden. De
ondersteuning van het systeem op de microbiële loop zal toenemen om het voedselweb te
versterken. Hiernaast zal er ook meer voedsel voor bacteriën in de vlokken in het Markermeer zijn,
wat de productiviteit van algen kan bevorderen (zie Brinkmann et al. 2019).

5.3 Zoöplankton
Zoöplankton is een verzamelnaam voor in water zwevende of drijvende heterotrofe organismen. Ze
voeden zich niet door middel van fotosynthese maar consumeren fytoplankton (in dat geval
herbivoren), andere zoöplanktonsoorten (carnivoren), bacteriën (in dat geval zijn ze bacterivoor) of
detritus (in dat geval zijn ze detrivoor).

5.3.1 Belang van zoöplankton
De zoöplankton gemeenschap bewegen zich mee met de stroming van het water, maar kunnen zich
ook actief voortbewegen. Doordat fytoplankton in hogere waterlagen is te vinden, verplaatst het
zoöplankton zich 's nachts naar boven, en gaat het 's ochtends weer naar beneden om minder last te
hebben van predatie door vissen. Dit verschijnsel wordt verticale migratie genoemd. Naast deze
bekende verticale migratie zijn er zoöplankton soorten ontdekt die ook horizontale migratie vertonen
(Jones en Waldron 2003; Romare et al. 2003). Zo werd er over het algemeen beschouwd dat
zoöplankton vegetatie vermeed, maar er is aangetoond dat pelagisch zoöplankton soms de voorkeur
heeft om dicht bij de rand van macrofyten te blijven (Timms en Moss 1984; Lauridsen et al. 1996).
Zoöplankton kan ook terrestrisch organisch materiaal assimileren via de consumptie van bacteriën die
gebruikmaken van opgelost terrestrisch organisch materiaal (Jansson et al. 2007) of door de directe
inname van particulair terrestrisch organisch materiaal (Cole et al. 2006). Hoewel de voedingskwaliteit
van terrestrisch organisch materiaal over het algemeen minder is dan fytoplankton organisch
materiaal (Wetzel 1995), is er duidelijk bewijs dat het wordt gebruikt als een energiebron (Karlsson et
al. 2012; Berggren et al. 2018).
De klassieke interactie tussen fytoplankton en zoöplankton is begrazing. Selectieve begrazing door
zoöplankton is een belangrijke factor die de structuur van fytoplankton beïnvloedt, die op zijn beurt
ook de taxonomische samenstelling en dominantie van het zoöplankton beïnvloedt (Gołdyn en
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Kowalczewska-Madura 2007). Aan de andere kant kunnen perifytische algen ook worden gebruikt als
voedselbron voor zoöplankton (Rautio en Vincent 2006), zodat de verwijdering van biofilm door
voorkeuren voor zoöplankton de perifytische gemeenschap kan begunstigen. Deze begunstiging kan
licht toe laten, nutriënten recyclen en/of de vestiging van andere soorten vergroten, waardoor de
rijkdom en diversiteit van deze gemeenschap kan toenemen (de Faria et al. 2017). Daarnaast is
zoöplankton een goede indicator van ecologische status en trofische status (Haberman en Haldna
2014). Het is de belangrijkste schakel tussen de microbiële loop, primaire producenten en hogere
trofische niveaus (Ejsmont-Karabin 2012; Rosińska et al. 2019).

5.3.2 Huidige situatie en perspectief Oostvaardersoevers
In de huidige situatie is er in het Markermeer geen grote ondersteuning voor het zoöplankton door de
beperkte microbiële en fytoplankton gemeenschap die als belangrijkste voedselbronnen fungeren.
Deze voedselbronnen worden sterk beïnvloed door de regelmatige resuspensie en het grotendeels
ontbreken van verbinding met terrestrische gebieden. Alleen in de moeraszone is er sprake van een
microbiële gemeenschap die vooral leeft op organisch materiaal van macrofyten in de rietkragen van
de oevers. De microbiële gemeenschap die leeft op de vlokken in het meer (Brinkmann et al. 2019) is
grotendeels niet beschikbaar voor zoöplankton door de grootte en relatief lage voedselkwaliteit
(anorganisch materiaal). In zowel de moeras- als de meerzone is er te veel resuspensie vanaf de
bodem en te weinig licht op de bodem om bentische zoöplankton te ondersteunen. Daarnaast is
weinig bekend over de algehele diversiteit van de macrofauna gemeenschap in zowel de meer- als
moeras zone.
Als Oostvaardersoevers perspectief zal er wel de mogelijkheid zijn om middels een vooroever meer
luwte habitat te creëren. Dit kan leiden tot meer gradiënten in resuspensie en daarmee mogelijk
leiden tot lokaal betere omstandigheden voor zooplankton.

5.4 Macrofauna
Macrofauna wordt gedefinieerd als alle ongewervelde dieren die achterblijven op een 0,5 mm zeef.
Macrofauna zijn dus dieren die minstens één dimensie hebben die groter is dan een halve millimeter.
De macrofauna gemeenschap wordt gevormd door vele taxonomische groepen van geleedpotigen tot
wormen. Voorbeelden zijn kevers, slakken, platwormen, bloedzuigers, larven van libellen,
waterpissebedden en aasgarnaaltjes. Een deel van deze dieren leeft meestal op de bodem van het
water, vaak min of meer verborgen tussen stenen, waterplanten, takken of wortels en wordt
aangeduid als macrobenthos. Macrofauna die verborgen in de modder of het slib leeft behoort tot de
infauna. Macrofauna bestaat daarmee ook uit functioneel heel diverse groepen. Bijna alle
voedingsstrategieën (zoals grazer, detritivoor, predator, filtreerders) kunnen vertegenwoordigd zijn in
een macrofauna gemeenschap.

5.4.1 Natuurlijk systeem
Macrofauna zijn functioneel belangrijk in veel terrestrische en aquatische ecosystemen (Wilson 1992;
Freckman et al. 1997; Palmer 1997). In zoetwatersedimenten zijn de macrobenthos
gemeenschappen divers en overvloedig, maar zijn ze vaak onregelmatig verdeeld en relatief moeilijk
te bemonsteren. Vooral de groep infauna die dieper in het sedimenten leven. De soortenrijkdom en
het functionele belang van zoetwater bentische ongewervelde dieren blijft dus over het algemeen
onopgemerkt tot onverwachte veranderingen optreden in ecosystemen (Figuur 5.3). Onverwachte
veranderingen in zoetwaterecosystemen zijn vaak te wijten aan veranderingen in de complexe
verbindingen tussen sediment-levende soorten en de bijbehorende voedselwebben (Goedkoop en
Johnson 1996; Lodge et al. 1998). Ook kunnen verstoringen, zoals overstromingen of droogte de
soortensamenstelling van het benthos veranderen (Gleick 1993; Power 1995; Johnson et al. 1998).
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Figuur 5.3 De rol van de macrobenthos is het omzetten van nutriënten en het beheersen van uitstroom van
nutriënten uit ecosystemen. De macrobenthos transformeert organische detritus van sedimentaire opslag in
opgeloste nutriënten die kunnen worden vrijgelaten in bovenliggende wateren en voor macrofyten en
fytoplankton voor het verhogen van de primaire productiviteit. Sommige macrobenthos voedt zich met
macrofyten, algen en zoöplankton. Veel bentische soorten worden vervolgens verteerd door vissen. Door hun
vermenging van sedimenten en diversifiëring van verschillende bronnen, beïnvloedt de macrobenthos indirect de
microbiële productie. (Bron: Covich et al. 1999)

Macrofauna vormt het belangrijkste voedsel voor vissen en voor sommigen vogels. Toch heeft
macrofauna niet altijd veel belangstelling gekregen om twee belangrijke redenen. Ten eerste is er, op
enkele uitzonderingen na (bijvoorbeeld de bestrijding van muggen of de voorziening van voedsel voor
watervogels), weinig publieke belangstelling voor macrofauna als zodanig. Macrofauna is namelijk
niet een heel herkenbare groep, zoals vis, en ze worden zelden als hinderlijk ervaren, zoals te veel
groeiende planktonische algen of macrofyten. Ten tweede is macrofauna onderzoek er bewerkelijk.
Macrofauna gemeenschappen zijn taxonomisch en functioneel erg divers, in tijd en plaats zeer
variabel, en sterk fragmentarisch in hun lokale distributies. Daarmee zijn ze lastig om te bemonsteren
en te determineren. Deze combinatie van hoge natuurlijke variabiliteit, hoge bemonsteringsinspanning
en lage bemonsteringsnauwkeurigheid maakt het notoir moeilijk om patroon te onderscheiden voor
deze groep. Dit maakt inschattingen van macrofauna responsen op vergelijkende of experimentele
gradiënten erg lastig.
Ondanks deze beperkingen van hun studie, vervullen macrofauna belangrijke ecosysteem- en
gemeenschapsfuncties in meren, waarvan er vele worden gemedieerd door de interacties tussen
macrofauna en vissen (Jeppesen et al. 2012). Consumenten van fytoplankton zoals zoöplankton een
zoöbenthos hebben bovendien een omgekeerde relatie tussen diepte en de bijdrage van de
benthische filtreerders. Jeppesen et al. (1997) verzamelde gepubliceerde regressies om te bewijzen
dat dichtheden van profundale zoöbenthos omgekeerd evenredig zijn met de gemiddelde diepte. Ook
neemt de verhouding van zoöplankton tot profundale zoöbenthos toe met de gemiddelde diepte van
een meer. Dit toont aan dat de relatieve bijdrage van zoöbenthos aan secundaire productie afneemt
naarmate de gemiddelde diepte toeneemt (Vadeboncoeur et al. 2002). Vooral in ondiepe meren zal
de zoöbenthos dus een grote rol spelen.
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5.4.2 Gemodificeerd systeem
In natuurlijke land-water overgangen is de secundaire productie van macrofauna meestal het hoogst
in de bovenste litorale zone en neemt monotoon af met de waterdiepte (Lindegaard 1992; Babler et
al. 2008; Northington et al. 2010; Butkas et al. 2011). Dit is zichtbaar in Figuur 5.4, waar vooral in de
bovenste litorale zone (‘upperlittoral’) het belangrijkste habitat van macrofauna is (Pätzig et al. 2018).
De hoge productiviteit in de bovenste litorale zone is het resultaat van warme temperaturen, hoge
zuurstofbeschikbaarheid en hoge voedselkwaliteit (Downing en Rigler 1984). Naast een hogere
productie heeft het litorale gebied ook een hogere macrofauna diversiteit omdat het typisch
heterogener is dan diepere meerzones die onvoldoende licht en structurele complexiteit hebben
(James et al. 1998; Vadeboncoeur et al. 2011).
In deze bovenste litorale zone heeft bovendien habitat heterogeniteit ook een sterk effect op de
macrofauna gemeenschap, met de hoogste diversiteit in de structureel complexe macrofytische
habitats (Porst et al. 2019). Daarnaast kunnen, op grovere schaal, de topografie van de litorale zone,
rivier input en blootstelling belangrijke factoren zijn voor de ruimtelijke structuur van de macrofauna
gemeenschap. Op fijnere schaal kan de samenstelling van substraten, met name macrofyten en
anorganische sedimenten, de motor zijn voor de ruimtelijke structuur van de macrofauna
gemeenschap (Stoffels et al. 2005).

Figuur 5.4 Macrofauna diversiteit (A), biomassa (B), totale productie (C) en productie macro-invertebraten (D)
voor stranden (driehoeken), jachthavens (vierkanten) en natuurlijke oeverzones (cirkels) tegen diepte in de
Scharmützelsee. Gegevens zijn gemiddelden en 95% betrouwbaarheidsintervallen. (Bron: Pätzig et al. 2018)

Veel land-water overgangen zijn aanzienlijk veranderd door menselijke ontwikkelingen zoals
erosiebestrijdingsstructuren of recreatieve stranden. Dergelijke veranderingen zullen waarschijnlijk in
de toekomst toenemen, maar er is weinig bekend over hun impact op de macrofauna gemeenschap.
In Figuur 5.5 wordt de soortenrijkdom van natuurlijke en gemodificeerde land-water overgangen
vergeleken over de (a) eulitorale (0-20cm) en (b) infralitorale (20-120cm) zones (Brauns et al. 2007).
De rijkdom van de eulitorale soorten en de abundantie van Coleoptera, Gastropoda, Trichoptera,
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shredders en xylophagous soorten waren het laagst op stranden en keerwanden, maar de rijkdom
van soorten op de rotsen waren niet significant verschillend van rijkdom in natuurlijke oevers. Het
behoud van wanden en rotsen had geen significant effect op de infralitorale macrofauna
gemeenschap. Omgekeerd hadden stranden een significant lagere infralitorale soortenrijkdom en een
overvloed aan Ephemeroptera, Trichoptera en shredders in vergelijking met natuurlijke oeverzones.
Bovendien was de soortenrijkdom positief gecorreleerd met de heterogeniteit van habitats uitgedrukt
als het aantal habitattypen. Meer ontwikkelingen in de oeverzones leidde tot toenemende aantallen
van Chironomidae. De overige grote groepen macrofauna namen af met een toenemend deel van de
kustlijnontwikkeling (Brauns et al. 2007). Dit laat zien dat de biologische effecten van
oeverontwikkeling in ondiepe meren afhankelijk zijn van de mate waarin structurele complexiteit en
heterogeniteit van litorale habitats worden verminderd. zijn

Figuur 5.5 Mediane soortenrijkdom (+ maximum) van natuurlijke en ontwikkelde oeverzones (van boven naar
beneden: natuurlijk, strand, keerwand, rotsen) in de (a) eulitorale (0-20cm) en (b) infralitorale (20-120cm) zones.
Aanzienlijke verschillen (Mann-Whitney U-test) tussen natuurlijke en elk type ontwikkelde kusten worden
aangegeven met sterretjes (** P <0 · 01, * P <0 · 05). (Bron: Brauns et al. 2007)

Modificatie van oevers van meren vermindert de aantallen en verandert de taxonomische
samenstelling van de macrofauna gemeenschap (Brauns et al. 2007; McGoff et al. 2013; Pätzig et al.
2015). Echter is de invloed van deze veranderingen op secundaire productie grotendeels onbekend.
De modificatie van de oeverzone vermindert de complexiteit van het habitat wanneer natuurlijke
oevervegetatie wordt vervangen door bestrating of zeer goed onderhouden vegetatie, of wanneer
belanghebbenden habitats uit het meer worden verwijderen, zoals grof bosrijk puin, rietkragen of
waterplanten (Christensen et al. 1996; Francis en Schindler 2006; Radomski 2006). Verandering of
verlies van natuurlijke fysische habitatstructuur verandert de beschikbaarheid van organisch materiaal
die secundaire productie ondersteunen (Francis en Schindler 2006; Brauns et al. 2011). In sommige
gevallen kan de ontwikkeling van de kust de complexiteit van het habitat echter vergroten door de
introductie van, soms nieuwe, harde structuren zoals houten palen of metalen platen. In een eerdere
studie is er aangetoond dat deze structuren, en hun indirecte effecten, voldoende habitat kunnen
bieden om macrofauna diversiteit te vergroten (Pätzig et al. 2015). Echter is het niet duidelijk of deze
toename in diversiteit zich vertaalt in een hogere secundaire productie. Deze resultaten benadrukken
de cruciale rol van de oeverzone voor het functioneren van ecosystemen in het hele meer en de grote
gevoeligheid van litorale secundaire productie voor verandering van de oeverzone door menselijke
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activiteiten. Beperkte beschikbare gegevens suggereren dat secundaire productie in oeverzones
direct verband houdt met de structurele complexiteit van habitats (Jónasson 1979; Gong et al. 2000).

5.4.3 Huidige situatie
In de huidige situatie is de oever van het Markermeer door het aanleggen van dammen en dijken
dermate aangetast dat er geen oevervegetatie of natuurlijke land-water overgang meer is. Dit effect
op de bovenste litorale zone is het grootst voor macrofauna gemeenschappen. Door het verlies van
deze heterogeniteit zijn de diversiteit en aantallen van de macrofauna gemeenschap ook laag. Alleen
het habitat van slibrijke ondiepe wateren is in overvloed aanwezig en zal de mogelijkheid voor
chironomiden en wormen bieden om zich te ontwikkelen. Dit zijn nu ook de meest dominante
bentische macrofauna soorten. De moeraszones worden gekenmerkt door een heterogenere en
natuurlijkere land-water overgang en hebben daarmee waarschijnlijk een grotere diversiteit aan
macrofauna van het meer. Maar net als in het Markermeer, zal de resuspensie van losliggend slib
veel effect hebben op het habitat van bentische macrofauna.

5.4.4 Oostvaardersoevers en mogelijke veranderingen in de macrofauna
gemeenschap
Als Oostvaardersoevers perspectief zal er de mogelijkheid zijn om middels een vooroever meer
habitat te creëren voor macrofauna in de oeverzone van het Markermeer. Middels een fauna passage
naast de huidige verbinding zal er macrofauna kunnen migreren van het meer naar de moeraszone.
En door het gebruik van een meer natuurlijk peilbeheer zullen meer soorten macrofauna zich kunnen
vestigen in de oeverzone van de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Zoals aanbevolen door
Brauns et al. (2007) is het behoud en herstel van de complexiteit van de litorale habitats en de
heterogeniteit van habitats erg belangrijk voor de ontwikkeling van diverse en productieve
macrofauna gemeenschappen.

5.5 Vissen
5.5.1 Natuurlijk systeem
Het belang van de litorale zone van meren voor een diverse visgemeenschap wordt al vele eeuwen
gewaardeerd. De complexiteit en heterogeniteit van dit leefgebied hebben wel geleid tot minder
kennis van de lokale visecologie in vergelijking met de veel grotere maar eenvoudiger pelagische
zones. Meer vissoorten kunnen de litorale zone permanent bezetten of bezoeken op dagelijkse-,
seizoens- of ontogenetische tijdschalen als reactie op een reeks van intrinsieke en extrinsieke
factoren. Het doel kan zijn zich te voeden, een toevlucht tegen predatie te vinden en, het belangrijkste
voor veel soorten, zich voort te planten. De grootste bedreigingen voor vissen in de oeverzone zijn de
gevolgen van eutrofiëring. Dit kan direct gevolgen hebben door de veranderingen in fysischchemische omstandigheden, zoals lagere zuurstofconcentraties. Ook kan het gerelateerd zijn aan de
directe of indirecte verandering van de voedingscondities, bijvoorbeeld door het verlies van
macrofyten en de bijbehorende macrofauna gemeenschap. Verstoringen in waterpeil dynamiek,
bijvoorbeeld stijgingen of dalingen van de waterstandsvariaties en gerelateerde verziltingssnelheden,
kunnen interfereren met paaien of eieren incubatie. Tevens is de introductie van uitheemse soorten,
waarvan er vele preferentieel de oeverzone koloniseren, vaak erg verstorend door concurrentie of
directe predatie. Het beheer van deze bedreigingen wordt het best uitgevoerd als integraal
programma van maatregelen. De beheersing van nutriëntenniveaus kan best gecombineerd worden
met acties specifiek voor verbetering van de litorale zone voor vispopulaties. Deze omvatten de
vervanging van verloren of beschadigde paai-substraten, het actief beheren van waterniveaus op
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geschikte tijdstippen van het jaar en, op zijn minst potentieel, de inzet van kunstmatige structuren om
geschikte fysieke leefomgeving voor volwassen vissen te bieden (Winfield 2004).
Dus de meeste vissoorten bevolken de litorale zone, terwijl relatief weinig soorten uitsluitend de
pelagische zone bevolken. Het vereist minder primaire productie om een vissoort in de litorale zone te
ondersteunen dan nodig is om een soort in het pelagische gebied te ondersteunen (Vander Zanden et
al. 2011). In beheer besteden we speciale aandacht aan vissen, omdat ze een bijzonder belangrijke
rol spelen als habitatkoppelaars als gevolg van hun hoge mobiliteit en flexibele foerageertactieken die
leiden tot een allesomvattende habitat. Habitatkoppeling heeft belangrijke gevolgen voor het cycleren
van voedingsstoffen, interacties tussen roofdieren en prooien en de structuur en stabiliteit van
voedselwebben (Schindler en Scheuerell 2002).
Zowel marien- als zoetwatervissen foerageren over habitats die variëren in prooibeschikbaarheid, b.v.
pelagische en oeverzones (samengevat in Polis et al. 1997). Stabiele isotopen studies laten zien dat
zelfs in ‘s werelds grootste meren, een diversiteit aan vissen afhankelijk zijn van voedselbronnen in
de litorale zone (Vadeboncoeur et al. 2008). Gecomplementeerde isotoop en visdieetanalyses
hebben aangetoond dat litoraal koolstof relevant is en deze bron ondersteunt ook deels de pelagische
visbiomassa in ondiepe meren (González Sagrario et al. 2018). Bovendien benadrukten resultaten uit
dezelfde studie de rol van omnivorie en vis foeragerende plasticiteit in cross-habitatverbindingen in

Figuur 5.6 Reacties van vissen op structurele complexiteit in de oeverzone; a) een overvloed en soortenrijkdom
van vissen als een functie van de dichtheid van groot hout (dekking klassen als volgt: klasse 1, geen hout, klasse
2, 0 - 5% dekking van hout; klasse 3, 5-15% dekking van hout, klasse 4, [15% dekking van hout] in Franse
rivieren; b) aantal nesten plus scholen jonge jongen van drie soorten black bass (Micropterus) in Bull Shoals
Reservoir langs kusten met en zonder experimenteel toegevoegde borstelpalen; c) aantallen kleine vissen met
behulp van eenvoudige en complexe kust habitats in meren van Ontario met en zonder smallmouth-bas; d)
verminderingen in dichtheid van grof houtachtig puin en groeisnelheden van bluegills (± 1SD) in Wisconsin
meren met toenemende menselijke ontwikkeling. (Bron: Strayer en Findlay 2010)
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ondiepe meren. Ook de verbinding tussen litoraal en bentische habitats kunnen een verrassend grote
rol spelen bij het ondersteunen van vissen (samengevat in Vander Zanden et al. 2011). Vissen spelen
daardoor een sleutelrol in het functioneren van ondiepe meren door de uitwisseling van
voedingsstoffen tussen habitats en de trofische structuur en dynamiek van het meer te beïnvloeden.
Deze processen worden op hun beurt sterk beïnvloed door de overvloed aan ondergedoken
macrofyten, omdat visetende vissen vaak overvloedig aanwezig zijn met een hoge
macrofytendichtheid (Mello et al. 2009)
Op grotere ruimtelijke schalen, hebben Benson en Magnuson (1992) gemeld dat biodiversiteit van
visgemeenschappen was gecorreleerd met de hoeveelheid fysieke heterogeniteit in het gebied.
Verder kunnen structureel complexe habitats verschillende visgemeenschappen ondersteunen
(Jenkins en Wheatley 1998; Madejczyk et al. 1998; Long en Walker 2005). De groeisnelheid van
vissen kan ook hoger zijn in structureel complexe habitats; Schindler et al. (2000) ontdekte dat de
groeisnelheid van bluegills gecorreleerd was met de hoeveelheid grof organisch materiaal in meren
(Figuur 5.6), en Sass et al. (2006) toonde aan dat de groeisnelheid van baars daalde toen houtachtig
substraat experimenteel werd verwijderd uit een meer.
Door de combinatie van zeven jaar van uitgebreide larvale bemonstering en satellietbeelden,
suggereren resultaten uit een studie van Massicotte et al. (2015) dat vislarven na het uitkomen
meestal geassocieerd zijn met macrofyten gedomineerde habitats. Daarnaast is de aanwezigheid van
baars larven lager met een laag waterpeil in combinatie met lage macrofyten biomassa, wat
waarschijnlijk de beschikbaarheid van goede paai- of kweek habitats voor vissen beperkt (Gertzen et
al. 2012). Verder is voor larven aangetoond dat zowel nieuwe macrofyten als vegetatieve brokstukken
van het voorgaande jaar gebruiken worden als habitat. In overeenstemming met een groeiende
literatuur, geeft deze studie dus aanvullende ondersteuning aan het idee dat macrofyten een
sleutelrol speelt bij de rekrutering van zoetwatervissen (Massicotte et al. 2015).

5.5.2 Gemodificeerd systeem
Een gemodificeerde land-water overgang heeft effect op de prooi-predator relatie voor de
visgemeenschap. Analyses uit een studie naar modificaties in land-water overgangen toonden verder
aan dat gedeeltelijk migrerende prooisoorten een groter deel van de prooigemeenschap vormen in
systemen die migratie mogelijk maken dan in meren die afgesloten zijn van hun aangrenzende
moeraszone (Hansen et al. 2019). Vandaar dat prooi migraties belangrijke implicaties hebben voor
roofdieren foeragerende ecologie en seizoensgebonden verschuivingen in het belang van hun
ondersteunende energiebanen kan veroorzaken. Dergelijke bottom-up effecten van gedeeltelijke
migratie een wijdverbreid fenomeen kunnen zijn, zowel in aquatische als in terrestrische ecosystemen
(Hansen et al. 2019).
In Sass et al. (2006) wordt uitgebreid ingegaan over de relatie tussen de toename van
oevermodificatie en afname in vis groeisnelheden. Ook laten zij veranderingen in spatiele distributie
van de visgemeenschap zien. Verder zal de structurele complexiteit van oeverzones en de
lichaamsmorfologie van vis prooien de uitkomst van roofdier-prooi-interacties kunnen beïnvloeden en
uiteindelijk de gemeenschap van vissoorten in meren bepalen. Dit sluit aan bij een grote data-analyse
studie waaruit bleek dat de aanwezigheid van vegetatie, de transparantie van het water en de
diepteverdeling van het meer de belangrijkste determinanten zijn voor de visgemeenschap.
(uiteengezet in Lammens et al. 2008). Scheuerell en Schindler (2004) vonden een significante
afname in de ruimtelijke aggregatie van vissen met een verhoogde ontwikkeling van de oeverzone
door de mens, als gevolg van een verlies van refugia en heterogeniteit van bronnen die de aggregatie
tussen vissen bevordert. Meren met een hoge omtrek tot oppervlakte verhouding en een relatief
ondiepe litorale zone hebben een grote visaggregatie. Dit suggereert mede het belang van landinputs
voor visgemeenschappen in meren.
Ook zijn er directere studies die experimenteel dichtheden van vissen hebben aangepast om effecten
op het ecosysteem te bepalen. Zhang et al. (2016) laten zien dat het verwijderen van zowel gewone
karper- als zilverkarpers uit ondiepe meren de groei van bentische algen kan bevorderen. De
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vestiging van deze groep kan een mindere troebele toestand van het water bevorderen. Daarnaast
zal experimentele toevoegingen van geschikt habitat leiden tot een verhoging van
gemeenschapsstructuur (Barwick et al. 2004; Bolding et al. 2004), paaien (Vogele en Rainwater
1975), en groei en overleving (Bolding et al. 2004) van vissen. De sterkte van deze effecten is
afhankelijk van de soort vis en de hoeveelheid structuur die beschikbaar is in de omgeving (Bolding et
al. 2004; Wills et al. 2004). Er is een actief debat over de vraag of dergelijke kunstmatige structuren
de populatiegrootte daadwerkelijk vergroten of alleen vis uit andere gebieden aantrekken. Het kan
namelijk bediscussieerd worden of niet alleen bepaalde soorten hierdoor worden aangetrokken.

5.5.3 Huidige situatie
Een groot probleem voor de visstand in het Markermeer is het gebrek aan habitats van de land-water
overgang. Het habitat met het grootste oppervlak is troebel open water. Hier leven meerdere soorten
vissen (zoals spiering, karpers en brasem), maar dit habitat biedt niet de mogelijkheid voor een
diverse opbouw van de visgemeenschap. Vooral de vissen die verschillende milieus nodig hebben in
hun levenscyclus komen maar weinig in het systeem voor. Ontbrekende habitats voor vis zijn
vloedvlaktemoeras als paai- en opgroeihabitat en helofytenmoeras als opgroei- en
overwinteringshabitat (Pohnke en Klinge, 2018) Het is daarom het beste te investeren in verschillende
milieus direct gekoppeld aan open water.

5.5.4 Oostvaardersoevers en mogelijke veranderingen in de vis gemeenschap
Om een goede diversiteit aan habitats te creëren voor een biodiversiteit aan vissoorten kan er
gekeken worden naar het vormen van een helder water habitat in de oeverzone van het Markermeer.
Ook kan een meer natuurlijk peilbeheer helpen bij het vastleggen van zwevend slib om zo heldere
habitats te creëren. Daarnaast is het leggen van een verbinding, in combinatie met een vispassage,
een belangrijk element in het verplaatsen van vis van een litoraal naar pelagisch foerageergebied. Zo
zal de kennis van connectiviteit en gebruik van leefgebieden kritisch belangrijke migratiecorridors en habitats identificeren en kan worden gebruikt om ons begrip van variabelen die de ruimtelijke
structurering van vispopulaties beïnvloeden te verbeteren (Cooke et al. 2016).
Eerder is een analyse gemaakt door Pohnke en Klinge (2018) naar de potentie van de
Oostvaardersplassen als een groot vloedvlaktemoeras dat als een geweldig paai- en opgroeigebied
voor vissen van het Markermeer kan fungeren. Zijn concludeerden dataan aantal belangrijke en
uitdagende randvoorwaarden diente te worden voldaan: naast een goed functionerende
vismigratievoorziening stellen zij dat ook het seizoensmatige peilbeheer van de Oostvaardersplassen
zal moeten worden aangepast. Voldoende inundatie van oeverlanden ten behoeve van de paai- en
opgroeifunctie en tijdelijke droogval teneinde de jonge vissen naar het Markermeer te krijgen zijn
belangrijke onderdelen. Tenslotte dient in het Markermeer in de buurt van de vismigratievoorziening
gezorgd te worden voor voldoende opgroei- en overwinteringshabitat (velden submerse vegetatie
en/of helofytenmoeras.

5.6 Watervogels
De term ‘watervogel’ (verder in het rapport aangeduid als vogel) wordt gebruikt om te verwijzen naar
vogels die op of rond het water leven. Sommige definities passen de term vooral toe op vogels in
zoetwater habitats, hoewel andere geen onderscheid maken tussen vogels die ook in zoutwater
habitats voorkomen. Sommige vogels zijn meer land- of waterdieren dan andere en hun
aanpassingen zullen variëren afhankelijk van hun omgeving. Deze aanpassingen omvatten voeten
met zwemvliezen, biljetten en poten aangepast om in water te voeden, en de mogelijkheid om van het
oppervlak of de lucht te duiken om prooien in het water te vangen. Veel vogels vertonen trekpatronen
en migreren vaak voor het broedseizoen (Figuur i.2).
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5.6.1 Natuurlijke situatie
De belangrijkste voorwaarde voor het voorkomen van vogels is het in standhouden van het
leefgebied. Dit is voor veel vogel in land-waterovergangen het zoetwater-moerasgebied met het
bijbehorende hydrologisch regime. Veranderingen in de waterhuishouding kunnen een wezenlijk
effect hebben op de geschiktheid van een zoetwatermoeras voor vogels. Dit kan direct door
veranderingen in de waterdiepte, stroomsnelheid, en helderheid van het water die het habitat
ongeschikt kunnen maken voor te foerageren. Ook kan het indirect door verandering in de vegetatie
of de faunasamenstelling waarvan de vogelsoorten afhankelijk zijn (Den Boer 2000). Vogels zijn een
morfologisch verschillende groep; echter vertonen ze een vrij beperkt bereik van habitatvereisten.
Dunne vegetatie is een belangrijk habitatkenmerk voor de meeste migrerende kustvogels. Helmers
(1992) rapporteerde dat oevervogels een ruim bereik van vegetatiedichtheden gebruiken (0 - 75%),
maar dat de meeste vogels voorkomen in wetlands met een vegetatiedichtheid kleiner dan 25%. Met
name het type en de structuur van moerasvegetatie zijn factoren die bepalend zijn voor het karakter
van zoetwatermoerassen en hun geschiktheid voor vogels (Tabel 5.2).
Vegetatie beïnvloedt de waterbeweging en de sedimentatie en levert voedsel (direct en indirect) en
beschutting (voor foerageren, rusten en nestelen). Omgekeerd, begrazen, rietsnijden of afbranden
van vegetatie tast de natuurlijke fauna en flora van moerasgebieden aan. Dergelijke activiteiten
hoeven echter niet noodzakelijkerwijs nadelig te zijn wanneer ze op een duurzame manier of heel
extensief toegepast worden. Sommige aandacht soorten profiteren van de gevarieerde samenstelling
en structuur van dergelijke vegetaties. Daarnaast kunnen ook andere habitat factoren zoals
waterdiepte effect hebben op de vogel gebruik van land-water overgangen. In het algemeen hebben
wad of ondiep water de meeste voorkeur voor de meeste kustvogels, hoewel wadplaten en ondiep
water een klein percentage vormden in de verrichte studie (wadplateau - 5,1 - 11,3%, ondiep water 9,1 - 13,7%) (Davis en Smith 1998).
Tabel 5.2 Verlandingsvegetaties van betekenis voor vogels (Bron: Van der Winden en Tulp 1999)
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5.6.2 Connectiviteit
Vogels hebben de mogelijkheid om zich via de lucht te verplaatsen op grote schaal door middel van
jaarlijkse migratie, en op kleine schaal door middel van foerageer- en broedgebieden. Deze dagelijkse
foeragemigraties door vogels transporteren aanzienlijke hoeveelheden stikstof en fosfor van
landbouw gebieden naar moeras gebieden (Kitchell et al. 1999). Volgens Stewart et al. (2018) zullen
grotere, mobiele, toproofdieren zoals vogels in land-water overgangen voedingsstoffen, in een lagere
snelheid dan lokale kleine consumenten, maar over een groter bereik, waardoor ze een goede
koppeling maken tussen habitats. Ook zijn vogels meestal relatief traag groeiend en leven lang
(McCann et al. 2005), en vereisen vogels een gevarieerder dieet in een ecosysteem om hen te
beschermen tegen veranderingen in individuele prooi aantallen (McMeans et al. 2016). Het grote
aantal prooidiersoorten van vogels verklaart waarom ze onevenredig sterke effecten kunnen hebben
op de dynamiek van het voedselweb ondanks hun lage biomassa (Estes et al. 2011).

5.6.3 Huidige situatie
Het IJsselmeergebied vormt een belangrijk rust- en foerageergebied op de Europese vliegroute van
verschillende vogelsoorten (Van Roomen et al. 2012) (Figuur i.2). Vele duizenden vogels van meren
en wetlands komen jaarlijks naar dit gebied om te broeden, foerageren en/of te rusten zoals
bijvoorbeeld Aalscholver, Nonnetje, Kuifeend, Tafeleend, Topper, Slobeend, Brilduiker Wilde en
Kleine zwaan, Grauwe gans, Zwarte stern, Grote en kleine zilverreiger, lepelaar, Bruine kiekendief,
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Zeearend, Karekiet, Snor, Kluut. Helaas is de kwaliteit van het gebied voor deze natuur is sinds de
jaren negentig echter sterk veranderd. Vooral de visetende vogelsoorten gaan in aantal achteruit,
terwijl sommige plantenetende vogels in aantal toenemen (Van Roomen et al. 2012; Noordhuis et al.
2014; Kuil et al. 2015). Alhoewel vogels niet direct beperkt zijn in het lokaal migreren tussen habitats
in land-water overgangen omdat ze simpelweg over de dijk kunnen vliegen, is deze achteruitgang wel
verbonden aan het leggen van de dijken en dammen. Bij het leggen van de dijk is namelijk een groot
verlies aan habitats (§1.2) en peildynamiek (§2.1) geweest. Dit heeft een cascade aan invloeden
gehad op (a)biotische factoren binnen de huidige gemodificeerde land-water overgang.

5.6.4 Oostvaardersoevers en mogelijke veranderingen in de vogel
gemeenschap
Ondanks dat de dijk geen fysieke barrière vormt zullen er veel perspectieven zijn voor het
Oostvaardersoevers project in habitat en peildynamiek. Er zal de mogelijkheid zijn om middels een
vooroever meer habitat te creëren voor veilig broed en foerageergebied voor vogels in de oeverzone
van het Markermeer. Daarnaast kan door het gebruik van een meer natuurlijk peilbeheer ook andere
soorten broedvogels zich vestigen in de oeverzone van de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen.
Als voorbeeld van mogelijkheden de impressie van de broed habitats die zich kunnen vormen bij het
aanleggen van de Marker wadden (een moeras systeem in het Markermeer; Figuur 5.7). Meesten van
deze habitats zijn dicht bij het wateroppervlak en worden door allerlei soorten vogels gebruikt. Een
groot aantal van deze habitats kan ook gerealiseerd worden in de Oostvaardersoevers.

Figuur 5.7 Vogel habitats die ontstaan bij het realiseren van Markerwadden voor verschillende vogel soorten.
(Bron: ontwerpplan Markerwadden, Boskalis en Natuurmonumenten).

5.7 Samenvatting huidige situatie & mogelijke veranderingen door
Oostvaardersoevers voor organismen
Bij het samenbrengen van alle natuurlijke (literatuur) en huidige systeem kennis wordt duidelijk dat er
vooral in het huidige systeem veel onbekend is. In zowel het Markermeer als de moeraszones weten
we helaas weinig over de aantallen en soorten primaire producenten, bacteriën, zoöplankton en
macrofauna. Zonder de kennis van deze lagere trofische niveaus wordt het lastig om een inschatting
te maken van het belang van het leggen van een verbinding en de effecten op hogere trofische
niveaus. Ook al weten wij uit de literatuur dat een natuurlijke land-water overgang met bijbehorende
heterogene habitats en natuurlijke peildynamiek biodiversiteit bevordert, kunnen we helaas weinig
kwantitatiefs zeggen over dit systeem wegens minimale monitoring, zelfs van de hogere trofische
niveaus (vissen en vogels). Hierdoor wordt het lastig de vooruitgang van de aantallen en diversiteit
van soorten in dit systeem te meten als we geen kennis hebben van de startsituatie. Het zal niet
genoeg zijn om alleen het eindpunt van aantallen vogels te meten, er is een beter systeem gerichte
analyse nodig van verschillende trofische niveaus om dergelijke veranderingen waar te nemen.
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6.

Biologische interacties

In een voedselweb zijn alle organismen met elkaar verbonden. In verstoorde landwaterovergangen verschuiven
effecten binnen 1 compartiment door naar andere compartimenten middels dergelijke biologische interacties.
(Figuur: Wikipedia)
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6.1 Wat zijn biologische interacties in land-water overgangen?
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat er allerlei verschillende organismen zijn in land-water
overgangen en daar een functie behoeven. De focus in dit hoofdstuk zal vooral liggen op de
interacties die deze organismen hebben op elkaar. Biologische interacties zijn specifiek de
wisselwerkingen tussen dieren en kunnen intraspecifiek (binnen een soort) of interspecifiek (tussen
soorten) plaats vinden. De biologische interactie facilitatie is met name het creëren van habitat of
beschikbaar maken van voedselbronnen voor een ander organisme. Dit is uitgebreid behandeld in
Hoofdstuk 1. Trofische interacties oftewel voedselrelaties zijn belangrijke verbinding tussen alle
organismen die voorkomen in een biologische gemeenschap (§6.1.1). Verder is competitie tussen
organismen belangrijk voor het vormgeven van gemeenschappen (§6.1.2). Competitie kan
plaatsvinden om voedselbronnen (consumeren hetzelfde), om ruimte (leven op dezelfde plaats) of om
andere essentiële hulpbronnen (zoals licht).

6.1.1 Het voedselweb en trofische interacties
Vanuit de biologie zijn alle organismen via trofische interacties met elkaar verbonden. Dit zijn directe
voedselrelaties, zoals tussen primaire producers (fytoplankton) en grazers (zoöplankton), of tussen
prooi (benthische evertebraten) en predator (vis). De meeste eenvoudige weergave van trofische
interacties is een voedselketen. Dit geeft de voedselrelaties van individuele soorten of groepen
organismen weer waarbij iedere soort/groep een eigen trofisch niveau vertegenwoordigt. In een
ecosysteem zijn organismen echter complexer met elkaar verweven. Dit komt doordat de meeste
organismen niet slechts één voedselbron aanspreken maar een meer gevarieerd dieet hebben. Op
hun beurt kunnen de organismen ook meer dan één andere soort tot voedsel dienen. Een
voedselweb is dus de verzameling van alle trofische interacties die als schakels de biologische
gemeenschap met elkaar verbindt. Wetenschappers vertrouwen op voedselwebben - complexe
netwerken die de stroom van voedingsstoffen en energie tussen soorten en door ecosystemen volgen
om de infrastructuur van ecologische gemeenschappen te begrijpen (Polis et al. 2004).
De basis van voedselwebben kan worden ondersteund door primaire productie vanuit het meer,
terrestrisch materiaal vanaf de oever of een mengsel van deze twee bronnen (Wilkinson et al. 2013).
De klassieke basale voedselbron in meren is het fytoplankton. Dit wordt direct geconsumeerd door
zoöplankton en benthische filtreerders zoals mossels. Echter, als het fytoplankton niet efficiënt wordt
begraasd en komt het dode fytoplankton in de voedselketen voor detritus terecht (Zingel en
Haberman 2007). Macrofyten spelen ook een belangrijke rol in de voedselketen als voedingsbron
voor hogere organismen. In een studie van Ziegler et al. (2015) verklaarde macrofyten biomassa 29%
van de resterende variatie in de lengte van de voedselketen toen het effect van het volume van het
meer werd verwijderd. Deze resultaten zijn de eersten die de biomassa van macrofyten rechtstreeks
relateren aan de trofische posities van de vis en de lengte van de voedselketen. We concluderen dat
ondiepe meren met hogere macrofyten biomassa langere voedselketens ondersteunen, onafhankelijk
van ecosysteemgrootte en nutriëntenconcentratie. Zo stelt deze studie voor dat het verlies van
macrofyten grotendeels gedreven door menselijke activiteiten de lengte van de voedselketen
verlaagt, met mogelijke gevolgen voor de ecosysteemfunctie.
Een speciaal onderdeel van het voedselweb is de microbiële loop. De microbiële loop beschrijft een
trofische route in het microbiële voedselweb waar opgeloste organische koolstof wordt teruggebracht
naar hogere trofische niveaus via opname in bacteriële biomassa, en dan gekoppeld aan de klassieke
voedselketen via fytoplankton en zoöplankton. De term microbiële loop werd voor het eerst uitgewerkt
door Azam et al. (1983) om de rol van bacteriën in de koolstof- en nutriëntenkringlopen in marine
omgeving op te nemen. Als bacteriële biomassa nutriënt arm is ten opzichte van de organische stof
die ze afbreken, kunnen ze fungeren als een positieve terugkoppeling naar de primaire productie
vanwege hun relatief hoge metabole snelheden en hogere nutriëntenregeneratiesnelheden.
Andersom kunnen ze een nutriënt put zijn als hun biomassa voedingsrijk is, zoals wordt verondersteld
door de hypothese van de microbiële loop.
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Het is bekend dat macrofyten een toevluchtsoord kunnen zijn tegen predatie voor zowel kleine vissen
als zoöplankton, zoals de watervlo (Manatunge et al. 2000). Belangrijk is dat de effectiviteit van een
dergelijk toevluchtsoord verschilt per macrofyten groeivorm, dichtheid en soortensamenstelling (zie
review in Burks et al. 2002). Er zijn ook kosten verbonden aan bijvoorbeeld het verblijf in macrofyten
voor veel pelagische organismen. Voor vissen neemt bijvoorbeeld de voedingssnelheid af, omdat
structurele complexiteit de predator-prooi-ontmoeting snelheid en het gezichtsveld beïnvloedt
(Schriver et al. 1995; Manatunge et al. 2000). Bovendien is de voedsel concentratie voor het filteren
van zoöplankton laag in de macrofyten gemeenschap. Een deel van het fytoplankton zal uitzinken in
de luwte tussen de planten, maar sommige macrofyten soorten kunnen zelfs chemische stoffen
afgeven om fytoplankton groei te beperken (Schriver et al., 1995; Jeppesen et al. 1998). Daarom kan
een aggregatie in de rand tussen meer- en oeverzones een compromis zijn voor organismen die
dagelijkse horizontale migratie uitvoeren en niet te makkelijk ten prooi willen vallen (Romare et al.
2003). Deze verhouding tussen predator en prooi binnen en buiten macrofyten populaties geeft al aan
hoe verschillende habitats in land-water overgangen van belang zijn voor het gezond functioneren
van een ecosysteem.
Er zijn tal van voedselweb studies geweest die gebruiken maken van stabiele isotopen om de
connectiviteit tussen verschillende zones in meer ecosystemen te weergeven, met in het bijzonder de
connectie tussen pelagische en benthische dieet (Vander Zanden en Vadeboncoeur 2002; McMeans
et al. 2016). Het belang van een breed gedragen voedselweb is erg groot in een ecosysteem. Zo zijn
goed verbonden voedselwebben sterker en veerkrachtiger (Figuur 6.1; Brauns et al. 2011).
Veerkrachtige voedselwebben zijn vooral aanwezig bij systemen met een natuurlijke uitwisseling
tussen moeras-, meer- en oeverzone. Maar als er gemodificeerde land-water overgangen gemaakt
worden, kan dit desastreuze gevolgen hebben voor de integriteit van het voedselweb.

Figuur 6.1 Voorbeeld Voedselwebben van onontwikkelde en ontwikkelde (‘Retaining wall’ & ‘Beach’) kusten (yas) bij drie Duitse meren (x-as). Trofische verbindingen worden weergegeven door lijnen, waarvan de dikte
overeenkomt met het percentage van de bijdrage van voedsel aan de biomassa van consumenten. Cirkels zijn
primaire producenten en vierkantjes consumenten. De stippellijn geeft het onderscheid weer tussen primaire en
secundaire consumenten. (Bron: Brauns et al. 2011)
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Een breed voedselweb wordt ondersteund met een verbinding tussen land en water. Waar aquatische
insecten als voedsel dienen voor de moeras populatie (Paetzold et al. 2005; Schindler en Smits
2017). Ook omnivorie (het eten veel verschillende voedselbronnen) is sterk betrokken bij zowel de
verbreding als de versterking van de effecten van top-down controle in voedselwebben. Recent
bewijs toont verder aan dat perifyton koolstof substantieel bijdraagt aan de primaire en secundaire
productiviteit van het meer, inclusief de visproductie. Perifyton-productie vertegenwoordigt een
cryptische energiebron in oligotrofe en mesotrofe meren die over het hoofd wordt gezien door eerdere
theoretische behandeling van trofische controle in meren (Vadeboncoeur et al. 2005). Tenslotte is er
bewijs gevonden dat een veilig habitat een belangrijke motor is voor lengte van de voedselketen, wat
implicaties heeft voor het bepalen van de reacties van deze systemen op veranderingen in het milieu
(Ziegler et al. 2017).

6.1.2 Biologische interacties ondersteunen productieve land-water overgangen
In land-water overgangen is het moeras vaak een belangrijke rol als leverancier van energie voor het
meer, middels levend of dood organisch materiaal (Figuur 6.2). Moeraszones behoren namelijk tot de
grootste producenten van organische stof waar energie in is opgeslagen (Keddy 2010; van der Valk
2012). De hoge primaire productie, meestal in de vorm van macrofyten groei, in moeraszones zorgt
ook voor een hoge secundaire productie in deze moeraszones en daarmee voor een grote diversiteit
aan soorten. Moeraszones vervullen dan ook een belangrijke rol bij het behoud van biodiversiteit.
Wanneer de moeras- en meerzone een open verbinding met elkaar hebben kan deze in de
moeraszone gevormde organische stof via het water meegevoerd worden naar het meer. In het meer
kan de organische stof dan een secundaire productie op gang brengen die mede als basis dient voor
het voedselweb in het meer (Figuur 6.2). Zo heeft een eerdere studie uitgewezen door middel van
isotopen ratio en vis dieet analyse dat moeras koolstof een deel van de meer voedselwebben steunt
in ondiepe meren (González Sagrario et al. 2018). Dit kan namelijk via plantenmateriaal in de
voedselketen terecht komen. Ruim 10% van het plantenweefsel wordt direct gebruikt door herbivoren,
maar het grootste deel (90%) komt in de vorm van dood organische materiaal, detritus, beschikbaar
voor bacteriën, schimmels en micro- en meiofauna die de organische stof verder afbreken en
daarmee in hun eigen energie- en nutriëntenbehoefte voorzien. Dit levert een secundaire productie
van organismen waar macrofauna van leeft die weer voedsel vormt voor vogels en vis. De gevormde
detritus in het wetland wordt voor een groot deel binnen het eigen systeem gebruikt, maar een deel
kan ook via uitwisseling van water vanuit het wetland worden meegevoerd naar het aangrenzende
open water waar het dan mede de basis vormt van het voedselweb in het meer.
De laatste jaren hebben verschillende theoretische en empirische studies het belang van biologische
interacties voor het structureren van bentische gemeenschappen hebben benadrukt (o.a. Carpenter
en Kitchell 1993). Toch heeft het meeste onderzoek zich gericht op de pelagische voedselketen. De
informatie die beschikbaar is van ondiepe, begroeide meren geeft aan dat hun voedselweb structuur
veel complexer is (Diehl en Kornijów 1998). Interessant is dat uit eerder onderzoek blijkt dat top-down
control belangrijker is in ondiepe meren dan in diepe meren, uitgezonderd meren met een grote
hoeveelheid ondergedoken macrofyten. (Jeppesen et al. 1997). De soortenrijkdom is hoger en de
primaire productie uit verschillende bronnen (macrofyten, planktonische en perifytische algen) wordt
via verschillende routes gekanaliseerd (Jeppesen et al. 2012). Hiervan lijken de verbanden tussen
perifyton, grazende macrofauna en vissen van bijzonder belang te zijn bij het bepalen van de
structuur van de gemeenschap (Jones et al. 1998, 2002). De groei van macrofyten wordt sterk
beïnvloed door de concurrentie van de perifyton die op hun oppervlak groeit (Sand-Jensen 1977). Het
zijn echter geen nutriënten maar de overvloed aan grazende macrofauna die de dichtheid van
perifyton bepalen, en daarmee de expressie van deze competitie (Jones et al. 2002). Op zijn beurt
lijkt predatie door vissen een grote invloed te hebben op de overvloed van deze grazende
macrofauna (Jones en Waldron 2003).
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Figuur 6.2 Voorbeeld connectie tussen voedselweb van een wetland en voedselweb van een meer, vooral
gebaseerd op detritus (opgelost en particulair dood organisch materiaal en slib). (Bron: Cornelissen, 2018 Naar
Montague & Wiegert 1990 (voedselweb wetland) en Sportvisserij Nederland (voedselweb IJsselmeer).

Biologische interacties spelen dus een belangrijke rol in macrofyt habitats. Een voorbeeld voor de
aanwezigheid van baars in aquatische ecosystemen gaat van 20% bij lage macrofyten dichtheden
naar bijna 100% bij hoge macrofyten dichtheden (Massicotte et al. 2015). Dit geeft aan hoe belangrijk
macrofyten gemeenschappen zijn voor de larve stadia van vissen. Daarnaast verhogen
ondergedoken macrofyten bijvoorbeeld de diversiteit van habitats en hulpbronnen voor macroinvertebraten en daarmee de basis van secundaire productie; ze verminderen de gevoeligheid van
macro-invertebraten voor roofdieren als vissen; ze verminderen de kwetsbaarheid van prooivissen tot
piscivoren (samengevat in Jeppesen et al. 1998). Veel studies hebben aangetoond dat verschillen in
de structurele complexiteit van planten (stamdichtheid, plantarchitectuur) de mate van foerageren van
vissen significant beïnvloeden en daaropvolgende kan de effectiviteit van de toevlucht voor zowel
kleine vissen als zoöplankton verschillen tussen de verschillende macrofyten typen (Eklöv 1997).

6.2 Hoe zijn deze biologische interacties verandert in gemodificeerde
land-water overgangen?
Door het plaatsen van een dijk is er geen biologische interactie mogelijk tussen organismen die leven
in de moeraszone en organismen die leven in de meerzone. Een belangrijke interactie die mist is
bijvoorbeeld voor een vis in de meerzone zich voedt met macrofauna uit de moeraszone. De
ontwikkeling van de oever en het bijbehorende verlies van habitats vormen een doordringende
verandering van de ecologische integriteit van meren en zijn geïdentificeerd als belangrijke aanjagers
voor het verlies van biodiversiteit in land-water overgangen overal ter wereld. Er is weinig bekend
over de effecten van de ontwikkeling van de oever op de structuur van en de energieoverdracht in
litorale voedselwebben, hoewel deze informatie dringend nodig is voor beheersings- en
mitigatiemaatregelen (Brauns et al. 2011).
Een van de studies die wel gekeken heeft naar deze effecten van de ontwikkeling is van Hansen et al.
(2018). Zij hebben laten zien dat intensief watergebruik (aanhoudend, vroeg seizoen, en een snelle
afname van peil) de trofische diversiteit met 46% kan comprimeren. Compressie vond plaats over de
delta 13C-as die erosie van basale trofische diversiteit aangeeft, maar de lengte van de voedselketen
bleef intact gedurende de onderzochte periode. Dit laat zien dat veranderingen in land-water
overgangen kunnen leiden tot een reorganisatie van biostructurele elementen die het voedselweb van
het meer dragen. Deze studie toont het potentieel aan voor watergebruik, zoals andere verstoringen
(opwarming, eutrofiëring en invasieve soorten), om de mogelijkheid voor bentisch-pelagische
koppeling te dempen. Ook gedempt worden de voordelen voor voedselwebben van meren en de
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inherente capaciteit van ecosystemen van meren om zich aan stress aan te passen. Trofisch
gecomprimeerde meren zijn mogelijk minder in staat om zich aan te passen aan extra stress factoren
(Hansen et al. 2018).

6.3 Huidige situatie
Een voedselweb dat op weinig soorten rust of uit lineaire/uniforme voedselketens bestaat (slechte
connecties heeft) is kwetsbaar. Om een beter begrip te krijgen van de huidige biologische interacties
die een belangrijke rol spelen moet er goed gekeken worden naar de basis van zowel primaire
productie als belangrijke heterotrofe processen. Deze laatste kunnen mogelijk de primaire productie
overtreffen zoals aangetoond in veel ecosystemen zoals oceanen, meren en beken (Dodds en Cole
2007). Het kan namelijk zo zijn dat het huidige Markermeer een grotendeels heterotroof meer zou
kunnen zijn als er genoeg terrestrisch materiaal binnenkomt. Terwijl het meer nu afhankelijk is van
autotrofe productie die niet voldoende is om een breed voedselweb et ondersteunen.
Volgens de resultaten uit andere meerecosystemen (Sinsabaugh en Findlay 2003) zou er in het
Markermeer een sterk planktonisch voedselweb aanwezig moeten zijn. Maar door de combinatie van
ondiep troebel water en grotendeels afwezigheid van een bron van terrestrisch organisch materiaal
wordt het sterk beperkt in zijn planktonische productie. Zoals Ziegler et al. (2015) concludeert zal er
bij menselijk activiteit in ondiepe meren de lengte van de voedselketen afnemen, met gevolgen voor
het functioneren van het ecosysteem. Dit zal in het geval van Markermeer zeker gelden. Door alle
dammen en dijken en daarmee het verlies van natuurlijke peildynamiek is het ecosysteem erg arm
geworden in habitat diversiteit om een robuust voedselweb te kunnen ondersteunen.

6.4 Oostvaardersoevers
biologische interacties

en

mogelijke

veranderingen

in

de

Een verbinding zou kunnen leiden tot het terugbrengen van veel biologische interacties tussen
organismen. Deze interacties worden gevoed door zowel transport van water met daarin opgeloste
nutriënten (ten behoeve van pelagische primaire productie) en organisch materiaal (voor de
microbiële gemeenschap) als transport van organismen. Hieronder een voorbeeld van hoe het
voedselweb kan worden versterkt door de verbinding Oostvaardersoevers.
Bij een natuurlijk systeem ontstaat er de mogelijkheid voor terrestrisch organisch materiaal om het
systeem binnen te komen. Dit zal worden gebruikt als habitat (denk aan boomstammen) en als
voedsel (denk aan secundaire producenten zoals microben en macrofauna). Dit zal leiden tot een
tweesplitsing in energiestromen. De microben kunnen het organisch materiaal omzetten in nutriënten
die opgenomen kunnen worden voor primaire producenten. Tevens zal macrofauna zich profileren op
het dode materiaal dat gebruikt wordt als habitat. De macrofauna stimuleert de ontwikkeling van
bodemvissen die uiteindelijk weer gegeten worden door de visetende vogels. Dit ecosysteem krijgt
dus externe input van organische materiaal (terrestrisch) in een range van groottes. Dit materiaal
recyclet binnen het systeem totdat vogels (ook een externe bron) de energie weer uit het systeem
kunnen halen. Helaas voor de huidige gebieden van OVO heerst het probleem dat er door weinig
terrestrische input ook weinig output kan zijn voor bijvoorbeeld vogels om te eten. Zonder een
verbinding tussen de moeras- en meerzone zijn er een hoop ecosysteem stuurfactoren verloren
gegaan voor een robuuste land-water overgang.
De verbinding zou kunnen leiden tot een uitwisseling van nutriënten voor de pelagische zone waar
algen kunnen profiteren (bij heldere condities) en vervolgens de keten kunnen voeden. Het grote
probleem ligt vooral in de beschikbaarheid van vrij fosfaat voor de algen (Brinkmann et al. 2019) waar
de flocculatie van fosfaat met suspenderend slib bij kalme dagen leidt tot een verrijkte, maar niet
beschikbare, bodem. Dus bij een aansluiting met de OVO bestaat de mogelijkheid voor algen om ook
een grote speler te worden die via zoöplankton weer een ander deel van het voedselweb kunnen
versterken. Andersom zal een verbinding kunnen leiden tot een verhoogde visstand beiden kanten op
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waar kleine vissen kunnen paaien in het wetland gebied vol voeding en bij volwassen stadia
misschien teruggaan naar het pelagische Markermeer gedeelte.
Gelet moet wel worden op mogelijke andere verandering in het voedselweb die plaats kunnen vinden.
Het voorspellen van de uitkomst van voedselweb interacties is namelijk op minstens twee manieren
gecompliceerd (Pace et al. 1998). Ten eerste handelen gedrags-, fysiologische en morfometrische
responsen van individuen vaak om predatie te verbeteren, waardoor de invloed van de ene trofische
groep op de andere wordt beperkt (Sih 1987; Polis et al. 1996). Bovendien kunnen veranderingen in
voedselwebben zich verspreiden via trofische netwerken, waardoor een complexe dynamiek ontstaat
tussen de trofisch gekoppelde populaties (Abrams et al. 1996). Deze individuele en populatie reacties
kunnen leiden tot onbepaalde en vaak verrassende resultaten (Brown 1986; Yodzis 1988). Voldoende
monitoring van huidige en toekomstige voedselinteracties is dus noodzakelijk.
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Hierboven staan de belangrijkste (a)biotische componenten en bijbehorende functies die een rol
spelen in land-water overgangen in laagland delta meren met aangrenzende moerasgebieden.
Sommige van deze functies zijn meer voor de hand liggend (bv. transport van stikstof en fosfor als
voedingsbron voor primaire producenten) dan anderen (bv. hoe macrofauna diversiteit de bentischpelagische koppeling aandrijft). De conclusie Factsheet is opgedeeld in een tabel met daaronder een
grafisch doorsnede van de huidige land-water overgang
Tabel in de conclusie Factsheet
Kolom 1:
Groepering belangrijkste componenten voor het litorale ecosysteem, tevens hoofdstukindeling
onderliggende rapport.
Kolom 2:
Belangrijkste functies in het litorale ecosysteem gekoppeld aan de zes componenten in huidige
situatie (met indicatie van directie van de functie; L -> W = van land naar water).
Kolom 3:
Corresponderend nummer in de grafische diagrammen op de locatie waar de functie plaatsvindt in
de litorale zone.
Kolom 4:
Mogelijke maatregelen in Oostvaardersoevers die getroffen kunnen worden ten behoeve van het
creëren van mogelijkheden om ruimte te geven aan de ecologische functies. Deze maatregelen
kunnen plaatsvinden aan de kant van de meerzone (aanleg vooroever), moeraszone (aangepast
peilbeheer), oeverzone (aansluiting van het achterland) of de verbinding tussen
Oostvaardersplassen en het Markermeer zelf.
Kolom 5:
Inschatting van de kans dat de aangegeven maatregelen ecologisch succesvol zijn om het
desbetreffende ecologische functie te versterken. Deze kans is relatief verdeeld in een zekere kans,
een kleine kans, en een onbekende kans tot slagen (respectievelijk, ++, +, ?). Dit is een
zogenaamde ‘expert’ inschatting op basis van het onderliggende rapport.

Uit bovenstaand overzicht op de Factsheet kan worden geconcludeerd dat het Oostvaardersoevers
project vooral perspectieven biedt voor de ecologie bij het aanleggen van de verbinding zelf in
combinatie met een vooroever in het Markermeer en een aangepast (peil)beheer in de
Oostvaardersplassen. Deze gecombineerd maatregelen zijn goed voor een versterking van het
algehele ecosysteem door het toevoegen en koppelen van habitats die voor (a)biotische effecten
zullen zorgen die uiteindelijk het algehele voedselweb versterken door meer biologische interacties.
Hiernaast zal de aansluiting met het achterland ook biologische interacties kunnen versterken maar
zal dat alleen op het niveau van het stroomgebied een toevoeging kunnen zijn voor het transporteren
van opgelost en particulair materiaal.
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i. Toepassing van de verwerkte kennis
Op basis van de hier gepresenteerde analyse kan vastgesteld worden dat er geen ‘stand-alone’
maatregel is die van het Oostvaardersoeversproject een ecologisch succes zal maken, maar dat alle
onderdelen van het plan gezamenlijk tot positieve effecten kunnen leiden. Dit betekent dat in de
planuitwerking niet zomaar een willekeurige selectie gemaakt kan worden voor delen van het het
ontwerp. De meest directe winst kan worden geboekt door maatregelen gericht op het creeeren van
habitatdiversiteit en waterhuishouding. In het geval van habitat zal er met een vooroever en
peilbeheer meer structuur ontstaan door de groei van macrofyten en heldere zones. Daarnaast zal de
verbinding zorgen voor een koppeling van habitats waar biota zich tussen kan verplaatsen.
Uiteraard is in de ontwerpfase enige mate van kwantificering noodzakelijk voor het ontwikkelen van
een succesvol ontwerp dat ook daadwerkelijk bijdraagt aan de ecologische doelen. In de praktijk van
deze studie bleken de mogelijkheden tot kwantificering van individuele componenten echter nogal
verschillend. Waar bijvoorbeeld nog een aantal kwantitatieve studies zijn uitgevoerd naar vismigratie
is er zeer weinig bekend over bacteriële populaties en de invloed daarvan op het functioneren van
een litorale zone. Dit maakt het lastig om een goed beeld te krijgen van de stuurfactoren van deze
litorale zone. Een alternatieve benadering is om aan de hand van een systeemanalyse, waarin de
stuurfactoren en kenmerken van het gehele systeem centraal staan, proberen een inschatting te
maken van hoe het systeem nu en in de toekomstige situatie functioneert. Een dergelijke
diagnostische benadering kan inzicht verschaffen in het relatieve belang van de afzonderlijke
inrichtingselementen en dus helpen bij het uiteindelijke ontwerp van de Oostvaardersoevers. Dit
betekent wel dat tijdens de ontwerpfase steeds een ‘expert inschatting’ gemaakt dient te worden van
de te verwachten effecten. Het verdient daarnaast voorkeur om het op deze manier ontstane ontwerp
uit te testen in een kleiner gebied (bijvoorbeeld de Lepelaarplassen, maar wellicht ook in bestaande
gebieden zoals de Koopmanspolder) en daar op basis van een goed monitoringsprogramma te
analyseren in hoeverrre effecten kunnen worden bereikt.

ii. Vervolgonderzoek
In deze rapportage is aan de hand van een literatuurstudie onderzocht wat de meest belangrijke
kenmerken en processen zijn van natuurlijke land-water overgangen, in hoeverre deze processen in
de huidige situatie van het Markermeer/Oostvaardersplassen/Lepelaarplassen afwezig danwel
verstoord zijn, en wat de mogelijke consequenties zijn voor het ecosysteem. Omdat het onmogelijk is
om de huidige situatie weer volledig terug te brengen naar de oorspronkelijke situatie, kan deze
inventarisatie een handreiking bieden om door middel van nieuwe ingrepen in het landschap een
ecologische meerwaarde te creëren.
Met ingrepen zoals voorgesteld in het Oostvaardersoeversproject wordt een zogenaamd ‘novel
ecosysteem gecreëerd. Dit ecosysteem wijkt weliswaar abiotisch en biotisch af van een natuurlijke
referentie situatie, maar kan wel degelijk een toegevoegde waarde hebben voor natuurbescherming,
biodiversiteit en productiviteit van het Markermeer en de Oostvaardersplassen. De rol en waarde van
‘novel-ecosystemen’ kan worden ingevuld door te bepalen welke ecologische functies het nieuwe
systeem kan vervullen. De inhoud van dit rapport kan invulling geven aan deze benadering. Echter, er
is tegelijk gebleken dat er veel hiaten zijn in de kennis. Met name op kwantitatief gebied is er
onvoldoende bekend voor het Markermeer/OVP/LP systeem om heel concreet te maken welke
functionaliteiten van het nieuwe systeem het meest bijdragen aan specifieke doelen van bijvoorbeeld
TBES.
Het verdient aanbeveling om middels (experimenteel) veldonderzoek te achterhalen in hoeverre een
aantal stuurfactoren daadwerkelijk beperkingen opleggen voor het functioneren van met name het
Markermeer en de Oostvaardersplassen. Een deel van het onderzoeksprogramma van de Universiteit
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van Amsterdam is reeds gericht op het invullen van deze kennishiaten. Op specifieke onderdelen,
met name gericht op de litorale zone van het systeem, zal in aanvulling op deze rapportage een plan
worden gemaakt voor het vervolgonderzoek. Tijdens de laatste bijeenkomst van dit project zal dit plan
worden besproken met de stakeholders.
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iii.1 Over FAME-IBED (Universiteit van Amsterdam)
Het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) is een van
de acht onderzoeksinstituten van de Faculteit Wetenschappen van de
Universiteit van Amsterdam. IBED werd in 2000 opgericht door
onderzoeksgroepen samen te voegen met de expertise in ecologie en
evolutionaire biologie, fysische geografie en milieuchemie. Onderzoek bij
IBED richt zich op de wereld om ons heen, van het niveau van moleculen en genen tot complete
ecosystemen. We willen ontrafelen hoe ecosystemen functioneren in al hun complexiteit en hoe ze
veranderen door natuurlijke processen en menselijke activiteiten. De kern van IBED ligt in de
geïntegreerde benadering om biodiversiteit, ecosystemen en het milieu te bestuderen met behulp van
methoden die typerend zijn voor de disciplines ecologie, fysische geografie en milieuchemie. De
onderzoeksgroep ‘Freshwater and Marine Ecology’ (FAME) is 1 van de 4 onderzoeksgroepen binnen
IBED en houdt zich specifiek bezig met water gerelateerde ecosystemen, van rivieren, meren en
kustwateren tot de open oceaan.

iii.2 Over de auteur
Ik ben Titus Rombouts, sinds een jaar junior onderzoeker
bij de Universiteit van Amsterdam en werkzaam als
aquatisch ecoloog op tijdelijke projectbasis. Tijdens mijn
master Freshwater & Marine Biology aan dezelfde
universiteit heb ik onderzoek gedaan naar droogval en
hervernatting in de Oostvaardersplassen. Vanuit
Staatsbosbeheer kwam de kennisvraag naar mijn
begeleider (dr. Harm van der Geest) om een onderzoek te
starten naar deze bijzonder combinatie van een zoetwater
moeras op een zoutwater bodem. Gezien mijn
studiekeuze de ideale achtergrond om mij te verdiepen in
de biogeochemie van dit oude Zuiderzee gebied. Staatsbosbeheer heeft middels ons (gepubliceerd)
onderzoek meer inzicht gekregen in de mogelijke gevaren van het vrijkomen van elementen door
hervernatting na droogval op het aquatische systeem.
Binnen mijn aanstelling als junior onderzoeker houd ik mij tevens bezig met wekelijkse transect
metingen op het Markermeer vanaf ons onderzoeksschip de RV Dreissena. Op basis van deze
metingen vormen wij een meerjarig beeld van de ecologische stuurfactoren voor biodiversiteit en
productiviteit van dit gemodificeerde meer. Dit blijft een rode lijn in mijn werk waar ik steeds meer leer
over het gemodificeerde Markermeer systeem en aquatische meer systemen in het algemeen.
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iv. Appendix
(bron: Van der Geest, Vonk en Ouboter (2019). Water- en stoffenbalans Markermeer. RWS
rapport)

Figuur A.1 De waterbalans van het Markmeer werd gebaseerd op de af- en aanvoer gebieden rond het meer
(Bron: Van der Geest et al. 2018)
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Figuur A.2 De verblijftijd van het water in het Markermeer over de periode 1978-2015. De grafiek geeft de
verblijftijd (in dagen) weer die berekend is als het volume (m3) gedeeld door de totale instroming (m3/d). De
verblijftijd varieert tussen de 10 maanden (1979-1982 en 1998- 2003) en 18 maanden (na 2004).

Figuur A.3 Herkomst van het water in het Markermeer/IJmeer als percentage van het totale volume.
De herkomst is weergegeven per beheersgebied of aanliggend waterlichaam.
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