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Trefwoorden
Doorzicht, Waterkwaliteit

Samenvatting
Het Markermeer-IJmeer kan een robuuster, waardevol natuurgebied worden, waarin ondanks
druk van processen als klimaatverandering ook plaats is voor verstedelijking, infrastructurele
investeringen, economische groei en recreatie. Daarvoor is een “Toekomstbestendig
Ecologisch Systeem” nodig. Voor de realisatie van dit TBES zijn vier ecologische pijlers of
systeemcondities benoemd, waarvan er twee te maken hebben met lichtbeschikbaarheid en
helderheid van het water: 1) Heldere randen langs de kust en 2) Een gradiënt in slib van
helder naar troebel water. Gerelateerd aan TBES zijn twee belangrijke inrichtingsmaatregelen
in het Markermeer onderweg; Marker Wadden en Luwtemaatregelen Hoornsche Hop.

Om de ontwikkelingen met betrekking tot deze doelstellingen te volgen heeft de Stuurgroep
Markermeer-IJmeer gevraagd om een voorstel voor een monitoringsprogramma met
betrekking tot doorzicht en gerelateerde parameters. Dit programma moet gebaseerd zijn op
het huidige meetnet, met meer gebruikmaking van continumetingen met meetpalen,
waarnemingsvluchten en mosselkarteringen, en waar mogelijk van bijvoorbeeld remote
sensing en participatie van het publiek. Daarbij zijn uiteindelijk drie ambitie-niveau’s
aangebracht; 1) aanvullingen ten behoeve van monitoring van de TBES pijlers heldere
randen en gradiënten van helder naar troebel water, 2) idem, maar verder aangevuld ten
behoeve van monitoring van de effecten van Marker Wadden en Luwtemaatregelen
Hoornsche Hop en 3) aangevuld met opties ten behoeve van een beter begrip van het
functioneren van het systeem.

Voorafgaand aan de presentatie van de voorstellen wordt in dit rapport eerst een introductie
gegeven van lichtbeschikbaarheid onder water (hoofdstuk 2). Lichtbeschikbaarheid wordt
vanouds op de veldmeetstations (zes locaties van het chemisch meetnet) gemeten in de
vorm van Secchi-diepte (doorzicht) en extinctie (lichtuitdoving). Tegenwoordig worden ook
geautomatiseerde metingen gedaan van troebelheid. Algen en zwevend stof, sediment dat in
het Markermeer gemakkelijk door de wind wordt opgewerveld, hebben rechtstreeks effect op
de lichtbeschikbaarheid. In dit hoofdstuk wordt verder geconstateerd dat de twee licht-
gerelateerde TBES pijlers, heldere randen en gradiënten in helderheid, beide in ruimtelijke zin
(in hectares) moeten worden geëvalueerd.

In hoofdstuk 3 worden de stuurfactoren belicht die direct of indirect invloed hebben op
lichtbeschikbaarheid. Dat zijn voor het Markermeer in de eerste plaats de wind in combinatie
met de geringe diepte en de productie van slib vanuit de kleibodems, in de tweede plaats de
afnemende hoeveelheid voedingsstoffen in het water en in de derde plaats de biota.
Fytoplankton kan invloed hebben bij wijzigingen van de soortsamenstelling, zoöplankton en
mosselen hebben invloed door middel van filtratie van fytoplankton (en detritus). Andere
ongewervelden hebben invloed via de productie van slib (bioturbatie) en vis via beroering van
de bodem, als ze op zoek zijn naar voedsel (met name Brasem).
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In hoofdstuk 4 wordt het huidige meetnet geanalyseerd. Dit bestaat primair uit maandelijkse
metingen op zes meetstations voor waterkwaliteit (chemisch meetnet). Hier worden ook
enkele biologische parameters gemeten (chlorofyl, soortsamenstelling fytoplankton).
Aanvullingen op dit programma zijn geautomatiseerde metingen aan meetpalen en
biologische karteringen van waterplanten, mosselen en watervogels.

In hoofdstuk 5 worden aanvullende informatievragen geformuleerd op basis van het
bestaande meetnet. Deze vragen betreffen de monitoring van de twee licht gerelateerde
TBES pijlers (5.1 en 5.2), de maatregelen Marker Wadden en Luwtemaatregelen Hoornsche
Hop (5.3) en de systeemkennis (stuurfactoren; 5.4).

 Bij de TBES pijlers wordt geconstateerd dat de oppervlaktes waarin de doelen in
NMIJ zijn uitgedrukt, in het huidige meetnet niet rechtstreeks gemeten worden. Bij de
heldere randen wordt wel het areaal waterplanten driejaarlijks gekarteerd, maar niet
de ruimtelijke beschikbaarheid van de lichtcondities die nodig zijn voor het behalen
van het gestelde doel. Ook is geconstateerd dat inmiddels planten groeien buiten de
arealen die worden gekarteerd, zodat de begrenzingen van de
waterplantenkarteringen aanpassing behoeven.

 De effecten van de twee genoemde inrichtingsmaatregelen komen, op basis van
effectmodellering met het slibmodel, in de toekomst nauwelijks in beeld op de zes
locaties van het chemisch meetnet, doordat de meetlocaties op te grote afstand van
de maatregelen zijn gelegen. Nieuwe locaties en/of alternatieve vormen van
monitoring zijn nodig om de effecten van de maatregelen in beeld te brengen.

 Kennisvragen zijn er onder meer omtrent de processen op het grensvlak van biologie,
chemie en fysica, waaronder vragen over interactie tussen water en bodem en tussen
oeverzone en open water, de relaties tussen algen en zwevend slib en de invloed van
de verhoudingen tussen de verschillende voedingsstoffen. Voor een beter begrip van
het functioneren van het ecosysteem zijn naast gericht onderzoek ook enkele
aanvullingen op het bestaande meetnet zinvol. Daaronder zijn onder meer
herinvoering van zoöplankton monitoring, analyse van de soortsamenstelling van
fytoplankton op meer locaties dan alleen Markermeer Midden en inventarisatie van
bodemfauna.

In hoofdstuk 6 worden inwinstrategieën besproken om deze informatievragen te
beantwoorden. Dat kan, afhankelijk van de informatievraag, met behulp van aanpassingen
met betrekking tot veldmetingen (chemisch meetnet en ecologische karteringen),
geautomatiseerde metingen (meetpalen, aqua drone), remote sensing (spaceborne, dat wil
zeggen via satellietbeelden of airborne, bijvoorbeeld met sensoren aan vliegtuigen of
schepen, publieksparticipatie) al of niet in combinatie met modellen.

Hoofdstuk 7 geeft tenslotte de drie ambitie-niveau’s van aanvullingen op het
meetprogramma. Deze worden hier als volgt samengevat:
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Ambitieniveau 1: Aanvulling ten behoeve van TBES

In het kader van NMIJ en de MIRT Hoornsche Hop zijn de twee TBES systeemcondities
nader uitgewerkt en vertaald in streefwaarden die beide neerkomen op arealen met bepaalde
lichtcondities:

 Heldere randen: areaal met lichtcondities die mogelijkheden bieden voor een
gevarieerde begroeiing van waterplanten met een zodanige dichtheid en structuur dat
deze kan dienen als habitat voor ongewervelden en vis. Dit is met behulp van
veldgegevens en modellering vertaald in het areaal waar in het voorjaar gemiddeld
ten minste 10% van het licht op de bodem valt.

 Gradiënt van helder naar troebel water: areaal met zodanig doorzicht dat visetende
vogels vis kunnen vangen (niet te helder), grenzend aan troebel water waar vis zich
kan schuilhouden. Dit is op basis van expert kennis vertaald in het areaal met een
gemiddeld doorzicht van 40-80 cm in het relevante seizoen voor de betreffende
vogelsoort.

Deze arealen kunnen niet rechtstreeks worden afgeleid uit de meetgegevens van het huidige
monitoringprogramma. In het geval van de heldere randen kan met behulp van de
driejaarlijkse kartering van waterplanten worden vastgesteld in hoeverre (met welk areaal) de
vegetatie zelf aan de gevraagde voorwaarden voldoet, maar de interactie met doorzicht (en
de potentieel geschikte arealen voor doelbereik) komt alleen via aanvullende methoden in
zicht. Aanbevolen wordt daarom, om het meetprogramma aan te passen, vooral door het aan
te vullen met gegevens die extern beschikbaar zijn, en die in combinatie met de reguliere
gegevens monitoring van de streefbeelden mogelijk maken.

1) Voortzetting van veldmetingen in de vorm van de reguliere waterkwaliteitsmetingen
op de MWTL locaties met de huidige frequentie, en aan de meetpaal van Markermeer
Midden, liefst aangevuld met een nieuwe locatie (meetpaal en/of chemisch meetnet)
in het noordoosten. Dit zijn de ijkpunten voor de ruimtelijke monitoring via 2) en 3).

2) Gebruik van spaceborne remote sensing (satellietbeelden) voor het afleiden van
zwevend stof, extinctie en Secchi-diepte of eufotische diepte. Het advies is om op de
markt beschikbare producten voor benadering van extinctie, zwevend stof en
doorzicht op basis van satellietbeelden (Sentinel-2, Landsat-8) in te zetten.

3) Interpolatie van veldmetingen met een hydrologisch model/slibmodel. In een
veranderd systeem kan dat via “hind casting” (data-fitting met behulp van meerdere
runs) of na ontwikkeling van een module voor data-assimilatie rechtsreeks op basis
van veld- of satellietdata.
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Ambitieniveau 2: Aanvullingen ten behoeve van monitoring van maatregelen

Uit vergelijking van de ligging van de huidige meetlocaties voor waterkwaliteit met
modelberekeningen van de effecten van Marker Wadden en Luwtemaatregelen Hoornsche
Hop op die waterkwaliteit, komt naar voren dat de effecten nauwelijks in beeld zullen komen
op deze meetlocaties. Dat wordt al beter met behulp van de aanvullingen die zijn voorgesteld
onder ambitieniveau 1.

Voor vragen die een hoger oplossend vermogen of een hogere meetfrequentie vereisen in
een beperkt gebied, is daarnaast airborne remote sensing heel geschikt. Dat kan op reguliere
basis door combinatie met bijvoorbeeld vliegtuigtellingen van watervogels, algenvluchten of
vanaf vaste meetplatforms. Ook publieksparticipatie en innovatieve geautomatiseerde
metingen onder water bieden hier mogelijkheden. Ten opzichte van ambitieniveau 1 zijn dus
de volgende aanvullingen te overwegen:

1) Airborne remote sensing, op basis van aparte missies, bijvoorbeeld met behulp van
drones, vanaf vaste platforms of gekoppeld aan algenvluchten of vogeltellingen na
inbouw van sensoren in de gebruikte vliegtuigjes.

2) Aanvullende, mobiele, geautomatiseerde metingen onder water (troebelheid, etc.)
met behulp van voorgeprogrammeerde missies met een onbemand meetvaartuig.

3) Publieksparticipatie, bijvoorbeeld met behulp van apps voor helderheid of waterkleur.

Hierbij is 2) te beschouwen als een alternatief voor 1). Publieksparticipatie is moeilijk in te
zetten voor reguliere monitoring, maar publieksdata kan wel worden geassimileerd en
gecombineerd met (andere) veldmetingen en satellietgegevens in modellen. Alle drie de
opties kunnen naar believen worden ingezet, afhankelijk van de actuele vragen, tegen de
achtergrond van een basismeetnet volgens ambitieniveau 1. Voor een goede koppeling met
de veldmetingen (en de historie van het Markermeer) is een heroverweging van het netwerk
voor veldmetingen (chemisch meetnet en meetpalen) zinvol in relatie tot de ruimtelijke
uitwerking van de inrichtingsmaatregelen.

Ambitieniveau 3: Aanvullingen ten behoeve van verbetering van systeemkennis

Het derde ambitieniveau is naast monitoring van TBES en effecten van maatregelen gericht
op het verbeteren van het systeeminzicht, noodzakelijk voor effectief waterbeheer in dit
complexe systeem. De aanbevelingen hebben nog geen betrekking op onderzoek, maar op
aanvullingen in het monitoringsprogramma die de mogelijkheden voor systeemanalyse
verbeteren. Ze hebben vooral betrekking op de wisselwerking tussen biota en waterkwaliteit.
In aanvulling op ambitieniveau’s 1 en 2 wordt aanbevolen:

1) Overweging van (eenmalige) kartering van de bodemfauna (bioturbatie) in combinatie
met mosselkartering

2) Herziening van de begrenzingen van de driejaarlijkse kartering van waterplanten
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3) Vasthouden aan jaarrond meting van chlorofylconcentraties en aanvulling van analyse
van de soortsamenstelling van het fytoplankton, nu alleen in het zomerhalfjaar op
locatie Markermeer Midden, met analyse in de winter en jaarrond op een of twee luwe
locaties, bijvoorbeeld Hoornsche Hop en Marker Wadden.

4) Regulering van mosselkarteringen tot een vast programma van meerjarige karteringen
en jaarlijkse steekproef karteringen.

5) Herinvoering van zoöplankton monitoring op de locaties die hierboven zijn voorgesteld
voor de soortsamenstelling van fytoplankton.

Status
definitief
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1 Inleiding

1.1 Kader

Doorzicht is één van de meest tot de verbeelding sprekende parameters om de kwaliteit van
oppervlaktewateren te karakteriseren. Dat geldt zeker voor het Markermeer, dat bekend is om
zijn troebele water.

Vanuit de Structuurvisie Randstad 2040 hebben de provincies in 2009 het Toekomstbeeld
Markermeer-IJmeer opgesteld. Dit beschrijft hoe het Markermeer-IJmeer een vitaal en
gevarieerd natuurgebied kan worden, waarin ondanks druk van processen als
klimaatverandering ook plaats is voor verstedelijking, infrastructurele investeringen,
economische groei en recreatie. Daarvoor is echter een “Toekomstbestendig Ecologisch
Systeem” nodig. Voor de realisatie van dit TBES zijn vier ecologische pijlers of wel
systeemcondities benoemd (Krikhaar 2008; WMIJ 2011). Deze zijn als volgt omschreven:

1) Heldere randen langs de kust.
2) Een gradiënt in slib van helder naar troebel water.
3) Land-waterzones van formaat.
4) Versterkte ecologische verbindingen.

Ontwikkelingen ter versterking van deze condities moeten het Markermeer-IJmeer een
hogere natuurwaarde geven met een grotere weerstand tegen druk als afnemende
voedselrijkdom, klimaatverandering en andersoortig gebruik van het gebied (ANT, Noordhuis
et al. 2014a; NMIJ, http://kennis.markermeerijmeer.nl/). De eerste twee systeemcondities
hebben te maken met het lichtklimaat. Over deze pijlers gaat het in dit rapport.

De Stuurgroep Markermeer-IJmeer volgt de voortgang in de TBES opgave en wil met enige
regelmaat antwoord kunnen geven op de vraag: “Hoe staat het met de TBES opgave?”.
Monitoring van doorzicht is daarbij belangrijk, want:

 Twee van de “ecologische pijlers” zijn hiervan afhankelijk.
 De twee grote uitvoeringsmaatregelen (projecten) voor TBES, die nu worden

voorbereid, hebben doelen met betrekking tot doorzicht.
 De slibdeken is gekenschetst als een hindernis.
 Doorzicht is afhankelijk van slib èn alg en bepalend voor de ontwikkelmogelijkheden

van waterplanten, en is dus juist van belang in de basis van de voedselketen.

Om de ontwikkelingen met betrekking tot deze doelstellingen te volgen heeft de Stuurgroep
gevraagd om een voorstel voor een monitoringsprogramma met betrekking tot doorzicht en
gerelateerde parameters. In het bijzonder dienen de effecten van de uitvoering van de twee
grote maatregelen die in het gebied op stapel staan, Marker Wadden en Luwtemaatregelen
Hoornsche Hop, met behulp van het programma zichtbaar te worden gemaakt.
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Figuur 1.1. Enkele van de vele factoren, parameters en processen die invloed hebben op doorzicht en lichtuitdoving
in het Markermeer. In de twee ovalen staan de elementen die via absorptie en scattering de hoeveelheid
licht bepalen, de peilen geven directe en indirecte beïnvloeding aan.

1.2 Informatiebehoefte; doorzicht en gerelateerde parameters

Voor de ecologie van het Markermeer is een aantal parameters van belang als het gaat om
lichtbeschikbaarheid en de direct (en indirect) daaraan gerelateerde parameters. Deze
parameters bepalen enerzijds de hoeveelheid zichtbaar licht die beschikbaar is voor primaire
productie in het systeem (groei macrofyten, fytoplankton, benthische algen). Anderzijds is de
zichtbaarheid van prooi voor zichtjagers van belang. De lichtbeschikbaarheid wordt beheerst
door de optische eigenschappen van het opgelost en particulair materiaal in de waterkolom:
humuszuren, slib (anorganisch en organisch) en plankton.

Bezien vanuit monitoring worden niet alleen deze parameters (doorzicht, extinctie,
troebelheid, zwevend stof, gloeirest, koolstof, chlorofyl) in aanmerking genomen. Ook
parameters die direct invloed kunnen uitoefenen op de hoeveelheid en het gedrag van licht in
het water worden meegenomen. Voorbeelden zijn de soortsamenstelling van het
fytoplankton, aanwezigheid van waterplanten, bodemberoering door macrofauna en vis en de
filtratiecapaciteit van de mosselen. Indirect zijn wind en nutriënten van invloed, en onder de
biota in potentie zelfs vogels, via grootschalige consumptie van bijvoorbeeld mosselen. In
figuur 1.1 wordt een deel van deze relaties verbeeld.
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1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is uiteengezet hoe lichtbeschikbaarheid in water wordt bepaald, hoe het kan
worden gemeten, hoe het met betrekking tot de beheerdoelen wordt gekwantificeerd en hoe
het wordt beïnvloed door opgeloste en zwevende stoffen in het water.

In hoofdstuk 3 wordt behandeld hoe de factoren die de lichtbeschikbaarheid beïnvloeden op
hun beurt worden gestuurd. Daarbij gaat het (1) om fysische parameters, het slib in relatie tot
windopwerveling en vlokvorming van slibdeeltjes met algen, (2) om chemische parameters,
dat wil zeggen de nutriënten die de productie van algen sturen en (3) om biologische
parameters zoals de invloed van de soortsamenstelling van het fytoplankton en van
filterfeeders op het doorzicht en de wisselwerking tussen waterplanten en doorzicht.

In hoofdstuk 4 wordt weergegeven hoe al deze parameters in het huidige meetnet van
Rijkswaterstaat zitten.

In hoofdstuk 5 wordt getoetst in hoeverre het bestaande meetnet de informatiebehoefte dekt
die voortkomt uit de gekwantificeerde doelen voor het in beeld brengen van de twee
lichtgerelateerde ecologische TBES pijlers, en van de te verwachten effecten daarop van de
aanleg van Marker Wadden en Luwtegebied Hoornsche Hop.

In hoofdstuk 6 worden mogelijkheden weergegeven om met behulp van aanvullingen op het
bestaande meetnet tot een efficiënte beoordeling te komen van doelbereik ten aanzien van
de TBES doelen en de inrichtingsmaatregelen. Dit kunnen aanpassingen zijn aan het
meetnet zelf, maar ook aanvullingen met satellietbeelden, modelberekeningen of
publieksinzet.

In hoofdstuk 7 worden tenslotte voorstellen gedaan om, in drie ambitieniveaus, tot zo’n
verbeterd meetnet te komen.
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2 Lichtbeschikbaarheid in water

Doorzicht is één parameter uit een complex van parameters dat in samenhang informatie
geeft over de waterkwaliteit. Een doorzichtmeting is gemakkelijk uit te voeren, maar de
resulterende gegevens zijn weinig nauwkeurig en geven de beheerder zonder aanvullende
parameters te weinig informatie voor begrip van trends en ontwikkelingen in waterkwaliteit.

Behalve doorzicht kunnen ook uitdoving (extinctie) en troebelheid gemeten worden om de
hoeveelheid beschikbaar licht te karakteriseren. Elk van de drie parameters geeft een eigen
weergave van de aspecten van lichtbeschikbaarheid. Deze verschillen worden in dit
hoofdstuk belicht (par. 2.2), als inleiding voor de uitwerking en kwantificering van de doelen
ten aanzien van de twee licht-gerelateerde systeemcondities van TBES (resp. par. 2.3 en
2.4). Ten slotte wordt aandacht besteed aan de samenstelling en eigenschappen van
opgeloste en zwevende stoffen die de lichtbeschikbaarheid rechtstreeks bepalen (par. 2.5)

Daarnaast zijn er aanvullende parameters die het begrip van doorzichtmetingen kunnen
vergroten. Dat kunnen andere waterkwaliteit parameters zijn, maar ook
weersomstandigheden of dichtheden van filterfeeders. Dit wordt besproken in hoofdstuk 3.

2.1 Het gedrag van licht in water

Met betrekking tot het gedrag van licht in water zijn een aantal processen te onderscheiden
(figuur 2.1). Vier processen spelen met name een rol, waarbij de laatste het meest relevant
zijn voor de lichtbeschikbaarheid onder water en voor het meten daarvan:

Figuur 2.1 Processen die een rol spelen bij het gedrag van licht in water.

Allereerst wordt een deel van het zonlicht dat het wateroppervlak bereikt, teruggekaatst,
afhankelijk van de hoek die de lichtstralen met het water maken. Daarom is het onder water
altijd donkerder dan boven water.

De rest van het zonlicht dringt in het water door, waarbij de richting enigszins verandert door
breking van de stralen van lucht naar water. De brekingshoek verschilt per kleur (cf. ontstaan
regenboog).
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Onder water wordt het licht geleidelijk geabsorbeerd door watermoleculen en door deeltjes
in die in het water zweven. Absorptie is het sterkst bij rood licht, waardoor de kleur van het
licht op grotere diepte in helder water naar blauw verschuift. Rood licht komt niet veel dieper
dan drie meter.
Daarnaast wordt licht onder water verstrooid door deeltjes in het water. Het licht wordt
daarbij in alle richtingen gestuurd, inclusief de richting van de bron; de zogenaamde “back-
scatter”. Verstrooiing is het meest intensief bij blauw licht.

De betekenis van absorptie en verstrooiing onderling hangt af van de eigenschappen van het
water, dat wil zeggen van de aard en concentratie van opgeloste en zwevende stoffen.
Daarnaast is die betekenis niet voor alle gebruikers gelijk, voor prooizichtbaarheid voor een
vis of een vogel is de betekenis anders dan voor fotosynthese van waterplanten en algen.
Vooral voor fotosynthese is ook de kleur van belang; rood licht, dat het snelst verdwijnt door
absorptie in het water, is geschikter voor fotosynthese dan blauw licht.

De verschillende meettechnieken voor lichtbeschikbaarheid gebruiken elk een andere
combinatie van absorptie en verstrooiing. Omdat de keuze voor één die combinaties afhangt
van het gebruik van de gegevens, is vanuit de ecologie geen duidelijke voorkeur voor
één van de meettechnieken aan te geven, zodat bepaalde combinaties van methoden
zinvol zijn.

2.2 Het meten van lichtbeschikbaarheid

Beschikbaar licht kan gemeten worden in de vorm van uitdoving (extinctie), troebelheid of
doorzicht. Elk van deze parameters geeft een eigen combinatie weer van de absorberende
en verstrooiende eigenschappen van het water met opgeloste en zwevende stoffen die
samen de hoeveelheid licht bepalen; uitdoving wordt vooral bepaald door absorptie (par.
2.2.1), troebelheid door verstrooiing (par. 2.2.2), doorzicht door beide (par. 2.2.3).

2.2.1 Uitdoving (Extinctie)

De beschikbaarheid van licht voor fotosynthese is het beste te kwantificeren met de
uitdoving- of extinctiecoëfficiënt (Kd) van zichtbaar licht, de uitdovingsfactor per meter, over
het gehele golflengtegebied ( ), of beter over het voor waterplanten relevante
golflengtegebied van 400-700 nm Photosynthetic Active Radiation (PAR). De uitdoving van
het licht wordt bepaald door de absorptie en verstrooiingseigenschappen van het materiaal in
het water en het water zelf.

Kd kan in het veld worden gemeten met optische instralingssensoren, zoals een LiCor, op één
of meer dieptes in de waterkolom. Anderzijds kan Kd ook geschat worden uit optische
metingen (remote sensing) van boven het wateroppervlak door een spectrometer aan boord
van een schip of op een meetmast, of aan boord van een vliegtuig of satelliet.

Er zijn in de literatuur (Buiteveld 1990, Lee 2005, Kirk 2011,) diverse wiskundige relaties
gelegd tussen de extinctiecoëfficiënt Kd en de (inherente) absorptie en
verstrooiingseigenschappen (Inherent Optical Properties) van de optisch actieve stoffen:

Kd ( , z) = f1 ,a,b) of

Kd ( , z) = f2 ,a,bb),
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Waarbij a de totale absorptie is en b de totale verstrooiing ten gevolge van alle optische
actieve stoffen; alternatieve relaties (vooral die waarbij Kd met behulp van remote sensing
wordt bepaald) gaan uit van alleen de terugverstrooiing bb, die maar een kleine fractie
(doorgaans enkele procenten) vormt van de totale verstrooiing. Omdat Kd van het lichtveld
zelf afhangt, speelt de zonshoek  ook een rol en moet de variatie in absorptie en verstrooiing
over het gehele golflengtegebied ( ) worden bepaald voordat de effectieve uitdoving kan
worden geschat. Tot slot varieert de waarde van Kd in de verticaal z, deels door variatie in de
optisch actieve stoffen, deels door variatie in het lichtveld zelf.

Figuur 2.2. Gemiddelde seizoenspatronen (links) en verloop van zomergemiddelden (rechts) van extinctiecoëfficiënt
(boven) en doorzicht (onder) op vijf van de zes MWTL meetlocaties in het Markermeer/IJmeer, 2000-2014.
Gemiddelde doorzichten zijn berekend via de reciproke waarden van de afzonderlijke getallen.
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Wanneer al deze nuances worden samengevat zijn er empirische relaties af te leiden die
specifiek zijn voor bepaalde waterlichamen met een bepaalde samenstelling van optisch
actieve stoffen. Hierbij domineren vooral de absorptie-eigenschappen en de terugverstrooiing
de waarde van Kd. De inherent optische eigenschappen hangen, naast de absolute
concentraties, af van de grootte en samenstelling van slibdeeltjes, het algentype en de vraag
of er bijvoorbeeld vlokken gevormd worden. Dit zijn zaken die van tijd en locatie af kunnen
hangen. Om trends in uitdoving te kunnen beschrijven en te begrijpen is regelmatige in situ
bepaling van de optische eigenschappen van het water in de daarin opgeloste en
zwevende stoffen dus noodzakelijk.

2.2.2 Troebelheid

Een andere relevant aspect van de lichtbeschikbaarheid is de troebelheid van het water die
veroorzaakt wordt door de verstrooiing van het licht in de waterkolom. Hierbij spelen vooral
de fysische eigenschappen van particulair materiaal een rol: hun grootte en samenstelling
bepalen sterk hoe het licht wordt verstrooid. Voor troebelheid zijn voornamelijk de
verstrooiingseigenschappen van het materiaal in het water en van het water zelf van belang.
Troebelheid kan worden bepaald door in situ sensoren, bijvoorbeeld aan meetpalen, die de
scatter en soms ook de transmissie van licht van een bepaalde golflengte in een watervolume
bepalen (bijvoorbeeld Campbell OBS-3+ of YSI 6136). Deze sensoren geven resultaten in
“FTU” of “NTU”, genormaliseerde “turbidity units”, die ook weer empirisch gerelateerd kunnen
worden aan de in situ concentraties van particulair materiaal uitgedrukt in mg/l. Ook deze
relatie zal afhangen van de fysische eigenschappen van het gesuspendeerde materiaal, die
in de loop van de tijd en per locatie kunnen variëren.

De bovengenoemde sensoren leveren continumetingen, maar de waarden zijn wederom niet
rechtstreeks vergelijkbaar met doorzicht of extinctie. Het is geen lichtmeting maar een
deeltjesmeting, de nachtelijke metingen zijn bijvoorbeeld niet systematisch hoger dan de
dagmetingen.

Behalve dat de continumetingen informatie geven over dagritmiek van bepaalde parameters,
hebben ze ook het voordeel dat ook op dagen met hoge windsnelheden kan worden
gemeten, wanneer de vaartuigen voor het MWTL meetnet niet kunnen uitvaren.

2.2.3 Doorzicht

Uiteindelijk is voor de impact op zichtjagende vogels en vissen het doorzicht van belang:
hoe goed zij hun prooi kunnen zien in het water hangt af van de uitdoving van het licht, maar
ook van de vertroebeling. Doorzicht voor vogels is vooral zicht van boven, voor vissen gaat
het om horizontaal doorzicht. Ondanks dat hier subtiele verschillen tussen zitten, wordt in het
veld meestal de Secchi-diepte als een leidende grootheid gebruikt als maat voor doorzicht.
Secchi-diepte wordt met het oog vastgesteld aan de hand van de welbekende Secchi-schijf,
maar ondanks deze eenvoudige methodiek, blijft het een bruikbare grootheid. Diverse studies
hebben de relatie tussen Secchi-diepte en de inherent optische eigenschappen onderzocht
(bijvoorbeeld Preisendorfer, 1986; Davies-Colley 1988). In essentie komt het er op neer dat
de Secchi-diepte SD omgekeerd evenredig is aan de som van extinctie coëfficiënt Kd en
totale bundelverzwakkings-coëfficiënt c (de som van de totale absorptie en scatter-
coëfficiënten c=a+b):

SD = /(Kd+a+b)
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Waarbij coëfficiënt  wederom afhankelijk is van systeemeigenschappen, lichtcondities en
contrast van de Secchi-schijf met het water; de waarde van  ligt in de ordegrootte van 7 tot
9.
Voor horizontaal zicht Y (relevant voor vis) komen studies zoals van Davies-Colley (1988) en
Zaneveld & Pegau (2003) uit op omgekeerde evenredigheid met alleen de totale
bundelverzwakkingscoëfficiënt c=a+b:

Y= /(a+b)

Met  een empirisch bepaalde grootheid die afhangt van het contrast onder water. Voor een
zwarte schijf van 200 mm doorsnede onder groen licht kwam Davies-Colley (1988) uit op een
waarde van  van 4.8.

Doorzicht metingen met een Secchi-schijf hebben het voordeel dat ze simpel is zijn te voeren
en direct resultaat geven, maar er zijn ook een aantal nadelen:

1) De meting is een waarneming die vaak vanaf een schip wordt uitgevoerd, dus van
enkele meters afstand tot de schijf, en is gevoelig voor verschillen in invallend en
reflecterend licht, golfslag e.d.

2) De schaal wordt (sinds 1992) afgelezen in decimeters. Bij gering doorzicht
(gebruikelijk in het Markermeer) is de onnauwkeurigheid dus groot in verhouding tot
de meetwaarde.

3) In ondiep water kan het doorzicht bij helder water groter worden dan de diepte. De
genoteerde waarde is dan in feite de diepte. Dit wordt niet zichtbaar in de
opgevraagde gegevens.

De beperkte nauwkeurigheid in combinatie met de lage meetfrequentie (maandelijks) en de
sterke relatie tussen zwevend stof concentraties en windsnelheid in het Markermeer maakt
dat alleen grootschalige veranderingen kunnen worden vastgesteld. De trendanalyses
kunnen wel worden verbeterd door middel van correctie van de doorzichtwaarden voor
winsnelheid en –richting en door vergelijking van de ontwikkelingen op elk van de zes
meetstations in het meer. De eenvoud van de meting maakt doorzichtmetingen wel heel
geschikt voor publieksparticipatie.

2.2.4 Relaties tussen uitdoving, troebelheid en doorzicht

Wat de bovenstaande presentaties van doorzicht, troebelheid en extinctie laten zien is dat
doorzicht sterker bepaald wordt door de scatter-eigenschappen dan extinctie. In andere
woorden: doorzicht en extinctie hebben een relatie met elkaar maar zijn niet identiek. Een
extinctiemeting is, vooral bij lage lichtbeschikbaarheid, in principe veel nauwkeuriger dan een
doorzichtmeting (vooral bij lage doorzichtwaarden. Extinctie ligt dichter bij de lichtbehoefte
van planten dan doorzicht. De relatie tussen doorzicht en lichtuitdoving wordt onder meer
beïnvloed door de samenstelling van het zwevend stof, met name het aandeel en de
soortsamenstelling van algen, die licht van bepaalde golflengtes soort-specifiek absorberen of
verstrooien en die eveneens soort-specifieke vlokvorming met anorganisch zwevend
materiaal kunnen vertonen. Een waterlichaam dat rijk is aan opgelost organisch materiaal
(humuszuren) kan zeer helder zijn (veel doorzicht) en toch een sterke lichtverzwakking
hebben ten gevolge van de absorptie.
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Het is voor het monitoren van lichtbeschikbaarheid en gerelateerde parameters dan ook van
belang om zowel de absorptie- als scatter-eigenschappen van de optisch actieve stoffen te
bepalen. Dit is niet alleen relevant voor inzicht in de onderlinge relaties van deze parameters
en hoe dit verandert als het biogeochemisch systeem verandert (door ingrepen of autonoom).
Kwantitatieve kennis van de optische eigenschappen van het water met opgeloste en
zwevende stoffen is ook van belang om remote sensing van waterkwaliteitsparameters te
kunnen kalibreren en valideren.

De relatie tussen doorzicht en de extinctiecoëfficiënt is negatief exponentieel; hoge
doorzichtwaarden gaan samen met lage waarden van de extinctiecoëfficiënt en het
seizoenspatroon is omgekeerd (figuur 2.2, 2.3). Er zijn empirische omrekeningsformules
tussen doorzicht en extinctiecoëfficiënt, waarin chlorofyl-concentraties worden gebruikt. Twee
voorbeelden van een omrekeningsformule op basis van alleen doorzicht en chlorofyl worden
gegeven Scheffer (1998):

Kd = 0,81 + 0,16*chlorofyl + 0,46/doorzicht
Kd = 0,016*chlorofyl + 1,3/ doorzicht

Chlorofyl wordt hierin weergegeven in µg/l, doorzicht in meters. Kd wordt uitgedrukt per meter.

Figuur 2.3. Relatie extinctie en doorzicht Markermeer Midden, toenemende spreiding in doorzicht bij hogere
extinctiecoëfficiënten.

2.3 Het kwantificeren van het TBES doel “heldere randen”

De eerste ecologische TBES pijler (systeemcondities) die het lichtklimaat betreft is “heldere
randen langs de kust”, later ook geformuleerd als “ondiepe zones met helder water”. Deze
zones zijn geïnterpreteerd en gekwantificeerd met behulp van expertsessies en
modelresultaten. Het volgende is ontleend aan Knoben et al. 2015:

Een ondiepe, luwe zone (ruwweg < 3 m diep) met helder water is als systeemconditie voor
meerdere soortgroepen van belang: waterplanten, mosselen en overig ongewervelde dieren en
visgemeenschap van Blankvoorn en Baars, benthosetende en herbivore vogels. Deze zones zijn
dus belangrijk voor het realiseren van zowel Natura2000- als KRW-doelen.
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Deze systeemconditie is uitgedrukt in areaal (hectares) waarin met name een goed ontwikkelde
variatie aan waterplanten moet voorkomen. Dit voorkomen heeft pas ecologisch betekenis voor
vogels, vis en macrofauna, als er een zekere dichtheid of bedekkingspercentage aanwezig is.

Losse planten hebben betrekkelijk weinig waarde. De relatie tussen de bedekking en vogels is
afgeleid uit onderzoek aan de Gouwzee en Veluwerandmeren. Hierbij bleek de beste correlatie te
bestaan tussen waterplanten en vogels, bij een bedekking hoger dan 15% (Noordhuis et al, 2014b).
Ook om praktische redenen is dit een goede ondergrens; het is de grens van twee klassen in de
standaardclassificatie van bedekkingen bij de vegetatiekarteringen: 0; 0-1%; 1-5%, 5-15%; 15-25%.

Kenmerken systeemconditie

Een ondiepe zone met helder water ten behoeve van een variatie aan goed ontwikkelde
waterplantvelden (dichtheid >15%) heeft de volgende kenmerken:

• Waterdiepte: 0,3 – 3,0 meter;
• Percentage licht aan de bodem: >10% in voorjaarssituatie;
• Bodemschuifspanning: <0,9 Pa;
• Substraat: niet zeer slap of hard.

Het gaat hier dus om het areaal waterplanten met een functionele structuur als habitat voor
vis en ongewervelden en het daarvoor benodigde doorzicht. In hiervoor genoemde notitie
(NMIJ; Knoben et al. 2015) wordt het huidige areaal van dit type habitat geschat op 1600-
2000 ha. Het benodigd areaal is met behulp van een studie in het kader van MIRT verkenning
Hoornsche Hop (Noordhuis et al. 2014b) en vergelijking met Peipsi (Van Eerden et al. 2007)
geschat op 3500 tot 4000 ha.

De vragen ten aanzien van monitoring betreffen ruimtelijk gezien enerzijds het areaal
waterplanten met meer dan 15% bedekking (nu te ontlenen aan de driejaarlijkse karteringen),
anderzijds de condities die daaraan ten grondslag liggen, in het bijzonder het areaal met
meer dan 10% licht op de bodem in het voorjaar (waterplanten hebben ten minste 2-4% licht
op de bodem nodig om te ontkiemen, vegetaties met meerdere soorten en dichtheden van
meer dan 15% komen in het Markermeer voor op locaties met meer dan 10% licht op de
bodem in het voorjaar; Noordhuis et al. 2014b).

De hoeveelheid licht op de bodem wordt niet rechtstreeks gemeten, maar moet worden
berekend. Voor trendmonitoring is een vertaling van deze grenswaarde in doorzicht- of
extinctiewaarden dus praktischer. Ook andere benaderingen van grenswaarden voor
functionele vegetatie zijn denkbaar, met als referentie historische waarden of vuistregels.
Voor kranswier geldt bijvoorbeeld een vuistregel dat de maximum diepte met planten twee
keer zo groot is als het gemiddeld doorzicht. Zo kan een gewenst areaal kranswier dus
worden vertaald in een combinatie van gemiddeld doorzicht en diepteverdeling.
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2.4 Het kwantificeren van het TBES doel “gradiënten in doorzicht”

De tweede ecologische TBES pijler (systeemcondities) die het lichtklimaat betreft is
“gradiënt in slib van helder naar troebel water”, of korter “gradiënt in slibgehalte”. Dit
aspect van het systeem is vooral in TBES opgenomen vanuit het belang van visetende
vogels, en betreft eigenlijk niet zozeer het slibgehalte als wel direct het doorzicht. Visetende
vogels hebben de beste kansen om een prooi te vinden als het water niet te troebel is en niet
te helder. Als het water te troebel is kunnen de vogels de vis niet vinden, als het te helder is
ziet de vis de vogels te snel, en verplaatst de vis zich naar grotere diepte of troebeler water.
Behoud van delen van het meer met troebeler water waarin de vis zich kan terugtrekken is
dus ook van belang voor het behoud van gezonde vispopulaties en de duurzaamheid van het
systeem, inclusief de grote betekenis van het gebied voor visetende vogels.

Voor het monitoren van deze overgangen is het noodzakelijk de benodigde delen van de
gradiënt vanuit de vogels te kwantificeren. Twee aspecten van de gradiënten zijn daarvoor
van belang:

1) De boven- en ondergrens van het bruikbare doorzicht voor viseters
2) Het benodigde areaal voor het bereiken van de instandhoudingsdoelen voor viseters

2.4.1 Gewenst doorzicht voor visetende vogels

Het benodigde doorzicht voor viseters is nagenoeg alleen op basis van expert kennis te
kwantificeren. Bekend is dat vogels zich door gebruik van verschillende jachttechnieken
kunnen aanpassen aan de situatie. In water met redelijk doorzicht kan door de vogels veelal
individueel worden gefoerageerd. In water dat aan de heldere of troebele kant van de
gradiënt ligt kunnen sociale jachttechnieken meer opleveren. Bekend in het IJsselmeergebied
is dat laatste vooral bij Aalscholver, die in matig troebel water in grote groepen vist, waarbij
de voorste linie onder de vis duikt en deze naar het licht jaagt, waar ze gevangen kan
worden. De boven- en ondergrens van water waarin gevist kan worden hangt daarmee af van
de vogelsoort en de beschikbare prooisoorten, omdat de ene vissoort vooral door solitaire
vissers gevangen wordt, terwijl de andere bij uitstek bij sociaal vissen gevangen wordt. De
best beschikbare schatting van de benodigde range, op basis van expert inzicht, is dat het
ruwweg gaat om water met een doorzicht van 40 tot 80 cm (o.a. Knoben et al. 2015).

2.4.2 Relevante periode

Het hangt van de vogelsoort af in welk seizoen dit intermediaire doorzicht het belangrijkst is.
In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de betrokken visetende vogelsoorten (met een
Natura 2000 instandhoudingsdoel) en het seizoen waarin ze aanwezig zijn. Daaruit blijkt dat
in elk deel van het jaar behoefte is aan water met het gewenste doorzicht. Soorten die niet
duiken (Dwergmeeuw, Zwarte Stern) of die door te stootduiken alleen de bovenste
decimeters van de waterkolom kunnen bevissen (Visdief) zijn extra gevoelig voor te sterke
toename van de helderheid. Deze soorten zijn het meest aanwezig in de zomer. De
beschikbaarheid van water met doorzicht van 40-80 cm verdient dus in de zomer bijzondere
aandacht.
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Tabel 2.1. De visetende watervogelsoorten met een Natura 2000 instandhoudingsdoel voor het Markermeer-IJmeer
met instandhoudingsdoel (behoud versus verbetering; brv = broedvogel, nbv = niet-broedvogel),
duikvermogen en aanwezigheid.

Vogelsoort Instandhoudingsdoel Duikvermogen Seizoen aanwezig
Fuut Behoud (nbv) Duiker Jaarrond
Aalscholver Behoud (brv + nbv) Duiker Jaarrond
Grote Zaagbek Behoud (nbv) Duiker Winter
Nonnetje Behoud (nbv) Duiker Winter
Dwergmeeuw Behoud (nbv) Toplaag Jaarrond
Visdief Behoud (brv) Stootduiker Zomer
Zwarte Stern Behoud (nbv) Toplaag Nazomer

2.4.3 Benodigd areaal intermediair doorzicht

Het benodigde areaal van het gebied met het gewenste doorzicht voor viseters is moeilijk te
kwantificeren. Omdat de instandhoudingsdoelen voor viseters in het Markermeer vooral
behoudsdoelen zijn, is dit binnen NMIJ ingevuld door uit te gaan van behoud van het huidige
areaal met dit doorzicht. Op basis van de klimaatgegevens van 2006 is dit areaal met het 3D
slibmodel voor de wintersituatie geschat op circa 10.000 ha. Uit Knoben et al. 2015:

De huidige 10.000 ha wordt op zich als voldoende gezien voor de benodigde aantallen visetende
vogels met een instandhoudingsdoelstelling. Dit dient dan ook niet af te nemen. Het is echter
wenselijk om het areaal beter over het gebied te verspreiden en intermediaire zones in het
westelijke en oostelijke deel van het Markermeer te creëren zonder dat dit sterk ten koste gaat van
de omvang van het slibrijke midden van het meer.

Uitbreiding van het areaal in het westen van het Markermeer (Hoornsche Hop) is wenselijk. Geschat
is dat deze toename een areaal 3000 - 4000 ha (wintersituatie) zou moeten bedragen. Dit kan
beschikbaar komen bij de realisatie van luwtemaatregelen, voortvloeiend uit de systeemconditie
ondiepe zones met helder water. Het is dan wel van belang dat deze maatregelen zo worden
uitgevoerd dat voldoende uitwisseling blijft bestaan van water aan beide zijden van de
luwtestructuur (bijvoorbeeld openingen in dammen).

Daarnaast kan meer naar het oosten door de aanleg van een grootschalig moerasgebied een
aanzienlijk areaal zones met 40-80 cm doorzicht ontstaan, aansluitend op enerzijds het troebele
open water in het midden van het meer en nieuw te creëren heldere zones rond het moeras.

Naast een toename van de zone van dit intermediair doorzicht is het van belang om in het centrale
deel van het Markermeer een troebele situatie te handhaven als refugium voor Spiering. Alle
doorrekeningen van luwtemaatregelen laten zien dat er in het centrale deel weinig afname is van de
troebelheid. De effecten zijn voornamelijk lokaal, rond de structuren.

Het seizoen waarin intermediair doorzicht voor vogels van belang is, verschilt per vogelsoort. Zo is
voor de visetende eenden Grote zaagbek en Nonnetje vooral de winter belangrijk, voor Visdief het
voorjaar (en de zomer), voor Zwarte Stern de zomer (augustus). Omdat het doorzicht in de zomer
het grootst is, ligt de winst van het areaal met intermediair doorzicht vooral in de winter en het
voorjaar.
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De ruimtelijke ligging van geschikt viswater is voor niet-broedvogelsoorten van minder groot
belang. Voor broedvogels is de locatie ten opzichte van de broedplaats van belang. De
Visdief is als broedvogel met een beperkt bereik vanuit de broedplaats afhankelijk van
geschikt viswater binnen ca. 10 km van de broedplaats. De Aalscholver is met een aanzienlijk
groter bereik flexibeler. De andere visetende vogelsoorten broeden niet in het gebied of zijn
niet als zodanig onder Natura 2000 aangegeven.

2.5 Invloed van opgelost en zwevend stof

Zowel opgeloste stoffen (met name humuszuren) als zwevende stoffen in het water hebben
invloed op gedrag en beschikbaarheid van licht in het water. De meest relevante MWTL
waterkwaliteit parameters met betrekking tot het lichtklimaat zijn zwevend stof en gloeirest
(anorganische deel van zwevend stof), en totaal en opgelost organisch koolstof.

Van de bijdragen van verschillende stoffen aan de totale extinctie van licht kan een indruk
worden verkregen met behulp van het model UITZICHT. De parameters die hierbij worden
gebruikt worden ontleend aan parameters uit het MWTL meetprogramma. De bijdragen
worden berekend aan de hand van de concentratie van zogenaamd optisch actieve stoffen,
naast water zelf zijn dat:

1) humuszuren
2) anorganisch zwevend-stof
3) detritus (organisch zwevend-stof)
4) algen (weergegeven als chlorofyl-  concentratie).

De eenvoudigste manier om de extinctie-coëfficiënt te berekenen is door de specifieke
bijdrage van bovenstaande stoffen empirisch te bepalen via regressie.

Kd = k1*[chlorofyl- ] + k2*[detritus] + k3*[zwevende stof] + k4*[humuszuren] + kwater

Waarin k1-4 specifieke extinctie-coëfficiënten (extinctie per eenheid concentratie) voor de
verschillende stoffen zijn. Soms wordt daarbij de bijdrage van water en humuszuren niet apart
onderscheiden.

Naast waterdiepte gebruikt het rekenmodel de vier onderstaande variabelen.

1) Chlorofyl-  concentratie [µg/l]
2) Anorganisch zwevend-stof (gloeirest) [mg/l]
3) Organisch zwevend-stof (detritus) [mg/l] (TOC-DOC)
4) Absorptie door humuszuur bij 380 nm [m-1] (te berekenen uit DOC)

De berekening kan dus worden uitgevoerd met de volgende parameters uit het MWTL
meetnet:

1) Chlorofyl-
2) Gloeirest
3) Totaal organisch koolstof (TOC)
4) Opgelost organisch koolstof (DOC)
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2.5.1 Zwevend stof en gloeirest

Totaal zwevend stof is het gewicht (mg/l) van alles wat in het water zweeft (op 1 m onder het
wateroppervlak), inclusief algen. Zwevend stof wordt gesplitst in organisch en anorganisch in
die zin dat na verassing ook de gloeirest en het percentage gloeirest (anorganische
bestanddelen) worden bepaald. De hoeveelheid zwevend stof is in het Markermeer sterk
gerelateerd aan de turbulentie, dus aan windkracht, en in de gebieden dichter bij de oevers
ook de windrichting (par. 2.3.2). Voor een goede interpretatie van de gegevens is dus ook
informatie over weersomstandigheden wenselijk (KNMI, of lokaal op meetpalen).

2.5.2 Koolstof

Daarnaast worden totaal organisch koolstof en opgelost organisch koolstof gemeten. Ook dit
geeft informatie over de samenstelling van zwevend stof, maar deze metingen lijken in zoet
water nogal onnauwkeurig te zijn (De Vries et al. 2015). Opgelost organisch koolstof, detritus
(totaal minus opgelost organisch Koolstof) en humuszuur (0,5 + 0,6 * opgelost organisch
koolstof) worden gebruikt om met het model UITZICHT (Delwaq) de extinctie, het licht op de
bodem en de bijdragen van algen, humuszuur en detritus aan de extinctie te berekenen.

2.5.3 Chlorofyl

Chlorofyl wordt gebruikt als maat voor de hoeveelheid algen. Algen zijn een onderdeel van
zwevend stof, en het aandeel algen in het zwevend stof is van invloed op het doorzicht,
omdat algen licht actief absorberen. Ook de soortsamenstelling van het fytoplankton is van
invloed (zie hoofdstuk 3).
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3 Stuurfactoren

In hoofdstuk 2 is uiteengezet hoe lichtbeschikbaarheid in water wordt bepaald, hoe het kan
worden gemeten of berekend, hoe het met betrekking tot de beheerdoelen wordt
gekwantificeerd en hoe het wordt beïnvloed door eigenschappen van het water met de daarin
opgeloste en zwevende stoffen. In dit hoofdstuk wordt behandeld hoe die eigenschappen en
parameters op hun beurt worden gestuurd.

De belangrijkste indirecte (sturende) fysische en chemische parameters voor
lichtbeschikbaarheid in het Markermeer-IJmeer zijn enerzijds de meestal wind-gestuurde
waterbewegingen die zorgen voor opwerveling van sediment en de samenstelling en het
gedrag van dat sediment (par. 3.1), en anderzijds de nutriënten die sturend zijn voor de
productie en concentratie van algen (par. 3.2).

3.1 Fysische stuurfactoren: slib en vlokvorming

Bij slib is de samenstelling van belang, evenals de relatie tussen die samenstelling en
windinvloed. Van grote invloed in het Markermeer is daarnaast de interactie tussen zwevend
slib en het fytoplankton.

3.1.1 Slib

Karakteristiek voor het Markermeer is het hoge aandeel van anorganisch materiaal in het
zwevend stof. Dit hoge aandeel is verbonden aan de aard van het sediment en de geringe
diepte, waardoor de wind veel invloed heeft op de uitwisseling tussen het sediment en de
waterkolom in het uitgestrekte Markermeer.

Afgezien van zavelige delen in het zuiden (IJmeer) en het Enkhuizerzand bestaat de bodem
van het Markermeer vooral uit klei en verweringsproducten daarvan. De bovenste meters van
het sediment in deze gebieden bestaan uit drie lagen. Van boven naar beneden zijn dat
(figuur 3.1; De Lucas Pardo et al. 2015):

1) Een oxische (zuurstofrijke) toplaag van materiaal met een lage dichtheid en een lage
weerstand, waardoor het gemakkelijk en veelvuldig wordt opgewerveld,

2) Een meestal dikkere anoxische (zuurstofarme) laag materiaal met een hogere
dichtheid, dat alleen bij storm wordt opgewerveld en

3) De onderliggende oude holocene klei-afzettingen.

De twee bovenste lagen zijn ontstaan door herafzetting van materiaal dat is vrijgekomen door
erosie van de holocene klei-ondergrond, waarschijnlijk grotendeels als gevolg van bioturbatie,
dus activiteiten van bodemorganismen. Afzetting van dit materiaal remt vervolgens de erosie
van de holocene klei-laag. Dat gebeurt vooral in oostelijke delen van het meer door de
combinatie van grotere diepte en gemiddeld west-oost transport van slib als gevolg van de
overheersende (zuid)westen wind. Vooral in de eerste tien jaar na voltooiing van de
Houtribdijk was netto sprake van erosie, later kwamen erosie en sedimentatie meer in
evenwicht. Omdat in zeer grote delen van het meer nu een toplaag van “fluffy” materiaal
aanwezig is dat gemakkelijk opwervelt (de oxische toplaag), is het water gemiddeld relatief
troebel.
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Figuur 3.1. De globale opbouw van de Markermeerbodem (uit De Lucas Pardo et al. 2015).

3.1.1.1 Vlokvorming

Relevant is dat algen in de waterkolom de neiging hebben om met opgewervelde kleideeltjes
vlokken te vormen. Het gedrag van deze vlokken is anders dan dat van zowel losse
kleideeltjes als losse algen. Ook de verhouding tussen de vlokken en overgebleven vrije
kleideeltjes of algen is dus van belang. De mate van vlokvorming is echter niet alleen
afhankelijk van deze verhouding (en dus in feite vooral van de concentratie van de algen),
maar ook van de soort alg. Onderzoek in het ANT programma wees uit dat de blauwalg
Aphanizomenon (dominant in de jaren 1980) een minder sterke neiging tot vlokvorming heeft
dan Aphanothece (dominant vanaf begin jaren 1990; figuur 3.2; De Lucas Pardo et al. 2015).
Het grote verschil tussen deze twee soorten geeft enerzijds de noodzaak aan de
soortsamenstelling van het fytoplankton te bepalen, maar anderzijds ook de noodzaak om
deze studie te vervolgen met betrekking tot andere dominante soorten.

Figuur 3.2a. Vlokvorming bij Aphanizomenon; een dominante blauwalg uit de gemeenschap van de jaren 1980 (uit
De Lucas Pardo et al. 2015).



1221256-000-ZWS-0008, 19 april 2016, definitief

Monitoring van doorzicht en gerelateerde parameters in het Markermeer-IJmeer 19 van 93

Figuur 3.2b. Vlokvorming bij Aphanothece; een dominante blauwalg uit de gemeenschap vanaf de jaren 1990 (uit
De Lucas Pardo et al. 2015).

Veranderingen in de mate van vlokvorming zijn van invloed op de relatie tussen sediment c.q.
zwevend stof en de wind, maar ook op de voedselbeschikbaarheid van filterfeeders
(mosselen en watervlooien), omdat een deel van de vlokken te groot wordt om te kunnen
worden gefilterd. Een deel van de primaire productie wordt zo tijdelijk (de voedingsstoffen
komen later via detritus-eters zoals wormen weer opnieuw beschikbaar) aan het voedselweb
onttrokken. Dit heeft op complexe wijze invloed op zowel de secundaire productie (via
verminderde conditie en voedingswaarde van mosselen) als de filtratiecapaciteit, en dit heeft
dus op zijn beurt een terugkoppeling naar de waterkwaliteit. Grotere zoöplanktonsoorten
(watervlooien) ontbreken nagenoeg in het Markermeer, waardoor ook de productie van
pelagische vis zoals Spiering beperkt is (en dus de voedselvoorziening van veel visetende
vogelsoorten).

Vlokvorming is dus een sleutelproces met betrekking tot de waterkwaliteit van het
Markermeer, en begrip van dit proces is belangrijk voor het ontwerpen van efficiënte
maatregelen voor waterkwaliteit en ecologie.

3.1.2 Wind

Door de combinatie van geringe diepte en uitgestrektheid enerzijds en de aard van het
sediment anderzijds is de troebelheid in het Markermeer extreem windafhankelijk (figuur 3.3).
Ten minste zes factoren zijn daarbij van belang:

1) De windkracht; afhankelijk van de windkracht wordt bijvoorbeeld alleen materiaal uit
de oxische toplaag opgewerveld of ook uit de anoxische laag daaronder,

2) De windrichting:
3) De strijklengte
4) De diepte
5) De aard van het sediment
6) De aanwezigheid van benthische flora en fauna (dominantie van bioturbatie of juist

afdekking door mosselbanken of benthische algen)
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Figuur 3.3. Boven: Relatie tussen windsnelheid (De Bilt, gemiddelde dag van meting en voorgaande dag) en
zwevend stof concentratie op meetstation Markermeer Midden. Onder: De relatie tussen de windsnelheid en
de troebelheid (een deeltjesmeting) op de meetpaal Markermeer Midden, juni 2011 (ANT; Noordhuis et al.
2014a).

Door combinatie van deze factoren is de relatie tussen wind en concentraties van zwevend
stof (en chlorofyl/algen) verschillend in ruimte en tijd. De ruimtelijke variatie is vooral
afhankelijk van de strijklengte in combinatie met de windrichting en de diepte. De variatie in
de tijd is seizoensafhankelijk, vanwege de seizoensmatige ontwikkelingen in de aanwezigheid
en activiteit van benthische flora en fauna. Op langere termijn is de relatie tussen wind en
zwevend stof afhankelijk van ontwikkelingen in het erosie/sedimentatie evenwicht, maar
wellicht nog meer van ontwikkelingen in de soortsamenstelling van het fytoplankton en de
mate van vlokvorming. Ook de aanwezigheid van benthische flora en fauna kan echter op
langere termijn veranderen. Een opvallende afname in de hoeveelheid zwevend stof ten
opzichte van de windsnelheid in de zomermaanden (figuur 3.4, rechts, vanaf 2004) kan dus
zowel door veranderingen in fytoplankton samenstelling als door bijvoorbeeld toename van
fixatie van sediment door benthische algen zijn veroorzaakt. De aanwezigheid van benthische
algen wordt echter niet gemonitord.
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Figuur 3.4. Relatie tussen de gemeten concentratie zwevend stof op locatie Markermeer Midden en de uit de
windsnelheid berekende concentratie op basis van de relatie tussen windsnelheid en zwevend stof
concentratie met gebruik van alle gegevens. De getallen op de verticale as geven dus aan of er meer (>1) of
minder zwevend stof was dan verwacht op basis van de windsnelheid. Links de verhouding
gemeten/berekend in de loop van het seizoen, rechts lange termijn veranderingen in de zomermaanden.

3.2 Chemische stuurfactoren: nutriënten

Algen en hogere planten gebruiken een groot aantal verschillende voedingsstoffen. De
belangrijkste voor het lichtklimaat zijn de voedingsstoffen die de totale algenproductie
kunnen beperken, met name fosfaat en stikstof. Daarnaast zijn andere voedingsstoffen
relevant die de soortsamenstelling van het fytoplankton kunnen beïnvloeden. Naast de
fosfaat en stikstof (deels via de ratio waarin ze voorkomen) is dat vooral silicium.

Met chemische stuurfactoren wordt hier dus de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor
planten bedoeld, omdat die de productie, concentratie en soortsamenstelling van algen
stuurt, en in mindere mate ook die van waterplanten. Zowel via algenconcentraties als via het
voorkomen van waterplanten wordt vervolgens het lichtklimaat beïnvloed.

3.2.1 Fosfaat

Fosfaat is op twee manieren in het water aanwezig, opgelost ofwel orthofosfaat en
particulair fosfaat, dat is gebonden aan zwevend stof, of opgenomen in algen. Algen nemen
vooral orthofosfaat op, zodat uitputting van deze opgeloste fosfaatfractie een teken is van het
optreden van groeibeperking van algen. Ongeveer vanaf 2004 is de opgeloste fosfaatfractie
in het Markermeer het hele jaar nagenoeg nul.
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3.2.2 Stikstof

Stikstof komt in meer vormen in het water voor dan fosfaat, met name de opgeloste fractie;
deze bestaat uit ammonium, nitraat en nitriet. Vanouds werd deze fractie in de maanden
juli t/m oktober min of meer uitgeput, sinds 2004 nagenoeg het hele jaar.

3.2.3 Silicium

Silicium wordt gebruikt door kiezelalgen, en raakt doorgaans vroeg in het voorjaar uitgeput in
samenhang met de sterke toename van deze algen. De productie van kiezelalgen stopt dan
en nadat ze aan het eind van de voorjaarspiek (maart) afsterven komt silicium langzaam weer
beschikbaar, zodat kiezelalgen vaak in het najaar een tweede (kleinere) bloei vertonen. In het
Markermeer is er in het algemeen echter een sterk tekort aan fosfaat ten opzichte van
silicium, waardoor silicium in het voorjaar niet wordt opgemaakt.

3.3 Biologische stuurfactoren

Verschillende dier- en plantengroepen hebben uiteenlopend effect op de
lichtbeschikbaarheid, direct of indirect. Hieronder worden deze effecten per groep besproken.
Bovenaan elke parameter wordt een algemene indicatie gegeven van de algemene richting
van het effect van de betreffende groep.

3.3.1 Fytoplankton

(Negatief effect op doorzicht)
De soortsamenstelling van het fytoplankton is relevant voor de interpretatie van doorzicht
gegevens op verschillende manieren:

1) De absorptie, terugkaatsing of verstrooiing van licht is mede afhankelijk van de
soortsamenstelling. Aspecten als celgrootte en kolonievorm zijn daarbij van belang.

2) De mate van vlokvorming met slibdeeltjes verschilt per soort, zodat de
soortsamenstelling van invloed is op de sedimentatiesnelheid van het zwevend stof
(M. de Lucas Pardo et al. 2015).

3) Verschuivingen in soortsamenstelling kunnen gevolgen hebben voor het
seizoensverloop van de hoeveelheid zwevend stof, maar ook op dat van de optische
eigenschappen ervan.

4) De soortsamenstelling geeft aan of de gemeenschap overwegend benthisch of
pelagisch is, en daarmee meer of minder afhankelijk is van resuspensie door wind.

Structurele afname van het doorzicht in het begin van de jaren negentig, zonder evenredige
toename van zwevend stof of chlorofyl, is waarschijnlijk veroorzaakt door een substantiële
wijziging van de soortsamenstelling van het plankton (Noordhuis et al. 2014a).

Een sterke verandering in seizoensverloop rond 2000, met relatieve toename van chlorofyl in
de winter en afname in de zomer (figuur 3.5), ging gepaard met sterke opkomst van de
wintersoort Tetrastrum komarekii.



1221256-000-ZWS-0008, 19 april 2016, definitief

Monitoring van doorzicht en gerelateerde parameters in het Markermeer-IJmeer 23 van 93

Figuur 3.5. Omklappen van seizoenspatroon chlorofyl rond 2000, Markermeer Midden

3.3.2 Zoöplankton

(Positief effect op doorzicht)
Anders dan fytoplankton heeft zoöplankton op zichzelf geen grote invloed op het doorzicht.
Wel resulteert graas op algen in veranderingen in doorzicht. Dit is vooral zichtbaar in het
voorjaar, wanneer na de voorjaarspiek van fytoplankton de zoöplanktongraas toeneemt zodat
in theorie een “clear water phase” ontstaat, een periode met verhoogd doorzicht door afname
van fytoplankton, totdat predatie door visbroed het zoöplankton beperkt en fytoplankton weer
toeneemt. In het Markermeer is groter zoöplankton ondervertegenwoordigd en is deze clear
water phase afwezig, mogelijk omdat het filterapparaat van watervlooien niet overweg kan
met hoge concentraties zwevend slib. Waar luwte wordt gecreëerd kan dit mogelijk
veranderen. Monitoring van zoöplankton is dus relevant voor interpretatie van gegevens
van doorzicht en gerelateerde parameters.

3.3.3 Benthische filterfeeders (mosselen)

(Positief effect op doorzicht)
Filterfeeders, met name Driehoeks- en Quaggamosselen, kunnen het doorzicht vergroten,
enerzijds door resuspensie van slib te remmen door hun aanwezigheid, anderzijds door
zwevend stof uit het water te filteren en deels te verteren, en door de vorming van faeces en
van “pseudofaeces”. Onverteerd materiaal wordt verwerkt tot faeces, terwijl gefilterd materiaal
dat niet wordt ingenomen met mucus wordt verwerkt tot pseudofaeces. Deze worden met de
faeces uitgestoten en zakken naar de bodem. Alleen de allergrootste deeltjes ontsnappen
aan dit proces, waardoor de helderheid door de filtratie toeneemt. Veranderingen in
dichtheden van mosselen kunnen dus ook van invloed zijn op trends in doorzicht. In het
Markermeer zijn de dichtheden het hoogst in het zuiden (IJmeer) en in het westen van het
Markermeer. Dit is samen met de beschutting van deze gebieden voor westenwind de
oorzaak van ruimtelijke verschillen in doorzicht. Monitoring van mosselen is dus relevant
voor interpretatie van monitoringsgegevens.
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3.3.4 Overige benthische macrofauna (bioturbatie)

(Negatief effect op doorzicht (indirect))
Naast Driehoeks- en Quaggamosselen komen vele andere ongewervelden op en in de
meerbodem voor. Terwijl filterende organismen als mosselen zwevend stof uit de waterkolom
halen, zorgen gravende organismen zoals wormen en muggenlarven voor erosie van de
holocene kleilaag. Hierdoor komt nieuw slib beschikbaar in het systeem.

3.3.5 Waterplanten

(Positief effect op doorzicht in de zomer)
Waterplanten houden sediment vast waardoor het minder snel opwervelt. Ze concurreren met
fytoplankton om voedingsstoffen en bieden een schuilplaats aan filteraars zoals watervlooien.
Het effect van waterplanten op het doorzicht hangt vooral af van de dichtheid van de
vegetaties. Monitoring van waterplanten wordt hier beschouwd als relevant voor
interpretatie van waterkwaliteitsgegevens.

3.3.6 Vis

(Negatief effect op doorzicht)
Bodembewonende vis, met name Brasem (en Karper), die de bodem omwoelt op zoek naar
voedsel (muggenlarven), heeft een negatief effect op de helderheid. Gemiddeld gesproken is
de biomassa van Brasem in het Markermeer nooit hoog genoeg geweest voor een serieus
effect op de helderheid. Mogelijk heeft de activiteit van Brasem in het verleden wel lokaal een
rol gespeeld. De huidige dichtheid is uitgesproken laag, en ook lokaal is een effect op dit
moment niet waarschijnlijk. Vis wordt daarom in deze studie niet beschouwd als relevant voor
interpretatie van waterkwaliteitsgegevens en worden verder buiten beschouwing gelaten.

3.3.7 Vogels

(Negatief effect op doorzicht (indirect))
Als filtratie door mosselen een belangrijke rol speelt in het watersysteem, kan consumptie van
mosselen door vogels, die in het verleden kon oplopen tot tientallen procenten van de
biomassa, via verminderde filtratie het doorzicht verkleinen. Tegenwoordig zijn de mosselen
echter minder voedzaam door afgenomen vleesgewicht en vetgehalte nauwelijks meer
aantrekkelijk als voedsel voor watervogels (onderzoek maaginhouden en reactie van vogels
in verspreiding op de opmars van Quaggamosselen in ANT; Noordhuis et al. 2014a). Vogels
worden daarom in deze studie niet beschouwd als relevant voor interpretatie van
waterkwaliteitsgegevens en worden verder buiten beschouwing gelaten.
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4 Het huidige RWS meetnet

Het huidige meetnet van Rijkswaterstaat wordt primair gevormd door de metingen in het
kader van het MWTL monitoringsprogramma. Onderdeel daarvan is enerzijds het netwerk
van zes locaties voor monitoring van de waterkwaliteit (figuur 4.1), anderzijds is er de MWTL
biologische monitoring van bijvoorbeeld waterplanten en bodemfauna. Daarnaast zijn in
recente jaren projectmatig aanvullende metingen uitgevoerd, waaronder continu metingen
met YSI multiprobes aan meetpalen.

4.1 MWTL waterkwaliteit

4.1.1 Parameters

De parameters die zijn gerelateerd aan lichtbeschikbaarheid en die in dit netwerk gemeten
worden zijn in drie niveau’s weergegeven in tabel 4.1

Tabel 4.1. Overzicht van relevante parameters die op de MWTL locaties voor waterkwaliteit worden bemonsterd.
Licht Direct Indirect
Doorzicht Zwevend stof Totaal fosfaat
Extinctie Gloeirest Orthofosfaat

Totaal organisch koolstof Ammonium
Opgelost organisch koolstof Nitraat
Chlorofyl Nitriet

Kjeldahl Stikstof
Silicium

Doorzicht wordt binnen het MWTL netwerk in het IJmeer gemeten sinds 1970, in het
Markermeer sinds 1972. Deze metingen worden verricht vanaf schepen met een huidige
frequentie van eens per vier weken. Daarnaast wordt de parameter veel gebruikt in
projectmonitoring, maar dat blijft hier buiten beschouwing. Doorzicht wordt gemeten met een
Secchi-schijf, die vanaf het schip wordt neergelaten en afgelezen.

Vanaf 1992 worden de waarden genoteerd in hele decimeters, daarvoor in halve, of zelfs in
centimeters. Dat suggereerde echter een grotere nauwkeurigheid dan bij de meting mogelijk
is als gevolg van bijvoorbeeld golfslag en weerkaatsing van zonlicht door het wateroppervlak.
Bij een gemiddeld doorzicht als in het centrum en het oosten van het Markermeer, waar het
lange tijd tussen 2 en 3 dm heeft gelegen, is de nauwkeurigheid van deze metingen dus
beperkt. De waarden zijn (via zwevend stof concentraties) tevens weersafhankelijk, evenals
de kwaliteit van de aflezing. Theoretisch zijn metingen op dagen met harde wind
ondervertegenwoordigd, omdat de vaartuigen dan niet uitvaren. Met behulp van KNMI
gegevens kunnen de waarden worden gerelateerd aan weersomstandigheden. Bij
trendanalyse wordt vaak onderscheid gemaakt tussen zomer en winter, zodat maximaal zes
(soms zeven door het vierwekelijks in plaats van maandelijks ritme) waarden per jaar
beschikbaar zijn per locatie. Weliswaar zijn er zes locaties, maar deze worden grotendeels op
dezelfde dag bemonsterd, zodat dit de variatie met betrekking tot weersomstandigheden
gering is.
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De extinctiemetingen zijn in 1992 gestart. De waarden fluctueerden sterk in de eerste jaren,
en er waren veel ontbrekende waarden. Pas vanaf 1998 is consequent maandelijks gemeten.
De gegevens zijn daarmee minder geschikt voor analyse van lange termijn trends met een
bereik van meer dan 15 jaar. Dat wil zeggen dat de grote veranderingen in waterkwaliteit van
eind jaren tachtig / begin jaren negentig niet in beeld zijn. De apparatuur is
onderhoudsgevoelig, waardoor de metingen niet gemakkelijk zijn te automatiseren.

4.1.2 Locaties

Op dit moment worden doorzicht en de in tabel 4.1 vermelde parameters in het MWTL
meetprogramma gemonitord op zes locaties (figuur 4.1): 1) Lelystad, 2) Markermeer Midden
(3) Broekerhaven, 4) Hoornsche Hop, 5) Gouwzee en 6) Pampus Oost (IJmeer).

Alleen de locaties Hoornsche Hop en Gouwzee zijn zonder onderbreking bemonsterd vanaf
de opzet van het meetnet in het begin van de jaren ‘70. De start van de metingen op de
overige locaties varieert van 1982 tot 1996. De reeksen van deze locaties kunnen worden
verlengd tot begin jaren zeventig door combinatie met enkele oude meetlocaties (figuur 4.1
en tabel 4.2). In recente systeemanalyses is dat gebruikelijk geweest bij Markermeer
Noordoost (1a) en Lelystad, bij Uitdam (2a) en Markermeer Midden en bij Pampus west en
Pampus oost in het IJmeer. Locatie Markermeer Midden zelf is tijdelijk verplaatst geweest
(2b). Het zelfde is mogelijk voor Pottengat (3a) en Broekerhaven. Markermeer Midden zou
ook kunnen worden gecombineerd met locatie Kuil van Marken. Locatie Edam ligt dichterbij,
maar ligt ook meer in de beschutting van de westkust en heeft daardoor een andere
waterkwaliteit.

Figuur 4.1. Ligging van de huidige meetlocaties van MWTL waterkwaliteit, met de locaties uit het verleden die het
meest relevant zijn voor het verlengen van meetreeksen
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Tabel 4.2. Huidige meetlocaties voor waterkwaliteit (vetgedrukt) en vroegere locaties waarmee de reeksen van de
huidige locaties kunnen worden verlengd (1/1a, 2/2a/2b, 3,3a, 6,6a). In het tweede deel (B) locaties met
langere meetreeksen uit het verleden die in het algemeen niet meer worden gebruikt in systeemanalyses.
*Centrale KRW meetpunt

Nr Deellichaam Locatienaam DONAR code X Y van tot

Huidige locaties (vet) en oude locaties A (gebruikt voor verlenging reeksen huidige locaties)
1 Markermeer Lelystadhaven LELSHVN 154.250 502.000 Jan 1993 heden
1a Markermeer MM Noordoost MARKMNOT 152.800 508.450 Jan 1972 Dec 1992

2* Markermeer MM Midden MARKMMDN 143.610 504.350 Sept 2002 heden
2* Markermeer MM Midden MARKMMDN 143.610 504.350 Feb 1982 Okt 1997

2a Markermeer Uitdam UITDM 136.670 492.610 Jan 1972 Dec 1981

2b Markermeer MM Midden MARKMMDN 142.000 496.000 Apr 1997 Aug 2002

3 Markermeer Broekerhaven BROEKHVN 147.200 520.500 Jul 1996 heden
3a Markermeer Pottengat POTTGT 150.660 516.640 Jan 1972 Dec 1992

4 Markermeer Hoornsche Hop HOORNSHP 133.000 514.000 Jan 1972 heden
5 Markermeer Gouwzee MARKGZE 134.500 497.000 Jan 1972 heden
6 IJmeer Pampus Oost PAMPOT 134.598 486.553 Feb 1982 heden
6a IJmeer Pampus West PAMPWT 132.650 486.250 Mrt 1970 Jan 1982

Oude locaties B (niet recent gebruikt voor systeemanalyses)
Markermeer Edam EDM 138.370 503.910 Jan 1972 Dec 1981

Markermeer Kuil van Marken KUILVMKN 147.105 499.030 Jan 1972 Dec 1981

Markermeer Oosterleek OOSTLK 142.510 513.265 Jan 1972 Dec 1981

4.1.3 Frequenties

De meeste parameters, waaronder doorzicht en extinctie, worden jaarrond bemonsterd. Om
logistieke redenen wordt niet maandelijks maar vierwekelijks gemeten, waardoor er bij
jaarrond meting meestal meer dan 12 metingen worden uitgevoerd, in het verleden (voor
1992) deels tweewekelijks. De vierwekelijkse ritmiek heeft het volgende bezwaar bij het
interpreteren van trendgegevens: binnen de maand waarin de meting wordt uitgevoerd
verschuift deze meting elk jaar één dag naar voren, na een schrikkeljaar twee dagen. Na ruim
twintig jaar verspringt de opname een hele maand naar achteren. Bij parameters met een
eenvoudige seizoensritmiek kan dit in de analyse worden opgevangen. Bij parameters met
een meer uitgesproken, complexe seizoensritmiek kan het valse trends veroorzaken omdat
de “trefkans” van korte seizoensgebonden pieken systematisch verschuift. Daarom komt dit
bezwaar relatief sterk naar voren bij chlorofyl (figuur 4.2).
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Figuur 4.2. Voorbeeld van verschuiven van de timing van bemonstering binnen een maand bij vierwekelijkse in
plaats van maandelijkse bemonsteringen. Waterkwaliteitsmetingen in de maand februari op locatie
IJsselmeer Vrouwezand.

4.1.3.1 Chlorofyl

De monitoring van de parameter chlorofyl wijkt qua meetfrequentie enigszins af van die van
de andere waterkwaliteitsparameters.

Chlorofyl is gemeten op de MWTL waterkwaliteit meetlocaties vanaf 1975. In 1986 is sprake
geweest van een verandering van analysemethoden, waarmee systematisch lagere
concentraties werden verkregen. De getallen van voor deze overgang zijn daarom (in
DONAR) met een standaard correctiefactor aangepast (zie Fintrop et al. 2002).

Tot en met 1984 werd chlorofyl jaarrond gemeten (tabel 4.3). Afgezien van een korte
onderbreking rond 1994 werd in de jaren daarna alleen op locatie Midden en in het IJmeer
(Pampus oost) jaarrond gemeten, vanaf 1996 alleen op locatie Markermeer Midden. Op de
overige locaties werd tot en met 2009 van april tot en met september gemeten, vanaf 2010
werd gestart in maart. Metingen van maart t/m september hebben voorkeur t.o.v. april t/m
september omdat anders (verandering in) de voorjaarspiek van kiezelalgen buiten beeld blijft.
Vanaf 2009 is in het IJmeer weer jaarrond gemeten, in 2014 is dat op alle locaties gebeurd.
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Tabel 4.3. Aantal chlorofylmetingen per jaar per meetstation. In vet/rood de jaren waarin onder meer in maart is
gemeten. Bij jaarrond metingen is het aantal waarnemingen vaak iets hoger dan 12, omdat niet maandelijks
maar vierwekelijks wordt gemeten.

Het jaarrond meten van chlorofyl is juist in het Markermeer van belang omdat de
chlorofylconcentraties hier ook in de winter hoog zijn, en bovendien door de jaren juist in de
winter sterk zijn veranderd. Sinds midden jaren 1990 zijn de concentraties in de winter hoger
dan in de zomer. Dit komt doordat de gemeenschap van algen is veranderd, en nu bestaat uit
benthische soorten die samen met sediment gemakkelijk door de wind worden opgewerveld,
wellicht versterkt door vlokvorming. Pas toen in 2014 weer op alle stations jaarrond chlorofyl
werd gemeten, werd duidelijk dat dit “omgekeerde” seizoenspatroon op alle meetlocaties
voorkomt (figuur 4.3).
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1975 12 12 24
1976 24 12 12 13 12 25
1977 12 12 12 12 12 25
1978 11 11 10 11 11 24
1979 10 10 10 10 10 21
1980 10 9 9 10 10 23
1981 12 12 12 12 10 25
1982 11 11 11 11 10 12
1983 13 14 14 14 14 12
1984 13 13 12 13 11 11
1985 8 6 6 6 6 10
1986 7 7 7 5 11
1987 19 19 17 19 18 12
1988 13 6 13
1989 12 3 5 13
1990 12 6 6 12
1991 11 7 7 7 7 11
1992 26 6 6 24 6 23
1993 12 13 13 13 9
1994 12 12 12 10 13
1995 13 9 9 9 11
1996 14 5 5 5 3 5
1997 14 3 5 2 3 2
1998 14 2 2 2 2 2
1999 15
2000 16 7 7 7 8 7
2001 16 6 6 6 6 6
2002 15 7 7 7 7 14
2003 16 6 6 6 6 6
2004 13 7 7 7 7
2005 13 8 7 7 7 6
2006 13 7 7 7 7 7
2007 13 7 7 7 7 6
2008 13 7 7 7 7 6
2009 13 7 7 7 7 13
2010 10 7 7 7 7 11
2011 12 7 7 7 7 13
2012 13 7 7 7 7 13
2013 13 6 7 7 7 13
2014 14 14 14 14 14 11
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Figuur 4.3. Omgekeerd seizoenspatroon chlorofyl in 2014 op alle MWTL meetstations.

4.2 MWTL biologische meetnet

Monitoring van biota valt deels binnen het MWTL programma, maar voor enkele relevante
groepen bestaan aanvullende meetnetten van RWS Midden Nederland, al of niet structureel.

Tabel 4.4. Overzicht van relevante parameters die bij de MWTL biologische monitoring worden bemonsterd.
*Momenteel niet bemonsterd.

Licht Direct Indirect
- Soortsamenstelling algen Waterplanten
(doorzicht bij waterplanten) Filterfeeders (mosselen)

(Zoöplankton)*

4.2.1 Fytoplankton soortsamenstelling

Naast chlorofyl wordt in het MWTL programma ook de soortsamenstelling van het
fytoplankton bepaald (tabel 4.4). Monsters worden echter alleen genomen op de locatie
Markermeer Midden (locatie 2 in figuur 4.1), en alleen in de maanden maart t/m oktober,
vanaf 2011 zelfs april t/m september. Er is dus geen ruimtelijke vergelijking mogelijk van
de soortsamenstelling in het troebele midden van het meer en die in beschutte, relatief
heldere delen zoals de Hoornsche Hop. Ook is geen analyse mogelijk van de
soortsamenstelling die verantwoordelijk is voor de hoge chlorofylgehaltes in de
wintermaanden.

De mogelijkheden voor trendanalyse met terugwerkende kracht zijn beperkt; hoewel
fytoplankton analyse in het Markermeer al sinds de jaren 1980 wordt uitgevoerd zijn de
analyses pas vanaf 2007 zodanig gestandaardiseerd dat trendanalyses op soortsniveau
mogelijk zijn.
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4.2.2 Zoöplankton

De monitoring van zoöplankton is omstreeks 2000 geheel stopgezet. Er is dus al vijftien jaar
geen systematische informatie over dichtheden en soort- en groottesamenstelling van
zoöplankton. Anekdotische gegevens (ANT survey augustus 2012) suggereren dat groter
zoöplankton nagenoeg ontbreekt, en dat wordt bevestigd door het ontbreken van een periode
met relatief helder water in het voorjaar. Ontwikkeling van een meer diverse zoöplankton
gemeenschap in luwe gebieden kan een belangrijke rol spelen in de vorming van
doorzichtgradiënten en seizoensdynamiek, en is dus mede van invloed op het succes van
inrichtingsmaatregelen.

4.2.3 Benthische filterfeeders (mosselen)

Mosselen zijn de belangrijkste filterfeeders in het Markermeer. Binnen deze groep zijn de
belangrijkste soorten de Driehoeksmosselen en de sinds 2007 aanwezige Quaggamosselen.
Hun dichtheden worden onregelmatig gekarteerd, voor het laatst in 2011. Daarbij wordt het
hele meer gekarteerd via een grid van meetpunten (figuur 4.4) op een onderlinge afstand van
4 km (voorheen 2 km). Naast biovolume en drooggewicht wordt de lengteverdeling bepaald,
waardoor via toepassing van filtratieformules een ruimtelijk beeld ontstaat van de
filtratiecapaciteit.

Figuur 4.4. Locaties (nummers in de cirkels) en aangetroffen biovolume van mosselen tijdens de laatste
mosselkartering in 2011 (cijfers rechts boven de cirkels). Uit: A. bij de Vaate & E.A. Jansen 2011.
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4.2.4 Overige benthische macrofauna (bioturbatie)

Benthische macrofauna wordt in het Markermeer/IJmeer bemonsterd tussen 15 september
en 31 oktober (Naber in prep.). Driejaarlijks (2016, 2019, etc.) worden 6 litorale (in diep water)
en jaarlijks 9 profundale (in ondiep water) monsters genomen. De continuering hiervan is in
bespreking, en gaat waarschijnlijk naar 9 litorale en 6 profundale locaties die alle driejaarlijks
bemonsterd worden (A. Naber, pers. med.). De huidige 9 profundale locaties, die het meest
relevant zijn voor interpretatie van waterkwaliteitsdata, zijn verspreid over het hele systeem
(figuur 4.5).

Figuur 4.5. Locaties van de MWTL (KRW) macrofauna bemonstering in het Markermeer-IJmeer.

4.2.5 Waterplanten

Hierbij gaat het om twee parallelle meetnetten: jaarlijkse steekproefbemonsteringen voor
KRW doeleinden in het MWTL meetnet (figuur 4.8) en driejaarlijkse karteringen van RWS
Midden Nederland (figuur 4.6, 4.7). In het MWTL meetnet water- en oeverplanten voor de
KRW worden alleen de delen van het Markermeer en IJmeer gekarteerd waar op grond van
diepte, bodemtype en helderheid waterplanten worden verwacht. Daardoor ontbreken
opnamen van de oevergebieden tussen Trintelhaven – via Lelystad – en Almere en in de
diepere delen van het meer. Hetzelfde geldt voor de driejaarlijkse karteringen van RWS
Midden Nederland, dus ook in dit meetnet wordt tussen Trintelhaven en Lelystad, dat wil
zeggen ter plaatse van de geplande structuren voor Marker Wadden fase I, niet
gekarteerd (figuur 4.6).
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Figuur 4.6. Resultaten van de laatste waterplanten kartering van RWS-MN in 2013, de deelgebieden die het dichtst
bij de Marmer Wadden- locatie liggen. In de donkerblauw weergegeven gebieden werd gekarteerd maar
niets aangetroffen, groen, geel, oranje en rood geven oplopende dichtheden van waterplanten aan.

De kartering is voor het laatst uitgevoerd in 2013. Een nieuwe kartering wordt uitgevoerd in
2016. Uit aanvullende veldwaarnemingen blijkt dat de tot nu toe gebruikte karteringsgrenzen
niet meer helemaal voldoen: op diverse plaatsen is de werkelijke begrenzing van de
vegetatie inmiddels buiten de gekarteerde arealen komen te liggen.

Dit geldt onder meer voor de Hoornsche Hop. Het zoekgebied voor het voorkeursalternatief
van de maatregelen Hoornsche Hop, een archipel van eilanden op de overgang van
Hoornsche Hop naar het open water van het Markermeer, ligt geheel buiten het huidige
karteringsoppervlak, maar in een gebied waar inmiddels wel waterplanten zijn aangetroffen
(figuur 4.7). Zonder aanpassing van het in 2016 te karteren areaal wordt de nulsituatie voor
aanleg dus niet in beeld gebracht.



Monitoring van doorzicht en gerelateerde parameters in het Markermeer-IJmeer

1221256-000-ZWS-0008, 19 april 2016, definitief

34 van 93

Figuur 4.7. Links: Totale bedekking van waterplanten in de Hoornsche Hop tijdens de laatste kartering in 2013, met
in donkerblauw het gekarteerde areaal. Rechts: Voorkeursalternatief maatregelen Hoornsche Hop uit de
MIRT verkenning (uit Noordhuis et al. 2014b). Effecten op de slibconcentratie in de onderste waterlaag. In
rood de MWTL meetlocatie Hoornsche Hop voor waterkwaliteit.

Figuur 4.8. Ligging van MWTL meetpunten voor water- en oeverplanten (KRW). De locaties hebben elk vier
deellocaties en worden jaarlijks opgenomen.
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4.3 Meetpalen

4.3.1 Parameters

De lichtparameter die wordt gemeten via meetinstrumenten (YSI) aan meetpalen is
troebelheid (zie par. 2.1.2). Deze gegevens zijn onder meer van belang voor toepassing (en
validatie) van het slibmodel.

Chlorofyl wordt ook gemeten via meetpalen (tabel 4.5). De hiermee verkregen gegevens zijn
in het gebied nog niet getoetst aan veldmetingen uit parallelle monsters. De metingen van
chlorofyl op de YSI’s zijn erg gevoelig voor onderhoud en vertonen geregeld afwijkingen.
Andere parameters die tot nu toe in het IJsselmeergebied op deze manier zijn gemeten zijn
onder meer blauwalg, geleidbaarheid, pH, temperatuur en zuurstof. Boven water kunnen ook
parameters als golfhoogte en windsnelheid worden gemeten. Ook dit is voor
modelberekeningen van belang.

Tabel 4.5. Overzicht van relevante parameters die continu door probes aan meetpalen (kunnen) worden gemeten.
Licht Direct Indirect
Troebelheid Chlorofyl Zuurstof

Blauwalg

4.3.2 Locaties

Monitoring via meetpalen valt niet onder MWTL en wordt tot nu toe alleen voor
projectbegeleiding gebruikt, bijvoorbeeld in het kader van ANT of NMIJ. Het betreft dus geen
vastgelegd meetprogramma. Recent (voorjaar 2015) stonden er in het Markermeer twee
meetpalen voor NMIJ; een centrale meetpaal (MWTL locatie Markermeer Midden) en een
meetpaal bij het GC-experiment. In de zomer van 2015 stond een meetpaal aan de westzijde
van het proefmoeras. De meetpaaldata zijn gebruikt voor modelvalidatie (bijvoorbeeld
slibscherm Zeevang) en voor onderzoek aan dagritmiek en gelaagdheid (ANT). Bij validatie
van het slibmodel zijn vooral fysische parameters gebruikt (golfhoogte en meteorologische
parameters boven water) en de parameter troebelheid (P. Boderie, pers. med.). Onderzoek
aan gelaagdheid betrof vooral de parameters temperatuur en zuurstof (Noordhuis et al.
2015).

De YSI probes aan de meetpalen vragen onderhoud, in de regel worden de meetpalen
tweewekelijks bezocht (H. Miedema, pers. med.). Dan worden ook de gegevens uitgelezen,
en pas als die gegevens worden bekeken komen eventuele malfuncties aan het licht.
Daardoor ontstaan in de praktijk gaten in de datasets, die het lastig maken om bijvoorbeeld
maand- of seizoensgemiddelden te bepalen of de verwerking te automatiseren. Ook zijn de
parameters niet of niet rechtstreeks uitwisselbaar met MWTL parameters. De meetpalen
vervangen de MWTL meetwaarden dus niet, maar leveren door de continue meting een
waardevolle aanvulling.
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4.3.3 Meerdere dieptes

Figuur 4.9. Voorbeeld van troebelheidsmetingen op twee diepten en de relatie met chlorofyl: Meetpaal Markermeer
Midden, juni 2011, troebelheid (linker as, rood en oranje) en chlorofyl (rechter as, groen).

Op de meetpalen kunnen diverse parameters worden gemeten op meerdere dieptes,
afhankelijk van de inzet en plaatsing van de YSI probes (figuur 4.9). In recente jaren zijn een
aantal parameters op twee diepten gemeten, bijvoorbeeld behalve op een meter onder het
oppervlak ook op een meter boven de bodem. Daardoor komt iets van de verticale variatie
van de waterkwaliteit in beeld (figuur 4.10). In combinatie met meer gedetailleerde metingen
over de verticaal (ANT) laten die gegevens zien dat er op warme zomerdagen bij weinig wind
gelaagdheid ontstaat die soms enkele dagen aanhoudt (“microstratificatie”, zie ook Ibelings
1990). Bij die gelaagdheid valt de uitwisseling tussen boven en onderlaag weg waardoor het
doorzicht mogelijk extra toeneemt ten opzichte van de (lage) windsnelheid. Dit is echter nog
niet onderzocht.

Figuur 4.10. Voorbeeld van de vorming van dagstratificatie die twee dagen aanhoudt, met afname van
zuurstofgehaltes inde onderlaag. Meetpaalgegevens van Markermeer Midden, 23 t/m 27 juli 2012.
Weergegeven is de watertemperatuur (oranje, ºC op de linker as) en zuurstof (rood, mg/l op de linker as).
De onderste lijn van beide sets is afkomstig van een YSI op een meter boven de bodem, de bovenste van
een YSI op een meter onder het wateroppervlak. De stratificatie leidt hier dus tot ongeveer 1,5ºC
temperatuurverschil en 2 mg zuurstof verschil tussen de boven- en de onderlaag van het water.
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4.4 Overige RWS metingen

4.4.1 Blauwalgenvluchten

Inspectievluchten voor onder meer blauwalgen worden twee keer per maand uitgevoerd van
mei t/m oktober, vanaf vliegveld Lelystad. De rapportages hiervan worden gebruikt voor
handhaving en zwemwater beoordeling. Ze vallen niet onder het meetnet biologische
monitoring van MWTL en zijn tot nu toe niet of nauwelijks gebruikt voor watersysteem- of
trendanalyses met betrekking tot. waterkwaliteit.

4.4.2 Kleur

Sinds 1990 worden waarnemingen van de kleur van het water vastgelegd tijden de
maandelijkse vogeltellingen door WVL. Watervogels worden vanuit de lucht geteld langs de
randen van het meer, verdeeld over ongeveer 80 telvakken. Daarnaast worden op acht
locaties “lussen” gevlogen in de richting van het centrum van het meer (figuur 4.11). Op deze
acht trajecten wordt de abundantie van slib en algen geschat in zes klassen op basis van de
kleur van het water, met behulp van twee sets kleurkaarten, één voor algen (groenheid) en
één voor slib (bruinheid).

Figuur 4.11. Ligging van telvakken en lussen voor watervogelmonitoring in het Markermeer-IJmeer. Aantallen
vogels worden als totalen per soort per telvak of per lus in de database ingevoerd. Uit: M.R. van Eerden,
S.H.M. van Rijn & M. Roos 2005. Ecologie en Ruimte: gebruik door vogels en mensen in de SBZ's IJmeer,
Markermeer en IJsselmeer. Rijkswaterstaat RIZA, rapport 2005.014, Lelystad.

Door de ruimtelijke spreiding en het aantal lussen geven de data een iets betere afspiegeling
van de gemiddelde situatie over het meer dan de MWTL data, in het bijzonder door betere
vertegenwoordiging van het gebied waar Marker Wadden zal worden aangelegd (figuur 4.11).
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De slib- en algenscores zijn niet onafhankelijk, en de algenscores geven een betere indicatie
van het aandeel van algen in het zwevend stof dan van de concentratie chlorofyl, zoals blijkt
uit het gemiddelde seizoensverloop van de scores (figuur 4.12). Vooral lange termijn
ontwikkelingen en grootschalige veranderingen in de scores blijken echter in de praktijk goed
te rijmen met ontwikkelingen in waterkwaliteit (figuur 4.13).

Figuur 4.12. Vergelijking van het gemiddelde seizoensverloop van de algenscores vanuit het vliegtuig in het
Markermeer (M. van Eerden) en dat van het chlorofylgehalte en het aandeel van chlorofyl in zwevend stof
(Markermeer Midden).

Figuur 4.13. Gemiddelde algenscore IJsselmeer en Markermeer per jaar, vergeleken met het verloop van opgelost
fosfaat. De relatie is in sommige opzichten beter dan met chlorofyl, door het groot aantal telvakken is de
waarde mogelijk representatiever voor het hele meer.
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5 Resterende informatiebehoefte

In dit hoofdstuk wordt getoetst in hoeverre het bestaande meetnet de informatiebehoefte dekt
die voortkomt uit de gekwantificeerde doelen voor het in beeld brengen van de twee
lichtgerelateerde ecologische TBES pijlers, en van de te verwachten effecten daarop van de
aanleg van Marker Wadden en Luwtegebied Hoornsche Hop.

5.1 TBES pijler heldere randen

De informatiebehoefte richt zich bij deze pijler ruimtelijk enerzijds op waterplanten, anderzijds
op de condities voor de groei van deze planten met betrekking tot lichtbeschikbaarheid.

5.1.1 Ruimtelijk: waterplanten

Informatiebehoefte: Areaal waterplanten met >15% totale bedekking.

Het gaat om “functionele” vegetatie, met een zodanige (afwisseling van) dichtheid en
structuur dat een habitat ontstaat voor ongewervelde dieren en vis. Dit kan, onder meer op
basis van correlaties tussen vegetatie van verschillende dichtheidsklasse en de abundantie
van vogels en vis in de Veluwerandmeren, ruwweg worden vertaald in het areaal
waterplanten met meer dan 15% totale bedekking. De exacte grenswaarde is praktisch
gekozen, aangezien het de grens is tussen de huidige dichtheidsklassen van 5-15% en 15-
25% die bij de karteringen worden gehanteerd. De driejaarlijkse monitoring van waterplanten
voldoet op deze manier voor deze informatiebehoefte.

Wel dient de begrenzing van de karteringsarealen te worden geëvalueerd. Waterplanten
worden in het Markermeer en IJmeer namelijk alleen gekarteerd op plaatsen waar ze op
basis van diepte en doorzicht redelijkerwijs kunnen worden verwacht. Inmiddels zijn door
toename van (de helderheid en) de arealen echter hier en daar waterplanten buiten deze
begrenzingen aangetroffen. Ook dienen nieuwe arealen te worden gedefinieerd waar
effecten van nog te nemen maatregelen worden verwacht (rond Marker Wadden en in de
Hoornsche Hop).

5.1.2 Ruimtelijk: licht op de bodem

Informatiebehoefte: Areaal bodem met >10% licht op de bodem.

De hoeveelheid licht op de bodem wordt niet rechtstreeks gemeten maar kan worden
berekend met het 3D slibmodel op basis van weersgegevens van KNMI of meetpalen en
troebelheidsdata van meetpalen. De kwaliteit van de modeloutput hangt af van de
representativiteit van de meetpaal locaties en van goede cal libratie van het model. De
enige huidige meetpaal locatie (Markermeer Midden) ligt buiten de zones waar waterplanten
kunnen worden verwacht en geeft de troebele kant van het spectrum weer.



Monitoring van doorzicht en gerelateerde parameters in het Markermeer-IJmeer

1221256-000-ZWS-0008, 19 april 2016, definitief

40 van 93

5.1.3 Trends in lichtbeschikbaarheid

Informatiebehoefte: maandelijkse metingen van doorzicht en extinctie

Naast de driejaarlijkse monitoring van het areaal waterplanten kan de ontwikkeling van de
lichtcondities in de omgeving van de betreffende, huidige of toekomstige randzones worden
gemonitord door het volgen van de ontwikkelingen in doorzicht en extinctie op de zes MWTL
locaties (figuur 4.1, tabel 4.2). Dat gebeurt nu door middel van het volgen van deze
parameters op de locaties Hoornsche Hop, Marken Gouwzee en Pampus Oost, die de regio’s
vertegenwoordigen die op die moment het meest relevant zijn voor waterplanten. Dit is in
combinatie met de karteringen voldoende voor het volgen van trends ten aanzien van
condities voor de planten.

5.2 TBES pijler gradiënt van helder naar troebel

Deze pijler richt zich vooral op de mogelijkheden voor visetende vogels om de aanwezige
vispopulaties te bejagen. Het gaat dus primair om zichtbaarheid van vis onder water, en dus
om de parameter doorzicht zelf.

5.2.1 Ruimtelijk

Informatiebehoefte: Areaal met gemiddeld doorzicht van 40-80 cm.

Net als het areaal licht op de bodem voor waterplanten wordt dit oppervlak tot nu toe niet
rechtstreeks gemeten. Het zou kunnen worden bepaald door interpretatie van luchtfoto’s of
satellietbeelden of worden berekend met het 3D slibmodel op basis van input van
weersgegevens en troebelheidsdata. Vervolgens kunnen de modeluitkomsten getoetst
(gekalibreerd) worden aan de doorzichtmetingen op de MWTL locaties.

Een mogelijkheid is de genoemde grenswaarden om te zetten in zwevend stof gehalten zoals
die kunnen worden ontleend aan satellietbeelden. Door combinatie van meerdere beelden
per seizoen kunnen de arealen met intermediair doorzicht wel rechtstreeks worden gemeten.
De relatie tussen doorzicht en zwevend stof is uit de MWTL data af te leiden.
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Figuur 5.1. De relatie tussen doorzicht en zwevend stof concentratie op meetlocatie Markermeer Midden (blauwe
ruitjes) en Hoornsche Hop (rode cirkels), data 1982-2014, bovenste formule en R2 voor Markermeer
Midden, onderste Hoornsche Hop.

5.2.2 Trends in doorzicht van 40-80 cm.

De langjarige ontwikkelingen in doorzicht, in relatie tot de grenswaarden voor viseters 40-80
cm), kunnen worden gevolgd met behulp van de MWTL gegevens (figuur 5.2). Over de jaren
vertoont het percentage waarnemingen met een doorzicht binnen deze grenswaarden een
negatieve tendens. Aanvankelijk komt dat door afname van het doorzicht, maar in de meest
recente jaren is het water vaak juist te helder.



Monitoring van doorzicht en gerelateerde parameters in het Markermeer-IJmeer

1221256-000-ZWS-0008, 19 april 2016, definitief

42 van 93

Figuur 5.2. Doorzicht in zomer en winter op meetstation Hoornsche Hop (boven) en de trend in het percentage
waarnemingen van waarden tussen de grenswaarden voor viseters (40-80 cm).

5.3 Effecten van Marker Wadden en Luwtemaatregelen Hoornsche Hop

5.3.1 Dekking van het huidige meetnet

De eerste vraag is hier in hoeverre het huidige meetnet van zes locaties voor waterkwaliteit
effecten van Marker Wadden en Luwtemaatregelen Hoornsche Hop zal gaan registreren. Dit
is in beeld gebracht door de ligging van de meetlocaties te vergelijken met output van het
slibmodel, waarin de effecten van de aanleg van Marker Wadden en luwtestructuren in de
Hoornsche Hop op slib zijn gesimuleerd (figuur 5.3 en 5.4).

Deze exercitie suggereert dat veranderingen in waterkwaliteit onder invloed van de aanleg
van Marker Wadden onvoldoende in beeld zullen worden gebracht met behulp van de
huidige zes MWTL locaties. De resterende informatiebehoefte betreft dus in de eerste
plaats de ruimtelijke dekking.

Los van de representativiteit van de zes (zeven of acht) meetlocaties met betrekking tot de
diversiteit van het systeem en de effectiviteit van de maatregelen, is het de vraag hoe de
gradiënten van troebel naar helder water (TBES pijler) kwantitatief in beeld kunnen worden
gebracht. In samenhang daarmee is de vraag hoe inrichtingsmaatregelen meer
gedetailleerd dan op systeemniveau kunnen worden gemonitord.
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5.3.2 Heldere randen: Waterplanten

Vanwege de diepte en de aard van de bodem was kartering van waterplanten op de
toekomstige locatie van Marker Wadden tot nu toe niet nodig. Ook de voorkeurslocatie voor
luwtestructuren in de Hoornsche Hop ligt buiten de huidige karteringsarealen. Hier is door
autonome ontwikkelingen inmiddels wel sprake van enige begroeiing, hoewel ongetwijfeld in
lagere bedekkingen dan 15%. Door de luwtewerking na uitvoering van beide projecten neemt
lokaal de helderheid mogelijk voldoende toe voor de vestiging van waterplanten in hogere
dichtheden, zeker als dit gepaard gaat met bodemverhoging door sedimentatie of actieve
ophoging (in elk geval aan de orde in de huidige uitwerking van Luwtemaatregelen
Hoornsche Hop). In gebieden waar (op basis van modelberekeningen) zulke ontwikkelingen
worden verwacht zouden aanvullende karteringsarealen moeten worden gedefinieerd.

5.3.3 Licht op de bodem en gradiënten in helderheid

De zes MWTL locaties voor waterkwaliteit liggen voldoende verspreid over het systeem om
grootschalige gradiënten en ruimtelijke verschillen in beeld te brengen. Dat is echter niet het
geval als het gaat om het in beeld brengen van de te verwachten effecten van Marker
Wadden en Luwtemaatregelen Hoornsche Hop. Dat wordt duidelijk als de MWTL locaties
worden geplot op resultaten van simulaties van deze effecten met het 3D slibmodel (figuur
5.3).

Vier locaties van het meetnet voor waterkwaliteit liggen in de (ruime) omgeving van Marker
Wadden: Markermeer Midden, Lelystad (Markermeer Noordoost), Broekerhaven (noordwest)
en Hoornsche Hop (west) (figuur 5.3). Deze locaties liggen alle vier op tien kilometer of
meer van de Marker Wadden locatie. Geen enkele locatie ligt op een plek die in de
toekomst bij overheersende windrichtingen in de luwte van Marker Wadden ligt. De
effecten van de inrichtingsmaatregelen kunnen dus in detail noch op systeemniveau
afdoende worden gevolgd met het huidige MWTL meetnet. Een voorloper van de huidige
locatie Lelystad, Markermeer Noordoost, ligt ongeveer op de Marker Wadden locatie, maar is
na 1992 niet meer bemonsterd (figuur 5.4 rechts, locatie 1a).

Simulatieberekeningen van het effect van aanleg van een eiland op de Marker Wadden
locatie op de slibconcentraties in de omgeving laat een effect aan de oostkant van het eiland
zien, maar ook een effect in de richting van Markermeer Midden. De meetlocatie Markermeer
Midden en de drie andere meetlocaties liggen echter buiten dit gebied (figuur 5.3).
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Figuur 5.3. Links: Resultaten van berekeningen met het slibmodel van de reductie van de hoeveelheid slib bij de
bodem na een jaar, weergegeven in combinatie met de huidige MWTL meetlocaties voor waterkwaliteit. 1 =
Lelystad, 2 = Markermeer Midden, 3 = Broekhoven, 4 = Hoornsche Hop, 5 = Gouwzee, 6 = Pampus West
(IJmeer). Rechts: Idem met daaraan toegevoegd de oude meetlocaties 1a = Markermeer Noordoost (1972-
1992), 2a = Uitdam (1972-1981), 2b Markermeer Midden (1997-2002).

In de Hoornsche Hop ligt het MWTL meetpunt dichter bij het zoekgebied voor aanleg van de
structuren van het voorkeursalternatief van de luwtemaatregelen. Toch ligt hij ook hier op een
afstand waarop volgens berekeningen met het slibmodel slechts beperkt effect van de aanleg
op de slibconcentraties wordt verwacht.
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Figuur 5.4, Verwachtte veranderingen in de slibconcentratie in de onderste waterlaag na uitvoering van het
voorkeursalternatief luwtemaatregelen Hoornsche Hop. Uit: V. Maronier & R. Koenraadt 2014. MIRT 2
Verkenning Luwtemaatregelen Hoornsche Hop. Verkenningsrapport. In rood de MWTL locatie Hoornsche
Hop voor monitoring van de waterkwaliteit

Met de huidige MWTL meetlocaties zullen dus naar verwachting nauwelijks effecten
van Marker Wadden en Luwtemaatregelen Hoornsche Hop op de ontwikkelingen van
doorzicht en zwevend stof gehalten worden vastgesteld.

Omdat er op dit moment alleen een meetpaal op locatie Markermeer Midden operatief is,
wordt op deze manier alleen de troebele kant van het ruimtelijke spectrum gemeten. Doordat
deze locatie dezelfde is als MWTL meetlocatie Markermeer Midden, zal ook deze meetpaal
vermoedelijk slechts zeer beperkte effecten van de maatregelen in beeld brengen.

Voor het volgen van deze effecten is aanvulling op dit meetnet in ruimtelijke zin dus urgent.
Dat kan door middel van het toevoegen van een of twee MWTL locaties en/of meetpalen,
combinatie met informatie uit satellietbeelden en inzet van modellen. Van deze
mogelijkheden zijn diverse combinaties mogelijk, waarbij satellietbeelden en modelinzet
vooral voor de ruimtelijke uitwerking van de doelen in beeld komen. Voor koppeling van de
effecten aan de langjarige ontwikkelingen van het systeem is met name extra MWTL
waterkwaliteit locaties te overwegen.
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5.4 Stuurfactoren

5.4.1 Fysische stuurfactoren

Duidelijk is dat zowel de productie als het gedrag van slib wordt beïnvloed door biota. Over
de details van de manier waarop zijn nog veel vragen, maar een paar dingen kunnen hier wel
worden gesteld:

1) De productie van slib wordt beïnvloed door de activiteit van bodemfauna (bioturbatie)

2) De consolidatie van slib wordt beïnvloed door bodemfauna (afdekking en filtratie
mosselen)

3) Het gedrag van slib wordt beïnvloed door de soortsamenstelling van het fytoplankton
(vlokvorming) en andersom

De aanvullende informatiebehoefte betreft dus enerzijds kennisontwikkeling, maar anderzijds
is ook duidelijk dat daarvoor, en voor het volgen van effecten van de maatregelen, ook
specifieke monitoringsgegevens wenselijk zijn, zoals gegevens over bodemfauna en over de
samenstelling van fytoplankton (op meer plaatsen dan alleen Markermeer Midden).

5.4.2 Chemische stuurfactoren

Nutriënten in het water worden voldoende gemeten in het huidige meetnet waterkwaliteit.
Lokale effecten van de maatregelen komen echter niet in beeld, zoals hiervoor beschreven.
Dit kan niet worden aangevuld door modellering of satellietbeelden, en ook op de meetpalen
worden deze parameters niet gemeten. Dit pleit voor één of twee extra MWTL locaties ten
behoeve van het meten van effecten van de maatregelen.

Daarnaast zijn er kennisvragen over de relatie tussen de bodem en nutriënten in het water,
bijvoorbeeld over binding en nalevering van voedingsstoffen.

5.4.3 Biologische stuurfactoren

5.4.3.1 Fytoplankton

Voor chlorofyl geldt hetzelfde als voor de parameters in par. 4.1; aanvullende locaties op het
huidige meetnet zijn wenselijk. Daarnaast is jaarrond meting op alle locaties wenselijk. De
argumentatie daarvoor is als volgt:

Een van de opgaven voor TBES en onderdelen Marker Wadden en luwte Hoornsche Hop is
het verhogen van de primaire productie in de waterkolom. Naar verwachting is daarvoor een
wijziging van de relatie tussen algen en anorganisch zwevend stof noodzakelijk (vermindering
vlokvorming), die gepaard gaat met een wijziging in soortsamenstelling van meer benthische
(bodem) naar meer pelagische (waterkolom) soorten ten gunste van de voedselketen via
watervlooien naar vis als Spiering. Of dit werkt zou nu al kunnen worden vastgesteld door de
soortsamenstelling van het fytoplankton in het midden van het meer te vergelijken met die in
bestaande luwtegebieden zoals de Hoornsche Hop. De soortsamenstelling wordt nu echter
alleen op locatie Markermeer Midden vastgesteld, en alleen in de maanden maart t/m
september. Daardoor kan deze theorie niet worden bevestigd met behulp van bestaande
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gegevens. Het is daarom wenselijk dat ook op een luw gelegen locatie (Hoornsche Hop) en
op een locatie met verwacht effect van maatregelen (Marker Wadden) de
soortsamenstelling wordt bepaald.

Een ander aspect van de benthische gemeenschap van algen is dat er in het Markermeer in
de winter meer algen (chlorofyl) zijn dan in de zomer, omdat ze gekoppeld zijn aan al of niet
opgewerveld sediment. De soortsamenstelling wordt in de winter niet vastgesteld, omdat er
dan in de meeste wateren nauwelijks algen zijn. Als gevolg van het omgekeerde
seizoenspatroon ontbreekt hierdoor een belangrijk stuk informatie voor het Markermeer, en
het is dus wenselijk dat hier ook in de wintermaanden de soortsamenstelling wordt bepaald.

5.4.4 Zoöplankton

Vooral groter zoöplankton (Daphnia) kan door graas van fytoplankton een sterk positief effect
hebben op de lichtbeschikbaarheid. Dat uit zich vooral in het voorjaar, wanneer de predatie
door jonge vis nog laag is (clear water phase). In het Markermeer is zo’n clear water phase
op dit moment nauwelijks zichtbaar (figuur 5.5). Dat komt enerzijds door de windgevoeligheid
van het systeem en het relatief hoge aandeel van anorganisch materiaal in het zwevend stof.
Daarnaast ontbreekt groter zoöplankton in het Markermeer simpelweg, waarschijnlijk in
samenhang met de hoge slibgehalten. Bij verbetering van de productiviteit en diversiteit van
het meer in TBES hoort ook een betere ontwikkeling van zoöplankton populaties, omdat dit
(als voedsel) de schakel is naar jonge en/of pelagische vis zoals Spiering, op zijn beurt
stapelvoedsel voor de meeste visetende vogels. Of zo’n verbetering gaande is kan op dit
moment niet worden vastgesteld, omdat geen zoöplankton monitoring wordt uitgevoerd, en
tot voor kort geen chlorofyl werd gemeten in de wintermaanden (m.u.v. Markermeer Midden).
Herinvoering van zoöplanktonmonitoring is vanuit dit oogpunt wenselijk, ten minste op
Markermeer Midden en een beschutte locatie (Hoornsche Hop), alsmede een locatie waar
effect van Marker Wadden wordt verwacht, parallel aan de soortsamenstelling van
fytoplankton.

Figuur 5.5. Seizoenspatroon van chlorofyl op meetstation Vrouwezand in het IJsselmeer, met een klassiek verloop
met een clear water phase in april/mei. Op meetstation Markermeer Midden ontbreekt die clear water phase
doordat groter zoöplankton eveneens ontbreekt.
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5.4.5 Benthische filterfeeders

Monitoring van filterfeeders (mosselen) wordt naar behoefte uitgevoerd met het oog op
enerzijds filtratiecapaciteit en invloed op de waterkwaliteit, anderzijds voedselbeschikbaarheid
voor vogels. De laatste kartering is uitgevoerd in 2011. Gezien de recente toename van
doorzicht is de uitvoering van een nieuwe kartering urgent, en gezien de grote invloed op
de waterkwaliteit is reguliere kartering (bijvoorbeeld driejaarlijks zoals voorgenomen door
SMIJ) wenselijk. Daarnaast is een jaarlijkse steekproefopname (deelkartering) zinvol om
inzicht in de relatie tussen populatieopbouw en –omvang en de waterkwaliteit te verbeteren.
De frequentie van de karteringen is namelijk niet hoog genoeg om statistisch onderbouwde
relaties te leggen met andere parameters.

In de periode tussen de laatste (2011) en de voorlaatste mosselkartering (2006) heeft de
Quaggamossel het gebied gekoloniseerd. In 2011 waren de dichtheden van de twee soorten
samen in het IJmeer sterk verhoogd, maar in het Markermeer zelf was dat nog niet het geval.
In 2013 en 2014 was het doorzicht hier echter twee keer zo hoog als voorheen, net zoals dat
in 2010 in het IJmeer gebeurd was (figuur 5.6). Het is goed mogelijk dat dit is veroorzaakt
door een sterk toegenomen filtratiecapaciteit van de mosselpopulatie. Ook in de Gouwzee en
bij Broekerhaven nam het doorzicht sterk toe. Om te zien of dit inderdaad het geval is, is een
nieuwe kartering op korte termijn wenselijk.

Figuur 5.6. Gemiddeld zomerdoorzicht (apr-sept) op de zes MWTL meetstations in het Markermeer-IJmeer. HH =
Hoornsche Hop, MM = Markermeer Midden, NO = Lelystad/Markermeer Noordoost, GZ = Gouwzee, NW =
Broekerhaven (noordwest), IJM = IJmeer (zie figuur 4.1).

5.4.6 Overige benthische macrofauna

De overige macrofauna, die verantwoordelijk is voor de bioturbatie waardoor slib wordt
geproduceerd, wordt voor KRW doeleinden jaarlijks bemonsterd op een zeer klein aantal
locaties. Voor een ruimtelijk inzicht in de rol van bioturbatie, laat staan voor het effect van de
aanleg van Marker Wadden hierop, is deze bemonstering niet bruikbaar.
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Dat geldt ook voor het verkrijgen van een indruk van de rol van macrofauna in het
voedselweb. Naar verwachting is deze rol nu beperkt door lage dichtheden en lage
soortenrijkdom als gevolg van de zachte toplaag van het sediment. Als deze toplaag beter
kan consolideren kan dit ten goed komen aan de productie van het systeem via deze
bodemfauna. Ook op mosselen kan dit een positief effect hebben, en via de structuur die
mosselen aanbrengen ontstaat nieuw habitat voor andere soorten en wordt de verrijking
versterkt. Er is echter op dit moment nagenoeg geen informatie over macrofauna, zeker niet
kwantitatief. Om eenmalig inzicht te verkrijgen is combinatie met de eerstvolgende
mosselkartering (2016) een optie.

5.5 Ruimtelijke detaillering waterkwaliteit

Bij twee van de hier beschouwde ecologische parameters, waterplanten en mosselen, is de
ruimtelijke detaillering van de gegevens hoog, omdat sprake is van karteringen. Dat staat
echter in contrast met de monitoring van waterkwaliteit, en in nog sterkere mate die van
plankton, waarbij momenteel sprake is van zes puntlocaties of minder.

Een aanpassing van het meetnet waterkwaliteit met aanvullende meetlocaties in de omgeving
van de structuren van Marker Wadden en Luwtemaatregelen Hoornsche Hop kan effecten
van deze maatregelen niet alleen lokaal, maar ook op systeemniveau veel beter in beeld
brengen. Maar voor een goede monitoring van deze maatregelen dienen de effecten in meer
detail te kunnen worden bestudeerd en zijn puntmetingen (van bijvoorbeeld doorzicht en
zwevend stof) niet voldoende. Los van de maatregelen kan ook de TBES pijler “gradiënten
van helder naar troebel water” niet worden uitgewerkt met behulp van de zes MWTL locaties
voor waterkwaliteit alleen. Combinatie van puntmetingen met meer ruimtelijk gedetailleerde
monitoringsmethoden is dus zinvol.
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6 Inwinstrategieën

Dit hoofdstuk beschrijft mogelijkheden om met behulp van aanvullingen op het bestaande
meetnet tot een efficiënte beoordeling te komen van doelbereik ten aanzien van de TBES
doelen en de inrichtingsmaatregelen. Dit kunnen allereerst aanpassingen zijn aan het huidige
meetnet. Handhaving van dit meetnet waarborgt aansluiting op de ontwikkelingen in het
verleden en bevordert daarmee het begrip van het systeem. Optimalisatie en reactie op
ontwikkelingen blijft daarbij nodig. Daarnaast zijn door voortschrijdende ontwikkelingen in
techniek nieuwe mogelijkheden ontstaan, die belangrijke aanvullingen op dit meetnet mogelijk
maken, zowel en temporele als in ruimtelijke zin. Ook mogelijke aanvullingen met behulp van
satellietbeelden, modelberekeningen of publieksinzet worden in dit hoofdstuk gepresenteerd.

Er zijn drie typen metingen te onderscheiden; 1) klassieke veldmetingen, 2)
geautomatiseerde metingen ter plaatse en 3) remote sensing. Aanpassingen aan het meetnet
kunnen bestaan uit:

1) Aanvullingen op de bestaande veldmetingen, dat wil zeggen de klassieke,
handmatige metingen en – bemonsteringen op de zes MWTL locaties voor
waterkwaliteit (chemisch meetnet) of op de locaties van de bestaande ecologische
karteringen (waterplanten, mosselen en watervogels). Dat kunnen veranderingen of
aanvullingen zijn met betrekking tot de gemeten parameters (locaties, frequenties) of
de keuze van locaties.

2) Inzet van geautomatiseerde continumetingen met behulp van meetpalen of
metingen met soortgelijke apparatuur (onder water) bevestigd aan schepen.

3) Inzet van remote sensing, registratie van optische eigenschappen van het water op
afstand. Dat kan gebruik van satellietbeelden (spaceborne) en opnames boven water
vanuit vliegtuigen, vaste locaties of schepen (airborne).

Met name de laatste soort metingen bieden ook mogelijkheden voor publieksparticipatie.
Daarnaast is de inzet van modellen zinvol om ruimtelijke en verticale detaillering van
bepaalde eigenschappen van het systeem te simuleren op basis van input van
meetresultaten, en vooral om toekomstige ontwikkelingen (bijvoorbeeld onder invloed van
inrichtingsmaatregelen) te kunnen voorspellen. Voor een optimaal begrip van het systeem
zijn bieden combinaties van al deze mogelijkheden de beste mogelijkheden.

6.1 Aanpassingen met betrekking tot veldmetingen

6.1.1 Aanpassing chemisch meetnet

Dit betreft de locaties en parameters van de veldmetingen van waterkwaliteit en ecologie op
de zes vaste locatie van het chemisch meetnet, en de karteringen van waterplanten,
mosselen en watervogels.
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6.1.1.1 Locatiekeuze

De zes locaties van het chemisch meetnet geven bij de huidige inrichting voor
waterkwaliteitsparameters een goede spreiding over het Markermeer-IJmeer. Dat is echter
niet het geval als het gaat om het in beeld brengen van effecten van grote
inrichtingsmaatregelen. Figuur 6.1 geeft een vergelijking van de huidige spreiding van de
MWTL locaties voor monitoring van waterkwaliteit (chemisch meetnet) en de verwachtte
effecten van Marker Wadden op basis van het slibmodel (zie ook figuur 5.3). Geen van de
locaties ligt zodanig dat effecten naar verwachting effectief in beeld zullen worden gebracht.
Het zelfde geldt voor de effecten van Luwtemaatregelen Hoornsche Hop (figuur 5.4). Gezien
de schaal van deze maatregelen en van de beoogde effecten geven de zes meetlocaties dus
na aanleg geen integraal beeld meer van het systeem. Naast aanvullingen door middel van
de hierna te bespreken meer ruimtelijk gedetailleerde opties, is de voortzetting van de
inmiddels 45 jaar lange monitoringsreeksen dus gebaat bij een aanpassing van of aanvulling
op de zes bestaande locaties. De volgende opties zijn denkbaar:

1) Verleggen van het huidige meetpunt Markermeer Midden in de richting van Marker
Wadden (van locatie 2 naar locatie 8 in figuur 6.1)

2) Verleggen van meetpunt Lelystad in de richting van Marker Wadden (van locatie 1
naar locatie 8 in figuur 6.1)

3) Verleggen van meetpunt Lelystad naar de oude locatie Markermeer Noordoost (van
locatie 1 naar locatie 1a in figuur 6.1)

4) Herintroductie van meetpunt Markermeer Noordoost als locatie Marker Wadden, in
aanvulling op Markermeer Midden en Lelystad (locatie 1a als zevende meetpunt, dus
naast locaties 1 en 2)

5) Handhaven alle huidige locaties, introductie van locatie Marker Wadden oost (locatie
7 in figuur 6.1, als alternatief voor de vorige optie)

6) Handhaven alle huidige locaties, introductie van locatie Marker Wadden oost en
locatie Marker Wadden west (locatie 7 en locatie 8 in figuur 6.1).

Het verleggen van bestaande meetpunten is vanuit het oogpunt van continuïteit niet
wenselijk, ook niet naar een bestaande locatie uit het verleden (opties 1, 2 en 3). Aanvulling
op de huidige zes locaties door middel van herintroductie van locatie Markermeer Noordoost
is vanuit het zelfde oogpunt te overwegen, maar deze locatie ligt erg dicht op de locatie van
Marker Wadden zelf en niet aan de luwe zijde bij overheersende windrichtingen.

Vanwege dit laatste argument ligt de prioriteit bij de in figuur 6.1 weergegeven locatie nr. 7,
ten oosten van Marker Wadden. De exacte locatie in de figuur is gekozen op basis van de
verwachtte effecten volgens het slibmodel, maar zou ook iets noordwestelijker kunnen liggen
op basis van luwtewerking bij overheersende windrichtingen. Omdat het slibmodel ook een
effect op het midden van het meer voorspelt (figuur 6.1) is het te overwegen om dit in beeld te
brengen met behulp van een tweede aanvullende locatie, weergegeven als locatie 8.
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Figuur 6.1. Bestaande MWTL locaties voor waterkwaliteit en relevante locaties uit het verleden, met voorstellen
voor aanvullende locaties ten oosten (7) en westen (8) van Marker Wadden.

Bij aanleg van luwtestructuren in de Hoornsche Hop is het te overwegen locatie 4 enigszins in
de richting van die structuren te verplaatsen (zie figuur 5.4). Vanuit oogpunt van continuïteit
(Hoornsche Hop en Gouwzee zijn de enige twee locaties die continu vanaf 1972 zijn
bemonsterd) dient dan te worden onderzocht of de waterkwaliteit op de nieuwe locatie in het
verleden zodanig vergelijkbaar is geweest dat de oude en nieuwe locaties qua trendanalyse
als identiek kunnen worden beschouwd.

6.1.1.2 Parameters en frequenties

Fytoplankton: Aanvulling van de maandelijkse analyse van de soortsamenstelling met de
wintermaanden en toevoeging van ten minste twee nieuwe meetpunten naast Markermeer
Midden: MWTL locatie Hoornsche Hop en de nieuwe locatie ten oosten van Marker Wadden.

Zoöplankton: Herinvoering van maandelijkse (liever nog twee wekelijkse) zoöplankton
analyse van maart t/m september op de drie locaties waar ook de fytoplankton
soortsamenstelling wordt uitgevoerd; Markermeer Midden, Hoornsche Hop en Marker
Wadden Oost.

6.1.2 Aanvullingen ecologische karteringen

6.1.2.1 Benthische filterfeeders (mosselen)

Een mosselkartering in 2016 heeft een hoge prioriteit, gezien de recente veranderingen in
doorzicht in de westelijke delen van het meer en als startmeting voor Marker Wadden. Deze
kartering dient dan rond oktober te worden uitgevoerd volgens de methode en op de locaties
van de kartering van 2011.
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6.1.2.2 Overige benthische macrofauna (bioturbatie)

Een mogelijke toepassing van informatie over bodemfauna anders dan de mosselen betreft
de vraag of en in hoeverre verwijdering van slib, enerzijds voor aanleg van eilanden,
anderzijds ten behoeve van verbetering van de waterkwaliteit, de vorming van nieuw slib
stimuleert door het versterken van bioturbatie. Dit kan met het huidige meetnet niet
worden onderzocht doordat het aantal locaties daarvoor te klein is. Een mogelijkheid is een
combinatie met de mosselkarteringen, waarbij met behulp van dezelfde monsters ook de rest
van de bodemfauna wordt gekarakteriseerd. De hier gebruikte methode betreft momenteel
het nemen van vijf bodemhappen op elk kruispunt van een grid van 4x4 km over het gehele
Markermeer-IJmeer.

6.1.2.3 Waterplanten

Voortzetting driejaarlijkse karteringen met herziening van begrenzingen in de Hoornsche Hop
en nieuwe arealen rond Marker Wadden.

Een kartering van waterplanten is al gepland voor 2016. Voor de uitvoering daarvan zou de
begrenzing van de te karteren arealen opnieuw moeten worden bekeken. Om de effecten van
de inrichtingsmaatregelen te kunnen volgen is het zinvol de volgende kartering uit te breiden
met locaties in en rond Marker Wadden waar tijdens of na aanleg qua diepte en
luwtewerking waterplanten kunnen worden verwacht (en elders de begrenzingen van de
karteringen te herzien). Omdat bij monitoring rond het proefeiland is gebleken dat al in het
eerste seizoen waterplanten kunnen reageren (ten minste zes soorten aanwezig binnen
enkele maanden) is dat al in 2016 aan de orde.

6.2 Geautomatiseerde metingen

Naast remote sensing (zie aldaar) de traditionele flessenmonsters in het MWTL zijn andere
sensormethoden beschikbaar die kunnen worden ingezet om inzicht in de relaties tussen
waterkwaliteitsparameters te bieden. Geautomatiseerde gegevens inwinning is mogelijk vanaf
vaste meetplatforms, zoals met behulp van meetpalen in het IJsselmeergebied al gebeurt
(par. 4.3). Het is echter ook goed mogelijk dergelijke metingen te doen vanaf schepen. Een
aantal mogelijkheden wordt hieronder weergegeven:

De flowcytometer (zie bijvoorbeeld www.cytobuoy.com) is een krachtig instrument om meer
geautomatiseerd informatie te vergaren van grootte en samenstelling van particulair materiaal
in het water. Fytoplankton kan in klassen worden ingedeeld, vlokken op grootte en aard.

Naast de flowcytometer zijn ook andere sensoren geschikt om de aard en samenstelling van
de optisch actieve deeltjes in het water te bemeten. De OBS-sensoren zijn al genoemd (par.
2.2.2), en ook fluoroprobes om diverse pigmenten te detecteren zijn waardevol om de
planktonsamenstelling te monitoren. Daarnaast biedt laser-diffractie (zoals de LISST van
Sequoia Scientific (http://www.sequoiasci.com/) goede mogelijkheden om
deeltjesgrootteverdeling en zelfs vorm en aard van deeltjes (LISST Holo bijvoorbeeld) vast te
stellen. Door dergelijke metingen regelmatig gedurende het jaar en over de jaren heen te
doen, kan inzicht verkregen worden in de verandering van de waterkwaliteit en de onderlinge
relaties tussen parameters.
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Om absorptie coëfficiënt (a) en totale extinctie c (c=a+b) over het zichtbaar-licht- spectrum in
situ  te  meten  zijn spectrofotometers zoals bijvoorbeeld de ACs van Wetlabs beschikbaar
(www.wetlabs.com). Deze kunnen geautomatiseerd de optische eigenschappen in het water
meten zonder dat er flessenmonsters nodig zijn. De structuur en samenstelling van slib,
plankton en vlokken blijft zo intact.

Sensoren zoals de LISST en ACs kunnen op een meetpost of meetframe worden
gemonteerd. Een meetframe kan tijdens meetcruises vanaf een schip ingezet worden op de
diverse locaties waardoor de ruimtelijke verdeling in kaart kan worden gebracht. Onderhoud
aan de sensoren kan direct worden uitgevoerd. Figuur 6.2 toont het meetframe ‘Siltprofiler’
van Havenbedrijf Rotterdam waar de afgelopen jaren met succes de troebelheid, slib en
algen in de Nederlandse kustzone mee zijn bemeten in aanvulling op remote sensing data
ten behoeve van de impact monitoring van de aanleg van de 2e Maasvlakte. De siltprofiler is
een voorbeeld van een meetframe dat sensormetingen combineert met Niskin
flessenmonsters voor lab-analyse. Door het frame gecontroleerd te laten dalen wordt
bovendien een nagenoeg instantaan verticaal profiel van de waterkolom bepaald. Zelfs in een
thermisch verticaal homogene waterkolom zal particulair materiaal een verticale gradiënt
vertonen (door de balans tussen valsnelheid, opwerveling en dispersie). Omdat de meeste
andere meet methoden zich tot de oppervlakte beperken of tot een beperkt aantal verticale
locaties, is kennis van de verticale structuur van belang om de relatie te kunnen leggen met
de uitwisseling met de waterbodem. Havenbedrijf Rotterdam gebruikt de siltprofiler niet meer
en is geïnteresseerd deze aan Deltares over te doen.
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Figuur 6.2. Siltprofiler gebruikt door Havenbedrijf Rotterdam voor de monitoring van de milieu-effecten van de
aanleg van de 2e Maasvlakte in de Nederlandse kustwateren.

Figuur 6.3 laat een andere optie zien; de Aqua Drone, een onbemand, mobiel meetplatform.
Dit platform kan zich met snelheden tot 5 knopen over het water bewegen (= x 1,8 km/h), en
kan bij lagere snelheden (1 knoop) worden geprogrammeerd voor 40 uur. Het meet op de
gewenste dieptes parameters als zuurstof, geleidbaarheid, temperatuur, zoutgehalte, pH,
diepte, troebelheid, stikstof, chloride, chlorofyl, diverse algenpigmenten en organisch stof.
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Figuur 6.3. Aqua Drone, onbemand mobiel meetvaartuig.

6.3 Remote sensing van waterkwaliteit

Optische Remote sensing leent zich bij uitstek voor het monitoren van sleutelparameters van
waterkwaliteit in het Markermeer. Enerzijds heeft dit te maken met het spatio-temporele
sample-schema, anderzijds met het feit dat optische remote sensing exact die grootheden
bepaalt die aan waterkwaliteit gekoppeld zijn. Hieronder worden de sampling-eigenschappen
en de te meten grootheden apart behandeld, omdat er in een monitoringsstrategie een keuze
gemaakt kan worden tussen een bepaald meetplatform (satelliet, vliegtuig, schip, meetpost)
en bepaalde sensor- en retrievaltechnieken die bepaalde grootheden kunnen vastleggen. Tot
slot wordt geadviseerd over de meest geschikte combinaties passend bij de gevraagde
ambitieniveaus.

6.3.1 Sensoren en grootheden

Optische remote sensing van waterkwaliteit vindt plaats met behulp van spectrometers. Om
eigenschappen in het water vast te stellen, wordt het spectrum van het uit het water
gereflecteerde daglicht (reflectantie) geanalyseerd, bij voorkeur over diverse
golflengtebanden (figuur 6.4). Hoe meer golflengtes een sensor kan onderscheiden (spectrale
resolutie), hoe meer specifieke informatie uit de data gehaald kan worden. Gangbare
sensoren op satellieten zijn multispectraal, ze beschikken meestal over een tiental banden
verdeeld over het optische spectrum en bieden de mogelijkheid om bijvoorbeeld slib van
algen te onderscheiden. Figuur 6.5 illustreert de opbouw van een dataset met spatiële en
spectrale informatie. Opnames worden ruimtelijk in pixels opgedeeld: de kleinste ruimtelijke
eenheid die nog kan worden onderscheiden.
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Figuur 6.4. Illustratie van het meetprincipe van optische waterkwaliteit met behulp van een air of space borne
spectroradiometer (bron: CSIRO).

Figuur 6.5. Illustratie van de opbouw van een multi- of hyperspectrale opname door een spectrometer.
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Er is in de praktijk een balans tussen spectrale resolutie, gevoeligheid en ruimtelijke resolutie
die een sensor kan bieden. De standaard satellietmissies (space borne)  zijn  wat  dit  betreft
een acceptabel compromis: zij maken gebruik van multispectrale sensoren en hebben
pixelresoluties van tientallen tot honderden meters. Hyperspectrale sensoren met aanzienlijk
meer spectrale banden zijn wel al gangbaar in airborne remote sensing op vliegtuigen of
drones. Onder andere Italië en Duitsland bereiden momenteel hyperspectrale satellietmissies
voor, deze zullen over enkele jaren veel specifiekere waterkwaliteitsproducten mogelijk
maken vanuit de ruimte.

Optische metingen van doorzicht, troebelheid of extinctie zijn passief: ze hebben het licht van
de zon nodig en werken dus alleen overdag. De metingen ondervinden hinder van de
atmosfeer (wolken, aerosol, rook) en spiegeling van het wateroppervlak (afhankelijk van
zonshoek en golfcondities). Desalniettemin is er inmiddels een brede basis aan sensoren,
algoritmen en meetplatforms beschikbaar die optische remote sensing tot een robuuste
informatiebron maken.

Op grond van analyse van het reflectantie-spectrum (de kleur van het water) kunnen diverse
grootheden bepaald worden. De meest gangbare grootheden zijn:

 Chlorofyl (a) concentratie
 Concentratie totaal zwevend stof (TSM)
 CDOM absorptie (humuszuren)
 Kd ( ) extinctie-coëfficiënt als functie van golflengte.

Daarnaast is het mogelijk om uit de reflectantie-data ook een schatting te maken van
 Secchi-diepte of eufotische diepte
 Effectieve Kd over PAR (in plaats van op enkele specifieke golflengten)
 Fytoplankton types (PFT) of doelsoorten zoals blauwalgen
 Waterplanten
 Primaire productie.

Voor de eerste set producten zijn diverse aanbieders op de markt, de tweede set producten
wordt door diverse onderzoeksinstituten op dit moment doorontwikkeld bijvoorbeeld binnen
EU projecten waar Deltares ook bij betrokken is zoals GLaSS en INFORM. Secchi-diepte en
eufotische diepte zijn al zo goed als beschikbaar, waterplanten en primaire productie zijn nog
in ontwikkeling.

Het is van belang te realiseren dat alle bovengenoemde grootheden bepaald worden op
grond van retrieval-algoritmen (berekeningen gebaseerd op optische modellering en/of
statistiek). Er zijn veel verschillende algoritmen beschikbaar voor dezelfde grootheden.
Bepaalde bedrijven of instituten claimen dat hun algoritmen generiek inzetbaar zijn, maar de
praktijk wijst uit dat geregelde ‘ground truthing’ of regionale kalibratie van de berekeningen
wenselijk is. Voor het Markermeer kan het zo zijn dat de specifieke eigenschappen van het
gesuspendeerde materiaal, de vorming van vlokken en de soms hoge troebelheid, extra
eisen stelt aan de algoritmen. Dit betekent dat niet elk willekeurig algoritme even nauwkeurig
zal werken voor het Markermeer. Zowel het GLaSS project als het INFORM project richt zich
op het ontwikkelen van geschikte algoritmen voor het Markermeer.
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De inzet van optische remote sensing genereert dus ook een behoefte aan in situ gegevens.
Dit zijn dezelfde grootheden die nodig zijn om relevante waterkwaliteitsparameters in situ te
bepalen en te duiden: Kd, Secchi-diepte, concentraties zwevend stof, concentratie algen en
chlorofyl, inherent optische eigenschappen (absorptie en verstrooiings-coëfficiënten, a en b),
algentypes.

6.3.2 Remote sensing platforms

Remote sensing van optische grootheden kan gedaan worden met spectrometers vanaf
diverse meetplatforms. Een hand-held spectroradiometer (camera; figuur 6.6) kan vanaf een
meetschip worden ingezet of op een meetpost autonoom data inzamelen met een
vastgestelde tijdsresolutie. Het bestreken oppervlak is beperkt tot de kijkhoek van de sensor.
Door de camera op een automatisch draaiend platform te monteren kan een cirkelsegment
worden bemeten, maar dan nog is de dekking beperkt tot enkele vierkante meters.
Scheepsgebonden camerametingen zijn vooral nuttig om ruimtelijk verspreide matchups met
satelliet remote sensing te genereren.

INFORM is een Europees project: “Improved monitoring and forecasting of ecological
status of European Inland waters by combining Future earth ObseRvation data and
Models”. Het doel van dit proces is als volgt weergegeven op de website van het project,
http://www.copernicus-inform.eu:

INFORM aims to develop novel and improved user-driven products for inland water
quality (WQ) monitoring by using innovative remote sensing methods integrated into
biogeochemical models which fully exploits the improved spectral, spatial and temporal
capabilities of upcoming Earth Observation (EO) missions (Sentinel-2, Sentinel-3, EnMAP
and PRISMA). Validated INFORM EO-model products will form a basis for future
Copernicus products to assess e.g. the implementation of the Water Framework Directive
(WFD). INFORM developments will lead to recommendations for future EO missions
taking into account requirements for inland water quality monitoring.

Ook GLaSS, Global Lakes Sentinel Services, is een Europees project, waarin partners uit
zeven EU landen deelnemen. Op de website van het project, http://www.glass-
project.eu/, wordt de volgende toelichting gegeven:

The new satellite constellations Sentinel-2 and Sentinel-3 will provide unprecedented
monitoring capabilities for inland waters. However, the large amounts of data they will
produce also pose a number of challenges: systems are needed that allow to ingest,
archive, process and distribute these data efficiently.

GLaSS will develop new tools and methods to turn the large amount of data from the
Sentinel satellites into information for water management. The GLaSS system will
incorporate new and improved algorithms for water quality retrieval, for integrated use of
Sentinel 2 and 3 data, for data mining and aggregation. The system will be validated
through a number of field studies in nearby lakes. Global case studies will demonstrate
the applicability of the GlaSS system to very different lake types and management issues.
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Het voordeel van een meetpost is dat er (overdag) een semi-continue tijdreeks wordt
opgebouwd van het reflectantiespectrum die de variaties op de korte tijdschalen vast legt en
kan worden gematched met air-borne of space-borne remote sensing van reflectantie. Het
waterschap Noorderzijlvest doet momenteel ervaring op met de inzet van een
spectroradiometer op een mast in het Paterswoldsemeer ten behoeve van blauwalg-detectie.
(https://www.noorderzijlvest.nl/ons-werk/projecten/innovatieve/proef-algensensor). De
beperking van een meetmast op het Markermeer zit in de vereiste logistiek voor beheer en
onderhoud en telemetrie van data. Als de meetpost Markermeer Midden toch wordt opgetuigd
voor diverse sensoren, kan een dergelijke camera daar met beperkte meerkosten aan
toegevoegd en onderhouden worden.

Figuur 6.6. Links: inzet WISP spectroradiometer vanaf een schip (Blue Leg Monitor); rechts: meetmast in
Paterswoldsemeer (Noorderzijlvest)

Naast lokale remote sensing is de inzet van vliegtuigen (airborne) en satellieten (space
borne) remote sensing van belang. Alleen door een optische sensor over het Markermeer te
laten vliegen kan nagenoeg instantane, ruimtelijk dekkende informatie vergaard worden. Dit
kan dus bijvoorbeeld worden gecombineerd met vluchten voor andere (monitorings)
doeleinden, zoals de maandelijkse vliegtuigtellingen van watervogels of de vluchten voor
blauwalgen.

6.3.3 Airborne

Airborne metingen vinden plaats vanuit vliegtuigen en drones. Voor airborne remote
sensing zijn diverse hyperspectrale sensoren op de markt. Air-borne hyperspectrale metingen
bieden de mogelijkheid om specifieke informatieproducten en kaarten te genereren met hoge
ruimtelijke resolutie (fijner dan een meter) en voor specifieke grootheden. Hieronder stellen
we de activiteiten en producten van het Vlaamse VITO als voorbeeld voor water mogelijk is.
Er zijn ook andere partijen in Europa die vergelijkbare producten en diensten leveren.

Voor de Schelde zijn door VITO in het verleden bijvoorbeeld kaarten gemaakt van zwevend
stof (slib) (figuur 6.7). Binnen het INFORM project werkt VITO voor het Markermeer aan
ontwikkeling en verbetering van air- en space-borne retrieval van zwevend stof.
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Figuur 6.7. Voorbeeld van airborne remote sensing van zwevend stof (mg/l) in de Schelde door VITO.

Een beperking van airborne remote sensing is dat het meetplatform actief ingezet moet
worden, terwijl space-borne-missies dagelijks automatisch data inwinnen. Een voordeel van
airborne is echter dat opnamen van onder de wolkenbasis gemaakt kunnen worden, er
minder last is van verstoringen in de atmosfeer en hogere ruimtelijke resolutie bereikt kan
worden. VITO beschikt over diverse hyperspectrale sensoren zoals de Apex, maar ook
andere (kleinere) sensoren zoals de Micro-Hyperspec die op vliegtuigen of drones kunnen
worden geïnstalleerd (figuur 6.8). Voor de inzet van deze kleinere sensoren is relatief weinig
aanpassing nodig in een meetvliegtuig: een baseplaat met een kijkopening en elektronica met
goede koppeling aan GPS en Gyroscoop/IMU. Daarnaast kunnen de kleinere sensoren ook
op drones (figuur 6.9) worden geïnstalleerd waarbij nog lager gevlogen kan worden (nog
hogere ruimtelijke resolutie), maar de reikwijdte wel weer beperkter is.

Figuur 6.8. Voorbeelden van sensoren: Links Micro-Hyperspec, rechts Apex aan boord van meetvliegtuig van VITO
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Figuur 6.9. Gebruik van drones. Links ET Cruiser VITO (<10 kg Payload), rechts Octocopter (Deltares), hier met
radar payload. http://www.suasnews.com/2015/11/39990/drones-for-groundwater-research/)

6.3.4 Spaceborne

Producten en missies

Het aanbod van space-borne (satelliet) remote sensing is sterk groeiende, onder andere door
het Copernicus Programma van de EU. Het Copernicus Programma omvat onder meer een
uitgebreide aardobservatie-component waarin de Sentinel-satellieten centraal staan, maar
waar ook gecombineerd wordt met andere satelliet-missies van individuele lidstaten.
Copernicus levert open basisdata via diverse dataservices die vervolgens worden opgewerkt
door diverse partijen (‘value adders’). Naast het via EU (ESA) gefaciliteerde aanbod, is er ook
aanbod van Amerikaanse (NASA, USGS) satellieten en nationale Europese programma’s en
tot slot zijn er commerciële missies die zeer specifieke, hoge resolutie-producten leveren. Die
laatste zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Rijkswaterstaat (Directie Veiligheid en Watergebruik (WVL), Directie Inwinning en
Gegevensanalyse (CIV)) heeft inmiddels vastgesteld dat het wil meeprofiteren van de stroom
dataproducten die dit programma gaat opleveren. Men dient daarbij wel te beseffen dat voor
gebieds-specifieke informatie zoals aspecten van de waterkwaliteit van het Markermeer, de
generieke data (waar reeds voor is betaald door de EU lidstaten of de Amerikaanse
overheid), niet altijd zonder meer geschikt zijn. Voor het Markermeer zal specifieke
bewerking, kalibratie etc. noodzakelijk zijn. Een andere recente ontwikkeling is om op basis
van diverse bronnen uit verschillende satellietmissies gecombineerde producten te maken
met verbeterde precisie. Het voordeel is dat gecombineerde producten minder gaten
vertonen door bewolking.



Monitoring van doorzicht en gerelateerde parameters in het Markermeer-IJmeer

1221256-000-ZWS-0008, 19 april 2016, definitief

64 van 93

Tabel 6.1 vat samen wat er momenteel en in de nabije toekomst beschikbaar is aan satelliet
missies en de daaruit beschikbare producten.

Tabel 6.1. (Bijna) beschikbare satelliet missies en de daaruit beschikbare producten.
Missie Sensor Looptijd Tijdresolutie  RWS-relevante

producten
Ruimtelijke
resolutie

Value adders Inzetbaarheid

Sentinel 2
(S2-A & S2-
B)

Multi
Spectral
Instrument
(MSI)

S2-A Juni
2015, S2-B
medio 2016
Gepland 7-
12 jaar

Eens in de 10
dagen(S2-A),
eens in de 5
dagen (S2-
A+S2-B).

Waterkolom:
Troebelheid,
Lichtverzwakking,
Zwevend stof,
Chlorofyl, gekleurd
opgelost organisch
materiaal (CDOM,
humuszuren);
Waterplanten
Primaire productie

10 – 60 m
pixel resolutie
afh. van
gebruikte
spectrale
banden

Water Insight,
EOMAP,
VITO, RBINS,
Deltares
(Eleveld),
CNR, NIOZ
(Kromkamp,
Van der Wal)

Goed
(concentraties
particulair
materiaal en
lichtverzwakking
) tot redelijk
(waterplanten,
primaire
productie)

Sentinel 3
(S3-A, S3-B,
S3-C)

OLCI (Ocean
& Land
Colour
Instrument)
SLSTR (Sea
& Land
Surface
Temp.
Radiometer)

S-3A
Beschikbaar
bij Deltares
vanaf juli
2016, S-3B
2e helft
2017, S-3C
voor 2020;
gepland 7-
12 jaar

2 dagen (S3-
A), dagelijks
(S3-A + B).

300 m, 1 x 1
km

Terra &
Aqua
(NASA)

MODIS 2002-heden 1-2 dagen Waterkolom:
Troebelheid,
Lichtverzwakking,
Zwevend stof,
Chlorofyl, gekleurd
opgelost organisch
materiaal (CDOM);

300 m Water Insight,
EOMAP,
VITO, RBINS,
Brockmann
Consult,
Deltares

Sensor is aan
het verouderen

NPP Suomi
(NASA)

VIIRS 2011-heden 1-2 dagen Waterkolom:
Troebelheid,
Lichtverzwakking,
Zwevend stof,
Chlorofyl, gekleurd
opgelost organisch
materiaal (CDOM);

300 m Water Insight,
EOMAP,
VITO, RBINS,
Brockmann
Consult,
Deltares

Sensor met nog
enige
kinderziektes

Landsat 8 OLI& TIRS 2013-2023 16 dagen Waterkolom:
Troebelheid,
Lichtverzwakking,
Zwevend stof,
Chlorofyl, gekleurd
opgelost organisch
materiaal (CDOM);

15-30 m Water Insight,
EOMAP,
VITO, RBINS,
Brockmann
Consult,
Deltares

wordt ontwikkeld
in projecten
GLaSS en
INFORM

Van dit aanbod zijn combinaties van Sentinel-2 (figuur 6.10) en Landsat-8 op korte termijn het
interessantst, gezien hun spatiële resolutie. Voor Landsat-8 zijn nu al robuuste producten
beschikbaar, voor Sentinel-2 wordt hier momenteel hard aan gewerkt en worden de eerste
stabiele producten in de loop van 2016 verwacht. Sentinel 3 in combinatie met Sentinel 2 is
op een termijn van 1 a 2 jaar interessant vanwege toegevoegde temporele resolutie, maar
vereist eerst succesvolle ingebruikname en productie van Sentinel-3 vanaf dit voorjaar.
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Figuur 6.10. Een van de eerste Sentinel 2 opnames (colour composite) van west Nederland op 5 aug. 2015

Op langere termijn staan er hyperspectrale missies gepland waarmee nog specifiekere
producten te verkrijgen zijn. Hieronder worden twee missies vermeld waarvoor het INFORM
project producten ontwikkelt (tabel 6.2).

Tabel 6.2. Satelliet missies waarvoor het INFORM project producten ontwikkelt.
Missie Sensor Looptijd Tijdresolutie RWS-relevante

producten
Ruimtelijke
resolutie

Value
adders

Inzetbaarheid

PRISMA
(Italiaanse
missie, ASI)

Hyperspectr
al *
Panchromati
sch
‘PRISMA’

2017-2022 7-29 dagen Vegetatie,
Fytoplankton
Functional Types,
SPM in zeer troebel
water

20-30 m (Hyp) /
2.5-5m (PAN)

VITO,
CNR, …

Moet nog blijken,
wordt gesimuleerd
in INFORM project

EnMAP
(Duitse
missie DLR)

Hyperspectr
al Imager
(HSI)

2018-2023 4 dagen Vegetatie,
Fytoplankton
Functional Types,
SPM in zeer troebel
water

30 m VITO,
CNR, …

Moet nog blijken,
wordt gesimuleerd
in INFORM project

6.3.5 Tijdsresolutie

Wat betreft bewolking en effectieve tijdresolutie: Als vuistregel kan gezegd worden dat
optische remote sensing in Nederland voor elke pixel op de grond een factor 5 tot 7 lagere
effectieve tijdresolutie heeft dan de overkomst van de sensor. Een sensor die dagelijks over
komt genereert dus op elke pixellocatie een tijdreeks met een gemiddelde tijdresolutie van 5
dagen tot een week. Omdat bewolking vaak gebroken is, is het wel zo dat naburige pixels
lang niet allemaal op hetzelfde moment wegvallen. Omdat daarnaast veel van de
karakteristieken van het watersysteem een ruimtelijke samenhang hebben en in de tijd van
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dag tot dag wel fluctueren maar toch ook gecorreleerd zijn, is het mogelijk om op grond van
een reeks beelden met gaten door bewolking een reconstructie te maken waarbij nagenoeg
dagelijkse beelden zonder gaten resteren (gapfilling). Een succesvolle gap-filling-methode is
de DINEOF methode (Beckers et al. 2006) bijvoorbeeld toegepast door Blaas et al. (2013)
voor de Noordzee (figuur 6.11).

Figuur 6.11. Links: zwevend stof concentratie (SPM) in de Noordzee bepaald uit een momentopname (28 januari
2007) van de MERIS sensor, rechts: met de DINEOF methode gereconstrueerde SPM concentratie met
behulp van informatie uit eerdere en latere opnamen rond 28 januari 2007. Zie Blaas et al. (2013) voor meer
details en validatie van deze methode.

Omdat in de wintermaanden Nederland relatief meer bewolkt is dan in de zomer en de zon
lager staat zijn de gaten in de data in de winter wel groter dan in de zomer en is de
reconstructie dan ook minder nauwkeurig. Desalniettemin laat vergelijking van de interpolatie
met in situ data op de Noordzee door Blaas et al. (2013) zien dat ook in de winter de
reconstructie bruikbare informatie over de structuren van de optische waterkwaliteit op
tijdschaal van dagen bevat (figuur 6.11). Er is geen reden om aan te nemen dat voor het
Markermeer niet mogelijk zou zijn om een gapfilled product te maken dat in ieder geval een
betrouwbare wekelijkse kaart van alle gevraagde optisch-bepaalde producten oplevert. Het
gebied is weliswaar kleiner, maar dit wordt naar verwachting gecompenseerd door een
sterkere spatiële samenhang en hogere ruimtelijke resolutie van Sentinel-2 en Landsat-8 (zie
hieronder).

6.3.6 Beperkingen nabij oevers

Space borne remote sensing ondervindt naast hinder van wolken vaak ook beperkingen in de
overgang van land naar water. Sterke contrasten in reflectie beïnvloeden het strooilicht en de
zogenaamde atmosferische correctie. De productontwikkelaars benutten de hogere
ruimtelijke resoluties van Sentinel 2 en Landsat 8 om de zone van verminderde
betrouwbaarheid te verkleinen tot minder dan tientallen meters. Het is nog niet bekend hoe
groot de zone zal zijn in deze producten en hoe groot de resterende onzekerheid.
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6.3.7 Resolutie & dekking: samplingschema’s

Uit de analyse in de voorgaande paragrafen van de benodigde ruimtelijke en temporele
resolutie (dus maandelijkse bemonsteringen op de zes locaties van het chemisch meetnet) is
gebleken dat scheepsgebonden in situ bemonstering een te lage ruimtelijke en temporele
resolutie en te beperkte ruimtelijke dekking oplevert om effecten van inrichtingsmaatregelen
goed in beeld te brengen. Voor TBES is het van belang om de gradiënten vanaf de oevers
naar het centrum van het meer in kaart te brengen zowel in gebieden nabij de ingrepen als
verder daar vandaan (dus bij voorkeur het gehele gebied dekkend). Wat betreft tijdsresolutie
is gebleken (bijvoorbeeld Eleveld 2012) dat relatief kortdurende windgedreven events de
variatie in doorzicht sterk beïnvloeden op een tijdschaal van enkele dagen. Daarbovenop
komen variaties over de seizoenen door biologische processen. Ook de effecten van de
ingrepen zullen zich naar verwachting over een tijdschaal van weken tot jaren manifesteren.

Het nauwkeurig bepalen van trends in systeemeigenschappen, zelfs over een langere
tijdschaal, is een hachelijke zaak wanneer metingen laagfrequent zijn ten opzichte van de
dominante fluctuaties. Met andere woorden: de signaal ruis-verhouding moet adequaat zijn.
De fouten die optreden door een momentopname in een sterk variabel biogeochemisch
systeem te hanteren als maatgevend voor een lange-termijn conditie zijn te kwantificeren.
Voor bepaling van OSPAR/KRM eutrofiërings-indices op de Noordzee is dit recentelijk
gedaan door Blaas et al. (2013) en Blauw et al. (2016). Daarbij was de conclusie dat
schattingen van seizoens-gemiddelde, gebieds-gemiddelde chlorofyl-concentraties op basis
van louter de huidige MWTL metingen (met gemiddelde maandelijkse tijdresolutie) een
onzekerheid in de orde van 100% hebben. Deze onzekerheidsmarges kunnen worden
verkleind door hogere bemonsteringsfrequenties toe te passen en meer ruimtelijke dekking
van samples in een gebied waarover geschat wordt toe te voegen (zie figuur 6.12). Heffernan
et al. (2010) kwam tot vergelijkbare conclusies voor nutriënten in Liverpool Bay.

Het is echter niet praktisch mogelijk noch noodzakelijk om op elke locatie op elk tijdstip elke
grootheid te bemeten. Voor de Noordzee is daarom op verzoek van Rijkswaterstaat een
ontwerp gemaakt om de in situ scheepsgebonden metingen te combineren met een of enkele
hoogfrequent-metende meetposten of meetboeien voor de temporele resolutie en verder
vooral gebiedsdekkende metingen uit satelliet remote sensing en tracks van schepen
(ferrybox). (Blauw et al. 2015).
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Figuur 6.12. Illustratie van het effect van het toevoegen van (MERIS) remote sensing data in de schatting van
groeiseizoengemiddelde Chlorofyl-a ten behoeve van de OSPAR eutrofiërings indicator (Blaas et al. 2013).
Linksboven in roze het gebied waarover een groeiseizoengemiddelde waarde van chlorofyl bepaald wordt.
De zwarte bolletjes geven de (meest maandelijks) bemonsterde MWTL locaties aan. In het paneel
rechtsboven geeft de doorgetrokken rode lijn het verloop van groei-seizoengemiddeld chlorofyl over de jaren
weer geschat op basis van de MWLT data. De grijze band is de schatting van de standaardfout in dit
gemiddelde, de rode stippellijn een voor OSPAR vastgestelde toetswaarde. De significantie van de afwijking
ten opzichte van de toetswaarde is op grond van deze data bijzonder laag. Rechtsonder is het groei-
seizoengemiddeld chlorofyl te zien geschat op basis van louter door (MERIS) remote sensing bepaalde
concentraties op de MWTL locaties. Deze MERIS tijdreeksen hebben op elke locatie een tijdresolutie van
ongeveer een week. Door hogere tijdresolutie neemt de standaardfout al iets af. Linksonder is het effect van
het meenemen van alle ruimtelijke punten die de MERIS data omvatten in het roze gebied. De standaard
fout neemt hierdoor nog verder af (meer precisie) maar ook de spatiële bias in de data neemt af, waardoor
ook de gemiddelde waarden zelf veranderen (meer nauwkeurigheid).

Voor het Markermeer speelt een vergelijkbare situatie en zou een vergelijkbare strategie
passen:

 Meetpost Markermeer Midden uitrusten met een aantal sensoren om op een
frequentie te bemonsteren die hoog genoeg is om de individuele events te
beschrijven.

 Optische gebiedsdekkende informatie inzamelen door optische remote sensing (voor
optisch vanuit ruimte waarneembare grootheden)

 De laagfrequente MWTL stations handhaven om te verankeren met tijdreeksen uit het
verleden en te verankeren voor kalibratie (door bijvoorbeeld soortensamenstelling van
fytoplankton en inherent optische eigenschappen te bepalen).

 Eventueel kan het meetschip worden uitgerust met automatische sensoren (ferrybox)
om onderweg naar stations of de meetpost (voor onderhoud aan de sensoren) ook
langs tracks data in te zamelen.
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Additionele data kan ook worden ingezameld door burgers (kleur van het water en Secchi-
diepte zijn al beschikbaar), door de inzet van autonome sampling platforms (drones) hetzij
autonoom varend (en bemonsterend), hetzij vliegend (optische sensoring). Deze technieken
zijn alle vooralsnog minder robuust maar zouden wel bij wijze van pilot kunnen worden
ingezet om de werkzaamheid te beoordelen.

Het maken van satellietbeelden hoeft niet in het meetnet te worden opgenomen, aangezien
deze beelden en bewerkingen ervan achteraf kunnen worden aangekocht, terwijl het moment
van opname niet kan worden beïnvloed. Het aantal beelden is beperkt door de frequentie van
satelliet passages en van bewolking, en de timing is dus ook niet precies voorspelbaar. Het
aantal bruikbare totaalbeelden per jaar bedraagt orde grootte tien, maar dit aantal kan
worden vergroot tot enkele tientallen door combinaties van deelopnames bij gedeeltelijk
bewolkt weer. De beelden kunnen niet alleen over een korte periode worden samengesteld,
maar kunnen ook worden gemiddeld tot een seizoensbeeld (figuur 6.13). Meer complete
beelden kunnen ook individueel worden gebruikt (figuur 6.14).

Figuur 6.13. Bewerkingen jaargemiddelde verspreiding zwevend stof. Freshmon, Water Insight, MERIS satelliet
beelden, 2009-2012.
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Figuur 6.14. Voorbeeld Chlorofylkaart op basis van een enkel satellietbeeld, Freshmon, Water Insight.

6.4 Publieksparticipatie

Het concept participatieve monitoring (citizen observations) geniet inmiddels toenemende
bekendheid ook bij waterbeheerders. Voor de monitoring van aan het doorzicht gekoppelde
grootheden is het mogelijk om burgers (zowel geïnformeerde leken als professionals) in te
schakelen om informatie te vergaren. Citizen data kunnen op twee manieren worden
ingewonnen: actief, door mensen te mobiliseren om zelf gegevens in te winnen en door te
laten sturen naar een database of passief, door sociale media-data of andere ‘meta’-data te
oogsten of wel met actieve instemming van deelnemers (bijvoorbeeld data van schippers) of
zelfs zonder dat de burger zich ervan bewust is dat hij/zij meewerkt aan het leveren van die
informatie (bijvoorbeeld ontginnen van Twitter of Facebook data).

Recente voorbeelden in het waterdomein zijn: het meten van waterstanden rond de
Loosdrechtse Plassen (Flexpeil), het meten van verzilting (www.texelmeet.nl) en het meten
van nutriëntengehaltes (recent opgestart in de Achterhoek in samenwerking met Vitens,
Waterschap Rijn en IJssel en www.vruchtbarekringloop.nl). Ook voor optische waterkwaliteit
(doorzicht, vertroebeling, algenbloei) zijn technieken ontwikkeld en pilots gedaan in de
afgelopen jaren. Hierbij gaat het om actieve inzet van burgers. Hieronder gaan we verder in
op de beschikbare methoden en middelen om burgers een bijdrage te laten leveren aan
meten van het doorzicht of gerelateerde parameters en beoordelen we de waarde hiervan
voor TBES monitoring.
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6.4.1 Platforms & apps

Belangrijke aspecten van actieve inzet van burgers zijn een laagdrempelige en robuuste
methode om de gegevens in te winnen maar ook met voldoende precisie door te geven aan
een database waar een gebiedsbeheerder of onderzoeker tijd, locatie en waarde in het veld
kan analyseren. Laagdrempelig betekent onder andere dat een burger het liefst zo weinig
mogelijk voorkennis, instrumenten en handelingen nodig heeft om de meting te kunnen
uitvoeren. Robuust betekent dat de ingewonnen data niet te gevoelig mogen zijn voor de
kennis en kunde van de burger, maar ook niet teveel mogen afhangen van de door de burger
gebruikte apparatuur of methode. Dankzij de smartphone worden bijna alle recente citizen-
waarnemingsconcepten tegenwoordig ontworpen rond de telefoon, in tegenstelling tot oudere
concepten zoals waarneming.nl, natuurkalender.nl en de “fenolijn”. Ten eerste biedt de
telefoon een uitstekend platform om data in te voeren, van tijd en locatie te voorzien en naar
een database te uploaden.

De meest basale inzet van de telefoon is dus die van datalogger en begeleider van een
meetprotocol. Een burger kan bijvoorbeeld met een Secchi-schijf volgens vastgesteld
protocol een meting doen en deze handmatig invoeren in de telefoon. De telefoon kan
daarnaast echter ook als meetinstrument worden ingezet waarbij bijvoorbeeld de camera of
microfoon worden gebruikt. In uitbreiding hierop kunnen losse sensoren aan de telefoon
gekoppeld worden, zoals een EC meter (bijvoorbeeld
https://publicwiki.deltares.nl/display/ZOETZOUT/SWAPPhttp://www.swapp.nl/),
spectropolarimeter (iSPEX.nl) etc.

6.4.2 Grootheden en meetprincipes

Voor het meten van grootheden direct gekoppeld aan doorzicht is een aantal meetprincipes
beschikbaar. De voornaamste zijn: Secchi-diepte, extinctiecoëfficiënt, doorzicht en kleur van
het water, chlorofyl-a fluorescentie. In de volgende subparagrafen gaan we verder in op de
mogelijkheden hiertoe.

Daarnaast is het mogelijk om ook andere voor TBES relevante grootheden door burgers te
laten meten zoals het voorkomen van waterplanten, indicatorsoorten van flora en fauna.
Voor flora en fauna wordt geadviseerd gebruik te maken van de bestaande fora
waarneming.nl en natuurkalender.nl. Voor waterplanten zou ook nog gebruik gemaakt
kunnen worden van informatie (datum-tijd, locatie, aard) die waterrecreanten aanleveren
wanneer zij hinder ondervinden van kranswieren en fonteinkruid.

Het is tenslotte ook mogelijk om burgers een aantal van de verklarende abiotische
grootheden zoals windsnelheid, golfhoogte, stroming te laten meten. Wat betreft
meteorologie gebeurt dit al volop en adviseren we bij de analyse van meteo-data gebruik te
maken van structuur die het KNMI hier nu al omheen organiseert (https://wow.knmi.nl/; figuur
6.15), daar waar de standaard meetstations in de wijdere omgeving ontoereikend of gebiased
zijn. Het actief meten van data zoals stroomsnelheid en golven door burgers vereist het door-
ontwikkelen van specifieke methoden en levert vermoedelijk niet eenvoudig voldoende
bruikbare informatie op. Het zou echter wel mogelijk kunnen zijn om deze data te onttrekken
aan metadata van de beroepsbinnenvaart waar bijvoorbeeld citizen data voor
doorvaartdieptes al gangbaar zijn: http://www.covadem.eu/. Op dit moment adviseren we
deze ontwikkelingen vanuit RWS te volgen maar geen hoge prioriteit te geven ten behoeve
van TBES monitoring.
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Figuur 6.15. Voorbeeld van Weather Observation Website (WOW) van het KNMI waar de combineerde informatie
van particuliere meetstations en officiële KNMI meetstations te vinden is (https://wow.knmi.nl/)

6.4.2.1 Doorzicht en gerelateerde parameters

Voor de optisch waarneembare grootheden is het goed mogelijk burgers in te zetten om de
reguliere metingen aan te vullen.

Zoals gezegd, is Secchi-diepte een grootheid die relatief eenvoudig door leken kan worden
gemeten, mits men beschikt over een Secchi-schijf en logger om de getallen op te slaan. Er
zijn diverse apps beschikbaar voor Secchi-diepte voor zowel iPhone als Android toestellen.
Deltares is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de app Eye-on-Water waarin de burger
ook de mogelijkheid heeft om Secchi-diepte in te voeren. Het verschil tussen Eye-on-Water
en andere Secchi-apps is de toevoeging om ook de kleur van het water te kwantificeren. Dit
is een resultaat van het recent afgeronde FP7 Citclops-project (http://www.citclops.eu/)
waarin 11 partijen waaronder in Nederland NIOZ, Maris BV en Deltares een aantal methoden
heeft doorontwikkeld om optische waterkwaliteit te meten. De kleur van het water wordt met
behulp van de ingebouwde camera vastgelegd en automatisch geanalyseerd. Daarnaast kan
de burger zelf ook een visuele beoordeling van de waterkleur invoeren in de database. (zie
figuur 6.16)

Figuur 6.16. Vastleggen van de kleur van het water.
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De automatische en visuele data worden na screening en validatie opgenomen en
gepubliceerd in een open database (www.eyeonwater.org).  De  kleur  van  het  water  is
gekwantificeerd in 21 klassen volgens de Forel-Ule schaal. Binnen Citclops is een algoritme
ontwikkeld om Forel-Ule waarden uit multi-spectrale remote sensing data te halen, waarmee
de citizen data dus kunnen worden gecombineerd in analyses van trends en patronen (zie
bijvoorbeeld Novoa et al. 2014). Omdat de satelliet remote sensing data dezelfde Forel-Ule
kleurwaarden kan bepalen, maar ook de concentraties Chlorofyl-a, slib, en humuszuren
(CDOM), kan op deze manier een relatie gelegd worden tussen de diverse grootheden.

Figuur 6.17 geeft een voorbeeld van de inhoud van de Citclops/Eye-on-Water database met
Forel-Ule kleurindicatoren

Figuur 6.17. Voorbeeld (screenshot) van de dataviewing en download-service van Citclops/Eye-on-Water met
citizen data van Forel Ule en Secchi-diepte (http://www.citclops.eu/search/welcome.php;
http://eyeonwater.org/)

Naast Forel-Ule heeft het Citclops-project ook methoden opgeleverd om een schatting van
extinctie-coëfficiënt (Kd) en chlorofyl-a fluorescentie te bepalen met de telefoon. Kd kan
worden geschat door een zelfbouw variant van een LiCor in te zetten: een staaf of keten van
lichtsensoren op verschillende diepten in de waterkolom aangesloten op een datalogger of
direct op de telefoon. Chlorofyl-a kan worden geschat op basis van door een versterkte flits
geïnduceerde fluorescentie in een fysiek watermonster met de camera van de telefoon vast
te leggen. Deze beide methoden zijn echter nog te experimenteel en bewerkelijk om op dit
moment operationeel in te zetten voor de monitoring van het doorzicht en gerelateerde
parameters.

Een andere (door Blue Leg Monitor BV) ontwikkelde smartphone-methode om doorzicht te
meten is de iQWtr (http://bluelegmonitor.com/en/technology/iqwtr/). Voor de iQWtr heeft de
gebruiker geen Secchi-schijf nodig maar wel een kunststof container (opbergdoos) waarin
markers worden geplaatst en die met water gevuld wordt. Door met de telefoon een foto te
nemen van de markers in de met water gevulde doos, kan het doorzicht berekend worden
(zie figuur 6.18). De iQWtr wordt momenteel getest in het GLaSS project dat ook het
Markermeer als casus beschouwt.
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Figuur 6.18. Links: opbergdoos met markers en opening voor doorzichtbepaling met iQWtr App; rechts: gebruik van
iQWtr in het veld. (Blue Leg Monitor: http://bluelegmonitor.com/en/technology/iqwtr/,
http://bluelegmonitor.com/wp-content/uploads/2015/03/2015-03-18-iQwtr-profile.pdf)

6.4.2.2 Sample-schema’s

Bij het inzetten van citizen data is het van belang te beseffen dat de individuele metingen
vaak niet heel erg precies zullen zijn. De telefoon of daaraan gekoppelde sensoren zijn vaak
minder gevoelig dan dure specialistische apparatuur en de leek zal meetprotocollen
gemiddeld gesproken minder exact navolgen dan een professional. Zo is de Forel-Ule schaal
beperkt in gevoeligheid tot 21 klassen van blauwe, via groene naar bruine tinten en zullen
subtiele verschillen binnen één klasse noch door het menselijk oog, noch door de schaal
kunnen worden weergegeven. Ook Secchi-diepten zijn vaak beperkt tot intervallen van
decimeters en afgelezen waarden kunnen van weersomstandigheden en zonshoogte
afhangen.

Desondanks is het mogelijk om met beperkte precisie voldoende nauwkeurige informatie te
genereren mits er een voldoende groot aantal statistisch ongecorreleerde meetwaarden
beschikbaar is over het gebied op tijdsperiode van interesse. Door aggregatie kunnen alsnog
bruikbare schattingen van gebieds- of seizoensgemiddelden worden berekend (figuur 6.19).

Figuur 6.19. Kwalitatieve illustratie om het verschil tussen precisie en nauwkeurigheid aan te geven. Links: het
resultaat van een relatief precieze methode om de locatie van de roos te bepalen: een kleine mate van
random onzekerheid tussen de opeenvolgende meetwaarden. Door systematische fout (bias) in de
methoden is de schatting van het midden echter niet nauwkeurig. Midden: het effect van een relatief weinig
precieze methode die bij toenemend aantal meetwaarden echter wel een nauwkeurige schatting van het
midden oplevert. Rechts het resultaat van een methode die zowel precies als nauwkeurig is.
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Een voorwaarde voor nauwkeurige gemiddelden is echter wel dat de samples niet alleen elk
afzonderlijk zo veel mogelijk ongecorreleerd zijn (of dat autocorrelatie bij het schatten van de
onzekerheid in een gemiddelde verdisconteerd wordt), maar ook dat de samples de
verschillende condities waarover gemiddeld wordt zonder bias weergeven. Dit betekent
bijvoorbeeld dat er niet alleen metingen moeten zijn met kalm weer of alleen aan de oever of
in de jachthaven, maar ook gedurende andere condities en op andere locaties. Bij citizen
data is het lastig om bias in meetreeksen te voorkomen. Toegankelijkheid van het water door
mensen, de mate waarin bepaalde gebieden door mensen tijdens bepaalde
weersomstandigheden worden bezocht en de interesse van mensen voor vooral de
opvallende en afwijkende condities zijn bronnen van mogelijke systematische meetfouten.
Figuur 6.20 illustreert de dichtheid van recreatievaart op het IJsselmeer en Markermeer, die
een bron kan zijn van sample bias als deze schippers gevraagd zou worden metingen te
doen. Op grond van dit soort ondersteunende data kan echter ook weer gecorrigeerd worden
voor deze systematische effecten.

6.4.2.3 Feedback, communicatie

Tot slot blijkt uit de diverse pilots met Citizen data, zoals ook binnen het Citclops project, dat
het betrekken en betrokken houden van burgers bij het doen van metingen inspanning
vereist. Het is niet zo dat de beschikbaarheid van een app en database voldoende
voorwaarde is voor het laten binnenstromen van bruikbare data. Veel mensen zijn bereid en
geïnteresseerd om metingen van hun leefomgeving te doen, mits hen duidelijk is waartoe dit
leidt. Hoe concreter het vraagstuk en hoe directer het hen raakt hoe gemotiveerder men zal
zijn. Goede communicatie over het doen van citizen waarnemingen rond het Markermeer
moet dan ook uitgaan van de interesse van de gemiddelde burger. Deze interesse kan door
informatie in een bezoekerscentrum of op panelen in het veld worden versterkt, maar
voortdurende aandacht zal nodig zijn. Aspecten van gezondheid en veiligheid (kan ik of mijn
hond hier veilig zwemmen?) of charismatische diersoorten (Zeearend) motiveren mensen in
het algemeen meer dan abstracte begrippen als ‘we willen weten hoe het Markermeer zich de
komende jaren ontwikkelt’. Specifieke doelgroepen hebben hun eigen interesses
(pleziervaart: hinder van waterplanten, sportvissers, beroepsvissers en duikers: helderheid
van het water). Om deelnemers betrokken te houden zal duidelijk moeten zijn wat er met de
data gebeurt en kunnen wedstrijdelementen worden toegevoegd. Ook begeleide veld-meet-
campagnes vanuit een bezoekerscentrum motiveren mensen, al levert een dergelijke
meetinspanning vaak vooral geclusterde (deels gecorreleerde) data op.
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Figuur 6.20. Gemiddelde bootdichtheid op een zomerse dag in het IJsselmeergebied gebaseerd op gegevens van
de Stichting Waterrecreatie advies, IIVIJ en waarnemingen Van Eerden en Van Rijn (overgenomen uit Van
Eerden, Van Rijn en Roos, 2005).

6.5 Koppeling met modellen

Zoals in hoofdstuk 3 duidelijk wordt, is de huidige monitoring strategie van RWS sterk
gebaseerd op veldmetingen op vaste locaties. Terwijl bij enkele biologische parameters
(waterplanten, mosselen) sprake is van karteringen die een goed ruimtelijk inzicht opleveren,
is juist de monitoring van waterkwaliteit door logistiek en budget gebonden aan slechts een
klein aantal (zes) locaties en een beperkte meetfrequentie.

Dit betekent dat met behulp van de huidige monitoring van RWS gedetailleerde evaluatie van
maatregelen lastig is, terwijl een van de belangrijke pijlers van TBES, behoud en versterking
van gradiënten van helder naar troebel water, niet kan worden gekwantificeerd en
gevolgd. Dat kan wel met remote sensing (via zwevend stof en chlorofyl), maar ook door
gebruik van modellen (slibmodel), met input van de veldmetingen en/of van informatie uit
andere bronnen, zoals KNMI gegevens en informatie uit satellietbeelden. Op deze manier
kunnen bijvoorbeeld ruimtelijke beelden worden geproduceerd van zones met geschikt
doorzicht voor viseters (40-80 cm; kansen voor visetende vogels; figuur 6.21), maar ook
van de hoeveelheid licht die op de bodem valt (kansen voor planten; figuur 6.22).
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Figuur 6.21 Contourlijnen van seizoensgemiddelde doorzichtwaarden (in cm) op basis van modellering.

Figuur 6.22. Percentage licht dat de bodem bereikt, contouren voor 2% licht op de bodem voor en na ingreep,
kleurschaal is absoluut verschil t.o.v. de referentie. Slibmodel toepassing MIRT Verkenning Hoornsche Hop.
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6.5.1 Slib en doorzicht

Modellering van het Markermeer helpt om de ruimtelijke en temporele structuren van
doorzicht en gerelateerde parameters en de daarop inwerkende factoren te kwantificeren.

Modellering kan enerzijds geschieden door ruimtelijk oplossende numerieke doorrekening
van hydrodynamisch en biogeochemische processen, anderzijds kunnen modellen ook
gericht zijn om gebiedsgemiddeld te bepalen hoe ecologische factoren met elkaar
wisselwerken.

Ruimtelijk oplossende modellering begint traditioneel met de waterbeweging: golven,
stroming bepalen het transport en verblijftijd van nutriënten en particulair materiaal. Gegeven
de hydrodynamica worden processen van resuspensie en depositie, flocculatie, primaire
productie door fytoplankton, en begrazing door schelpdieren of zoöplankton in meer of
mindere mate meegenomen in de modellering.

6.5.1.1 Grootheden

Een rekenmodel van het doorzicht en gerelateerde parameters gebruikt in ieder geval de voor
doorzicht essentiële toestandsvariabelen:

 concentraties en soortensamenstelling fytoplankton en chlorofylgehalte,
 totaal zwevend stof (TSM, SPM)

o fractie anorganisch zwevend stof (gloeirest, tripton)
o fractie organisch zwevend stof (detritus)

 opgelost organisch stof (humuszuren).

Kalibratie en validatie van het model vereist dus in ieder geval voldoende meetgegevens van
deze grootheden. Omdat het model wordt aangestuurd door fysische factoren, zijn ook data
van belang betreffende:

 wind (richting, sterkte)
 golven (hoogte, periode)
 temperatuur (lucht en water) en thermische gelaagdheid (waterkolom)
 stroomsnelheid en richting (verticaal profiel)

Nutriënten en lichtbeschikbaarheid bepalen samen voor een groot deel de primaire productie:
hiervoor zijn nodig de:

 gehaltes aan nutriënten
 refractair organisch materiaal
 zuurstof (verzadiging) (?)

… met een resolutie die ook weer de opeenvolging van productie, begrazing, afbraak in de
tijd en ruimte kan beschrijven. Voor de modellering van de lichtbeschikbaarheid is
noodzakelijk:

 daadwerkelijke zoninstraling
 inherent optische eigenschappen van de aanwezige optisch actieve stoffen
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Andere processen die van belang zijn voor goede modellering van waterkwaliteit zijn
resuspensie en depositie, begrazing en de invloed van biotiek op het vastleggen particulair
materiaal, en vlokvorming in de waterkolom door de wisselwerking tussen organisch en
anorganisch particulair materiaal. Deze processen zijn complex en voor een deel nog niet
goed begrepen of gekwantificeerd voor het Markermeer. Goede beschrijving van de
bijbehorende procesformuleringen en interacties in het model vereist specifieke metingen.
Relevante grootheden zijn:

 korrelgrootteverdeling,
 vlokgrootte en -samenstelling,
 valsnelheden,
 planktonsoortensamenstelling,
 bodemsamenstelling en bodemruwheid,
 voorkomen en aard van filterfeeders,
 zoöplankton,
 waterplanten,
 condities die bijvoorbeeld vlokvorming beïnvloeden zoals pH,
 biotische bodemberoering (bijvoorbeeld brasem) [?]

6.5.1.2 Prioritering

Voor bovenstaande gegevens is van belang welke grootheden in welke mate vereist zijn:

1) essentieel: toetsings -en/of uitvoergrootheden voor doorzicht etc.
2) essentieel voor modelvalidatie
3) ondersteunend voor model kalibratie
4) ondersteunend voor verdere modelontwikkeling in de nabije toekomst

6.5.1.3 Schalen

Voor bovenstaande gegevens is niet alleen van belang welke grootheden vereist zijn, maar
ook welke schalen de datasets moeten kunnen beschrijven. Het Markermeermodel (Van
Kessel et al. 2009) beschrijft het gehele gebied en is geschikt bevonden om de effecten van
de ingrepen te beschrijven. Het heeft in het kader van NMIJ een kalibratie en een upgrade
ondergaan op basis van meetgegevens rond een speciaal voor dit doel aangebracht
“slibscherm” van 1,8 km lengte. Door deze upgrade kunnen nu ook effecten van relatief
kleinschalige ingrepen en inrichtingsmaatregelen worden gesimuleerd, zoals die van
Luwtemaatregelen Hoornsche Hop (Boderie, Smale en Thiange, 2012). Om de kwaliteit van
dit model in de toekomst vast te kunnen blijven stellen, moeten de meet-data de ruimtelijke
gradiënten in het systeem kunnen beschrijven op de schaal waarvoor de resolutie van het
model geschikt is. Dit betekent ruimtelijke spreiding over het gebied en afdoende
tijdsresolutie en dekking om de door het model opgeloste dynamische schalen te kunnen
toetsen. Deze schalen worden gedicteerd door de geometrie en bathymetrie van het bekken
en de interjaarlijkse trends, seizoensfluctuaties en kortere fluctuaties ten gevolge van de
dominante forcering door wind en golven en de respons op de menselijke ingrepen zoals de
luwtemaatregelen en Marker Wadden.
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Concreet betekent dit dat bovengenoemde grootheden minimaal op dezelfde schaal bepaald
moeten worden als noodzakelijk voor het TBES. Kleinere schalen zijn lokaal noodzakelijk
daar waar gerichte studies plaatsvinden om de procesformuleringen in het model te
verbeteren. Op dergelijke geselecteerde locaties is bijvoorbeeld de verticale resolutie hoger
dan in het model.

6.5.2 Modelkoppeling relevante biota

Naast slibmodellering kan ook modellering van algenproductie (BLOOM) en mosselfiltratie
(DEB; Dynamic Energy Budget) worden uitgevoerd. Idealiter worden modules voor
algenproductie en mosselfiltratie gekoppeld aan het slibmodel, maar zo’n koppeling is op dit
moment nog niet gerealiseerd. Dit is des te meer van belang omdat interactie van algen en
anorganisch zwevend stof (vlokvorming) in het Markermeer een belangrijke rol speelt en
grote invloed uitoefent op het doorzicht. De mate van vlokvorming is sterk afhankelijk van de
concentratie en soortsamenstelling van het fytoplankton (De Lucas Pardo et al. 2015). De
laatste parameter is ook zeer relevant voor de toepassing en verdere ontwikkeling van
BLOOM. Uitbreiding van de selectie van algensoorten in BLOOM met enkele relevante
soorten (Tetrastrum komarekii) is wenselijk.

Een voorbeeld waarin een hydrodynamisch model, een slibmodel en een primaire-
productiemodel zijn gecombineerd heeft betrekking op de Eems-Dollard. Hier is in het kader
van de KRW-Maatregel Verkenning Slibhuishouding met deze elementen een
effectketenmodel opgezet, gekalibreerd en gevalideerd (van Maren et al. 2015). De keten is
opgezet om effecten van maatregelen zoals verdiepingen op de waterkwaliteit (bijvoorbeeld
primaire productie en vertroebeling) door te rekenen. Het lijkt zinvol een dergelijke koppeling
ook voor het Markermeer aan te brengen.
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7 Synthese en advies

Vanuit het voorgaande, in het bijzonder de hoofdstukken 5 en 6, worden in dit hoofdstuk drie
verschillende monitoringsscenario’s gegeven voor aanvullingen op het bestaande meetnet
van Rijkswaterstaat. Aanvullingen zijn in de eerste plaats nodig om de TBES doelen die
horen bij heldere randen en gradiënten in helderheid te evalueren. In de tweede plaats zijn ze
nodig om de effecten van Marker Wadden en Luwtemaatregelen Hoornsche Hop in beeld te
krijgen. De drie scenario’s zijn met opklimmend ambitieniveau als volgt:

7.1 Ambitieniveau 1

Dit scenario voorziet alleen in aanvullingen die wenselijk zijn voor een goede monitoring van
lichtbeschikbaarheid in de zin van de TBES pijlers heldere randen en gradiënten van helder
naar troebel water. Bij beide doelen gaat het om een areaal (aantal hectaren) water met een
bepaalde range van lichtbeschikbaarheid; respectievelijk het areaal met meer dan 10% licht
op de bodem en het areaal met een gemiddeld doorzicht van 40-80 cm doorzicht. Deze
arealen kunnen moeilijk met alleen veldmetingen worden bepaald. Een eenmalige opname
geeft te weinig informatie, zodat representatief ruimtelijk gedetailleerd beeld van helderheid
door middel van veldmetingen zeer kostbaar zou zijn. Er zijn twee typen aanvullingen op de
huidige veldmetingen mogelijk die wel in arealen met de gevraagde eigenschappen
resulteren: gebruik van spaceborne remote sensing (satellietbeelden) en interpolatie van
veldmetingen met behulp van modellen (zie bijvoorbeeld Noordhuis et al. 2014b). Airborne
remote sensing, met behulp van sensoren aan vliegtuigen, schepen of vaste platforms, zijn
meer geschikt voor kleinschaliger toepassingen, zoals de monitoring van
inrichtingsmaatregelen. Dit komt dus terug in ambitieniveau 2 (par. 7.2).

Voor validatie en kallibratie van zowel satellietbeelden als modelresultaten is, met het oog op
de voortgang en verwachte effecten van de inrichtingsmaatregelen, een aanvullende
veldmeetlocatie (meetpunt chemisch meetnet of meetpaal) in het noordoosten van het
Markermeer zinvol. Een pakket om de arealen van de heldere randen en de gradiënten te
schatten zonder in te zoomen op de maatregelen kan zo bestaat uit:

1) Veldmetingen in de vorm van de reguliere waterkwaliteitsmetingen op de MWTL
locaties met de huidige frequentie, en aan de meetpaal van Markermeer Midden,
liefst aangevuld met een nieuwe locatie (meetpaal en/of chemisch meetnet) in het
noordoosten.

2) Gebruik van spaceborne remote sensing (satellietbeelden) voor het afleiden van
zwevend stof, extinctie en Secchi-diepte of eufotische diepte.

3) Interpolatie van veldmetingen met een hydrologisch model/slibmodel.
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Nader uitgewerkt voor de twee TBES doelstellingen afzonderlijk:

7.1.1 Heldere randen

7.1.1.1 Remote Sensing

De dieptegrens waarop 10% van het licht op de bodem valt, kan worden afgeleid uit
schattingen van de eufotische diepte (diepte waarop nog 1% van het licht op de bodem valt)
op basis van satellietbeelden. Het areaal met voldoende licht op de bodem kan vervolgens
worden bepaald op basis van de diepteverdeling van het meer. Deze waarden kunnen ook
worden gekoppeld aan zwevend stof concentraties of extinctiewaarden, die relatief
gemakkelijk uit satellietbeelden kunnen worden afgeleid.

De resultaten die via remote sensing zijn verkregen, kunnen worden gekalibreerd en
gevalideerd met behulp van veldmetingen zoals de maandelijkse metingen op de MWTL
meetstations en aan meetpaaldata. Dit kan in principe zonder aanvullende locaties of hogere
meetfrequenties zolang effecten van de maatregelen niet specifiek in beeld moeten hoeve te
worden gebracht (ambitieniveau 2). Omdat deze maatregelen echter naar verwachting een
substantieel effect op systeem niveau zullen hebben wordt een extra meetlocatie in het
noordoosten aangeraden (meetpaal en/of nieuwe locatie chemisch meetnet). Koppeling aan
de veldmetingen op de zes locaties van het MWTL chemisch meetnet geeft direct aansluiting
om de historische meetreeksen.

Het gaat bij heldere randen vooral om satellietbeelden uit het voorjaar, de periode waarin de
waterplanten ontkiemen (april-juni). Dit is een relatief korte periode waaruit mogelijk beperkte
aantallen satellietbeelden beschikbaar zijn. Daardoor is de schatting van een seizoens-
gemiddelde relatief onnauwkeurig. Dit kan worden verbeterd door drie opeenvolgende
seizoenen te middelen in combinatie met de driejaarlijkse kartering van de planten
(beginnend met het jaar na de vorige kartering). Strikt genomen zijn deze gemiddelden niet
helemaal representatief, omdat ze zijn gebaseerd op een selectie dagen zonder of met
slechts gedeeltelijke bewolking.

Na kalibratie met behulp van veldmetingen kan vooral spaceborne remote sensing niet alleen
worden gebruikt voor detaillering van ruimtelijke variatie van veldinformatie over
waterkwaliteit (par. 6.3). Een selectie of bewerking van de gegevens kan ook worden gebruikt
ter aanvulling van de laagfrequent meetreeksen (samen met hoogfrequente metingen op
meetpalen of –boeien). Dat kan bijvoorbeeld bij parameters als chlorofyl, zoals is uitgewerkt
voor de Noordzee (par. 6.3.7).

Ter invulling hiervan adviseert Deltares om op de markt van aanbieders in ieder geval een
geschikt product voor het benaderen van de extinctiecoëfficiënt en de bundelverzwakking
(c=a+b, dus de absorptie plus verstrooiing, voor een benadering van Secchi-diepte SD) te
verwerven voor het Markermeer op basis van spaceborne Sentinel-2 en Landsat-8. Dit zijn de
eindtermen waarin doorzicht en gerelateerde parameters zich manifesteren. Relevante
varianten van de extinctiecoëfficiënt zijn Kd( ), over het gehele golflengtegebied, en een
benadering van Kd(PAR), Photosynthetic Active Radiation, over het voor waterplanten
relevante golflengtegebied van 400-700 nm. Spaceborne remote sensing levert minimaal
wekelijkse gebiedsdekkende kaarten van deze grootheden met 10-60 m resolutie. Deze
kaarten zijn niet alleen een informatieproduct op zichzelf, maar helpen ook om de andere
data zoals de lager frequente in situ data, de citizen data aan te relateren. Deze data krijgen
daarmee meer ruimtelijke context.
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Naast de doorzichtdata is het raadzaam om, op basis van dezelfde missies, producten in te
kopen met de meest relevante parameters: chlorofyl-a, totaal zwevend stof en opgelost
organisch stof, zodat inzicht verworven wordt in de aard van de verandering van extinctie en
doorzicht.

Voor spaceborne hyperspectrale metingen is het nog wat vroeg: de robuustheid en
nauwkeurigheid van deze producten moet voor het Markermeer nog worden aangetoond.
Lopende projecten zullen de komende jaren wel duidelijk maken wat haalbaar is en wat niet.
In een later stadium kunnen deze producten alsnog met terugwerkende kracht gegenereerd
worden. Voorwaarde is wel dat er voldoende validatie en kalibratiedata (ground truthing)
beschikbaar zijn over de diverse jaren.

Samenvattend zal RWS met geselecteerde aanbieders moeten overeenkomen welke
producten specifiek voor het Markermeer tegen welke voorwaarden geleverd kunnen worden.
Het voordeel van het sterk gegroeide aanbod is dat diverse EU en ESA projecten de
ontwikkeling van de producten subsidiëren en er aanzienlijke concurrentie is tussen de
aanbieders. RWS kan hiervan profiteren en producten selecteren op grond van inhoudelijke
geschiktheid en prijs.

7.1.1.2 Modellering

Voor het Markermeer kan het areaal met een bepaald percentage licht op de bodem op dit
om dit moment worden berekend met het slibmodel. De huidige versie van het slibmodel voor
het Markermeer is gevalideerd met behulp van IVM satellietbeelden (Van Kessel et al. 2009)
en recente metingen rond het luwte experiment (“slibscherm”) voor de kust van Zeevang
(Boderie et al. 2012). Het model heeft een resolutie van 200x200 m.

Als het gaat om een realistische weergave van het werkelijke areaal is dit een geschikte
methode zolang de eigenschappen van het systeem niet te veel veranderen. Ook als dat wel
het geval is, is de methode zeer geschikt voor vergelijking van inrichtings-scenario’s
(toegepast voor MIRT Hoornsche Hop, zie Noordhuis et al. 2014b).

Als de eigenschappen van het systeem veranderd zijn (bijvoorbeeld via wijziging van
soortsamenstelling van het fytoplankton en het gedrag in combinatie met opgewerveld
sediment) is het mogelijk met behulp van veldmetingen een “hindcast” uit te voeren. Dat wil
zeggen dat met behulp van een aantal runs van het model gezocht wordt naar een goede fit
van modelresultaten op de uitkomsten van de veldmetingen, waardoor een simulatie van
ruimtelijke patronen ontstaat op basis van veldmetingen. Op dit moment is de invoer van
deze velddata in het model zelf (data-assimilatie) nog niet mogelijk, maar deze mogelijkheid
kan in de nabije toekomst wel ontwikkeld worden.

Vooral als data-assimilatie mogelijk is kunnen ook twee belangrijke nadelen van spaceborne
remote sensing worden opgelost; tekort aan satellietbeelden in bepaalde seizoenen en
vertekening door ondervertegenwoordiging van slechte weersomstandigheden. Met het
slibmodel kan een gemiddeld beeld van een heel seizoen worden berekend op basis van de
dagelijkse weersgegevens van het KNMI (of van meetpalen), dus zonder vertekening. Door
assimilatie van satellietgegevens (of veldmetingen) kan zo een realistisch beeld verkregen
worden van de TBES arealen in elke gevraagde periode.
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7.1.2 Gradiënten van troebel naar helder

7.1.2.1 Remote Sensing

Ook Secchi-diepte kan vanuit satellietbeelden worden geschat, of de grenswaarden van 40
en 80 m kunnen met behulp van analyse van de MWTL data worden omgezet in
concentraties zwevend stof of extinctiewaarden, parameters die nog gemakkelijker uit
satellietbeelden kunnen worden afgeleid. Het areaal water met intermediair doorzicht kan op
die manier direct worden gemeten.

Hierbij zijn satellietbeelden uit het hele jaar van belang, die per vogelsoort voor een bepaald
seizoen kunnen worden gemiddeld. Vogelaantallen worden op basis van vijfjarige
gemiddelden getoetst aan de instandhoudingdoelen, zodat per seizoen vijf jaren
satellietbeelden kunnen worden gebruikt.

Toepassing voor bepaalde soorten kan het aantal satellietbeelden eveneens beperken
(Zwarte Stern trekt sterk geconcentreerd door in augustus), en ook hier is sprake van
vertekening doordat dagen met slecht weer niet zijn vertegenwoordigd. Ook bij de MWTL
metingen is echter sprake van vertekening, omdat bij harde wind niet wordt gevaren.

De streefwaarde voor het areaal met intermediair doorzicht is minder concreet dan die voor
de zone met waterplanten en moet nog worden gerelateerd aan het seizoen en de
betreffende vogelsoorten.

7.1.2.2 Modellering

Ook voor het bepalen van het areaal met gemiddeld doorzicht van 40-80 cm is bij de MIRT
verkenning Hoornsche Hop het slibmodel gebruikt. Op deze manier konden de
inrichtingsscenario’s goed vergeleken worden (Noordhuis et al. 2014b). Voor gebruik van de
berekende arealen ten opzichte van de gestelde doelen moet de relatie met veldmetingen
nog worden verbeterd met behulp van een hindcast, of meer structureel door het inbouwen
van een data-assimilatie module. Net als bij heldere randen verdwijnen dan de nadelen van
gebrek aan beelden of vertekening naar relatief gunstige weersomstandigheden die gelden
bij spaceborne remote sensing.
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7.2 Ambitieniveau 2

Met dit niveau is niet alleen het volgen van de abiotiek ten bate van de TBES doelen gedekt,
het betreft ook de monitoring ten behoeve van evaluatie van ingrepen, in het bijzonder Marker
Wadden en Luwtemaatregelen Hoornsche Hop. De motivatie voor het aanvullen van het
bestaande meetnet komt ten aanzien van dat aspect vooral uit de constatering dat effecten
van deze maatregelen mogelijk niet in beeld komen op de bestaande meetpunten voor
waterkwaliteit (figuur 5.3, figuur 5.4). Voor het effect op systeemniveau verbetert die situatie
al door de aanvullingen die grotendeels in ambitieniveau 1 zijn voorgesteld:

4) Aanvullingen op het veldmeetnet met nieuwe locaties (meetpalen) in het noordoosten
(NO van Marker Wadden) en eventueel ten zuidwesten van Marker Wadden en te
zijner tijd op een relevante locatie bij Luwtemaatregel Hoornsche Hop.

5) Gebruik van spaceborne remote sensing voor het vastleggen van patronen in
zwevend stof, extinctie en Secchi-diepte of eufotische diepte.

6) Interpolatie van veldmetingen met een hydrologisch model/slibmodel, eventueel met
een verfijning van het rekengrid.

Dit geeft informatie met een ruimtelijk oplossend vermogen van enkele tientallen tot
honderden meters voor spaceborne remote sensing (afhankelijk van de satelliet) met een
beperkte frequentie, of van 200x200 meter met het slibmodel, met een mogelijkheid voor
lokale verfijning. Voor vragen die een hoger oplossend vermogen of een hogere
meetfrequentie vereisen in een beperkt gebied, is daarnaast airborne remote sensing heel
geschikt. Dat kan op reguliere basis door combinatie met bijvoorbeeld vliegtuigtellingen van
watervogels, algenvluchten of vanaf vaste meetplatforms. Ook publieksparticipatie en
innovatieve geautomatiseerde metingen onder water bieden hier mogelijkheden. Ten
opzichte van ambitieniveau 1 zijn dus de volgende aanvullingen te overwegen:

7) Airborne remote sensing, op basis van aparte missies, vaste platforms of gekoppeld
aan algenvluchten of vogeltellingen.

8) Aanvullende, mobiele, geautomatiseerde metingen onder water (troebelheid, etc.).

9) Publieksparticipatie, bijvoorbeeld met behulp van apps voor helderheid of waterkleur.

7.2.1 Locaties veldmetingen

De eerste gedachte met betrekking tot het verbeteren van het meetnet is het toevoegen van
nieuwe MWTL locaties voor waterkwaliteit, of eventueel het verplaatsen van een of twee van
de zes (Hoornsche Hop en/of Lelystad) zodat effecten in beeld komen. Deze laatste optie zou
kosten neutraal zijn, maar staat natuurlijk enigszins op gespannen voet met de continuïteit
van het meetnet. Het toevoegen van locaties is kostbaar door extra vaar- en
bemonsteringstijd en extra analyses, en heeft het nadeel dat nog steeds sprake is van een
puntmeting, er is geen sprake van ruimtelijke detaillering die wellicht noodzakelijk is voor
evaluatie van de maatregelen.
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7.2.2 Spaceborne remote sensing

Het gebruik van satellietbeelden is net als voor het volgen van de TBES doelen ook geschikt
voor het volgen van de ruimtelijke effecten van de inrichtingsmaatregelen. De resolutie kan
echter beperkt zijn in verhouding tot het gevraagde detailniveau, en het aantal beschikbare
beelden kan beperkend zijn voor congregatie tot seizoensgemiddelden. Bepaalde producten
zijn nog in ontwikkeling en zijn (pas) binnen enkele jaren beschikbaar.

7.2.3 Slibmodel

Net als bij het realiseren (monitoren) van de TBES doelen is de combinatie van veldmetingen
en/of remote sensing en modellering beter geschikt voor het volgen van de ruimtelijke
effecten van inrichtingsmaatregelen. De resolutie is echter beperkt, tenzij met een lokaal
verfijnd grid wordt gewerkt.

7.2.4 Airborne remote sensing

Terwijl voor het volgen van de realisatie van de TBES doelen (ambitieniveau 1) eigenlijk
alleen spaceborne remote sensing (gebruik van satellietbeelden) geschikt is, is hier ook de
inzet airborne remote sensing een reële optie. Hiermee wordt een veel grotere resolutie
verkregen bij missies die een beperkt areaal betreffen. Diverse opties komen in aanmerking,
waaronder vaste meetplatforms, drones en sensoren aan vliegtuigen. Enkele praktische
aspecten en de kosten komen terug in paragraaf 7.4.

Voor monitoring van de effecten van inrichtingsmaatregelen wordt aanbevolen om data van
multispectrale airborne (of op termijn van 1-2 jaar spaceborne) missies in te kopen. Met name
gebiedsdekkende data van fytoplanktonsoorten, primaire productie en waterplanten zijn
interessant. Wat betreft vliegtuigmetingen lijken deze producten al behoorlijk betrouwbaar.
Het nadeel van de airborne inwinning is dat het meer voeten in de aarde heeft dan
spaceborne inwinning. Dat het minder makkelijk resulteert in een volledige (instantane)
gebiedsdekking is voor projectmonitoring minder bezwaarlijk. Synergie met
vogeltellingsvluchten is mogelijk al blijft de temporele resolutie beperkt.

7.2.5 Aqua Drone

Voorgeprogrammeerde meetcampagnes onder water, zoals met een Aquadrone (par. 6.2,
figuur 6.3), zijn vergelijkbaar met airborne remote sensing in die zin dat inziet geschikt is voor
projectmonitoring met een beperkt areaal. Anders dan bij remote sensing ontstaat geen
rechtstreeks ruimtelijk beeld, maar een reeks metingen langs de route van de drone.

7.2.6 Publieksparticipatie
Dit type projectmonitoring, vooral als die een beperkt areaal beslaat, is bij uitstek geschikt
voor publieksparticipatie. Het meten van doorzicht (Secchi-diepte) en kleur (Forel-Ule) door
leken is technisch goed mogelijk. Onder andere de apps van iQWtr en Eye-on-Water bieden
geschikte platforms hiervoor. Wel is de verwachting dat zelfs met een gerichte
informatievraag (invullen van bepaalde plekken op de kaart of in de tijd) en goede voorlichting
aan de deelnemers de dekking in tijd en ruimte niet altijd optimaal zal zijn. Ook zullen
omstandigheden of perioden waarin er veel bezoekers in het gebied zijn, worden
oververtegenwoordigd. De matchup aan remote sensing data van beide grootheden biedt de
mogelijkheid om de ene aan de andere informatie bron te combineren. Op deze manier
kunnen bijvoorbeeld kaarten gemaakt worden waarbij de remote sensing metingen die dicht
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onder de oevers minder betrouwbaar zijn dan verder op het water kunnen worden aangevuld
met burger-waarnemingen overwegend vanaf de oever.
Publieksparticipatie op zichzelf kan ook vooropgesteld worden als doel van de burger-
waarnemingen. Het gebruik van citizen data is een goede mogelijkheid om dat doel te
bereiken. Een manier om het publiek te bereiken is dan bijvoorbeeld via informatiecentra.

7.3 Ambitieniveau 3

Dit niveau betreft in aanvulling op inzet van satellietgegevens en het slibmodel verder
aanvullende elementen in het monitoringsprogramma ten behoeve van verbetering van het
systeeminzicht, om verklaring van ontwikkelingen in doorzicht beter mogelijk te maken. De
hier gepresenteerde aanvullingen en overwegingen betreffen vooral monitoring van
ecologische variabelen, zodanig dat een drie/zesjaarlijkse evaluatie van het functioneren van
het watersysteem mogelijk is. Hierbij zijn van belang de TBES-doelen, de KRW- en
Natura2000doelen, ontwikkelingen van nutriënten, maar ook van soortgroepen.

Hierbij kunnen delen van de voorstellen in het recent opgestelde rapport “Naar een
kennisagenda voor ecologie en natuur voor het IJsselmeergebied” (Platteeuw et al. 2015)
door verschillende belanghebbenden worden uitgevoerd. Sommige onderdelen (bv
waterplanten, nutriënten) worden reeds in MWTL-kader gemeten.

Alle dieren en planten zijn afhankelijk van licht. Veel groepen oefenen echter ook direct of
indirect invloed uit op de lichtbeschikbaarheid, bijvoorbeeld door middel van absorptie en
verstrooiing van licht of van erosie en opwerveling van sediment. De exacte toedracht van
interacties tussen biotiek en abiotiek is ten dele duidelijk, maar er bestaan ook nog de nodige
vragen. Het voorstel in dit derde ambitieniveau is gericht op de monitoring die wenselijk is
voor het verder ontrafelen van deze relaties, ten behoeve van verbetering van de
stuurbaarheid van het systeem. De processen die met name van belang zijn:

7.3.1 Vorming van slib: bioturbatie

De relatie tussen biota en zwevend stof begint bij bioturbatie die door erosie van klei het slib
produceert (en die weer geremd wordt door herafzetting van dit materiaal). De bodemfauna
verantwoordelijk voor bioturbatie wordt nauwelijks (vanuit dit oogpunt) gemonitord, de
mosselen onregelmatig. Wenselijk is dus:

1) Verkenning van opties voor kartering of specifieke bemonstering van andere
bodemfauna met het oog op bioturbatie en de toename daarvan bij verwijdering van
slib. Mogelijk te combineren met mosselkarteringen.

7.3.2 Opwerveling van slib: waterplanten

Waterplanten hebben een wisselwerking met licht via beperking van sediment opwerveling
en door middel van concurrentie met algen, versterkt door de vorming van habitat voor
filterende ongewervelden zoals watervlooien. Waterplanten worden afdoende gemonitord,
behalve in gebieden waar tot nu toe geen planten werden verwacht. De wens is dus als volgt:

2) Handhaving van de driejaarlijkse kartering van waterplanten, met herziening van de
huidige begrenzingen van de kartering en definitie van nieuwe karterings
oppervlakten rond Marker Wadden en Luwtestructuren Hoornsche Hop.
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7.3.3 Gedrag van zwevend stof: vlokvorming

Vlokvorming verandert het gedrag van zwevend stof op een manier die mede afhankelijk is
van de soortsamenstelling van het fytoplankton. Hier ontbreekt nog veel kennis, die cruciaal
is voor de voorspellingen van de effecten van maatregelen in een slibrijk systeem. Primaire
behoefte voor optimalisatie is een verbeterde monitoring van fytoplankton:

3) Behoud van huidige (2014) jaarrond metingen van chlorofyl op alle MWTL locaties,
toevoegen van soortsamenstelling fytoplankton jaarrond op meetlocaties Hoornsche
Hop en Marker Wadden oost, op locatie Markermeer Midden aanvulling met de
wintermaanden.

7.3.4 Concentratie van zwevend stof: filtratie

Zwevend stof verdwijnt weer uit de waterkolom door passieve bezinking (in relatie tot
vlokvorming) en actief door filtratie. Dat gebeurt het meest intensief door mosselen op de
bodem (die door hun aanwezigheid ook via afdekking en bodemruwheid een rol spelen) en in
de waterkolom door zoöplankton. De mosselen worden onregelmatig, naar behoefte,
gemonitord, het zoöplankton wordt sinds 2000 in het geheel niet gevolgd. De wens is als
volgt:

4) Regulering van mosselkartering naar een nader te bepalen, vaste frequentie (3-
jaarlijks) en jaarlijkse steekproefkartering van mosselen voor een betere analyse van
de relatie tussen filtratie en waterkwaliteit.

5) Herinvoering van zoöplankton bemonstering op de locaties Markermeer Midden,
Hoornsche Hop en Marker Wadden oost, jaarrond, liefst met een frequentie van eens
per twee weken (op meetpaalstations, gebruik makend van tweewekelijkse
onderhoudstochten).

7.3.5 Modellering en remote sensing

Een betere koppeling tussen de monitoring en modellering van slib, zwevend stof en licht
enerzijds en biota anderzijds, is koppeling van een hydrologisch model en slibmodel aan
modellen voor mosselfiltratie (DEB mosselmodel), primaire productie (BLOOM) en
vlokvorming. Deze koppelingen bestaan nog niet, maar kunnen meer of minder eenvoudig
worden ontwikkeld. Met een dergelijke koppeling (hydrologisch model, slibmodel en primaire
productie) is ervaring opgedaan in de Eems-Dollard (van Maren et al. 2015). In het model
INFORM wordt een koppeling gelegd tussen het slibmodel en algenmodel BLOOM. Een eerst
versie van deze koppeling is ontwikkeld, een verbeterde versie wordt eind 2016 verwacht
(Blaas et al. in prep.).

Bepaalde eigenschappen van biota die te maken hebben met de relaties met abiotiek kunnen
(in de nabije toekomst) ook indirect worden ontleend aan satellietbeelden (primaire productie,
onderscheid tussen bepaalde algengroepen, waterplanten).



1221256-000-ZWS-0008, 19 april 2016, definitief

Monitoring van doorzicht en gerelateerde parameters in het Markermeer-IJmeer 89 van 93

7.4 Praktische aspecten en kosten

7.4.1 Spaceborne remote sensing

De kosten van aanschaf en bewerking van satellietbeelden liggen tussen 10 en 100 duizend
Euro. Het gaat daarbij met name om de benodigde uren, ook voor opslag en processing. De
precieze kosten hangen af van de ruimtelijke, spectrale en temporele resolutie. Om welke
beelden gaat het (detaillering, parameters), welk jaar (welke sensor), wil je verandering zien
(near-real time of trend-analyse met bijvoorbeeld MERIS), hoeveel beelden zijn er nodig.

De satelliet sensoren meten straling (level-1 data), bij resoluties met cel groottes van 10 (20)
x 10 (20) meter tot 300 x 300 meter. Beelden met grove resolutie zijn gratis beschikbaar via
bepaalde EU portals. Beelden van sensoren die een fijnere resolutie bieden zijn niet gratis.
Tabel 6.1 geeft een overzicht van de beschikbare missies met looptijden en resolutie in tijd en
ruimte. Afhankelijk van de gevraagde parameters en de gebruikte sensor wordt, waar
beschikbaar, een bestaande proceslijn gebruikt, of moet deze ontwikkeld worden. Deltares
kan een rol spelen bij verbetering van producten (combinatie met modellen) en als schakel
tussen opdrachtgever en marktpartij. Diverse marktpartijen (WaterInsight, EOMAP,
Brockmann Consult, VITO) kunnen waarschijnlijk voor enkele tienduizenden euro’s per jaar
een goed basisproduct leveren op basis van bijvoorbeeld Sentinel 2 of Landsat 8 beelden.

Sentinel 2 producten zijn nog in de ontwikkelfase, onder andere in het INFORM project. Via
zulke projecten is er al wel een indruk van de aard van de producten die worden ontwikkeld,
maar voor het Markermeer zijn die nog niet gevalideerd. Vooral voor het bepalen van de
“inherente optische eigenschappen” en de noodzakelijke atmosferische correctie, belangrijk
zijn bij het vertalen van beelden in parameterwaarden, is veldwerk nodig met behulp van
spectro- en fotometers (radiantie/reflectantie spectra). Dat levert bijkomende kosten op die
zich kunnen herhalen als de eigenschapen van het systeem met betrekking tot reflectie en
andere optische eigenschappen verandert.

7.4.2 Airborne remote sensing

Vanuit een vliegtuig kan het Markermeer in enkele uren worden gefotografeerd. Hiervoor
moet dan in een “box” worden gevlogen. Dit is geschikt voor bijvoorbeeld vegetatie, maar
minder geschikt voor waterkwaliteit, omdat daarvoor in principe in de richting van de zon
gevlogen moet worden. Bij volledige uitbesteding (inclusief vliegtuig) kost dit orde grootte
25.000,- Euro per keer (1 vlieg-dag, inclusief 5 dagen stand-by tarief en atmosferische
correctie van de beelden), plus 10.000,- Euro nabewerking, afhankelijk van de gevraagde
info.

Ook kan een sensor worden ingebouwd in een ander toestel, bijvoorbeeld een vliegtuig
waarmee algenvluchten of vogeltellingen worden uitgevoerd. Dan bedragen de kosten voor
atmosferisch gecorrigeerde beelden, los van de inbouw, 6500,- Euro per keer (dag), waarna
de nabewerking kan worden uitbesteed voor de eerder genoemde 10.000,- Euro. Als RWS
operator wordt, zijn de startkosten met atmosferische correctie 5000,- Euro per keer, afgezien
van de kosten van opleiding van de operator, en opnieuw dus gevold door de 10.000,- Euro
voor nabewerking. Ook hier geldt het bezwaar van de vliegrichting voor opnamen ten
behoeve van waterkwaliteit.
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De inzet van drones is geschikt voor kleinere missies, omdat de vliegduur beperkt is tot
hooguit 20 minuten (= 1 missie). Deze methode is dus niet geschikt voor opnames van het
hele meer, maar kan wel worden ingezet voor specifieke kleinschaliger doeleinden, zoals het
verzamelen van detail informatie rond inrichtingsprojecten. De resolutie is veel kleiner dan bij
spaceborne remote sensing (decimeters). Inzet van een drone (Multicopter) of klein
vliegtuigje voor een missie kan voor ordegrootte 100,- Euro plus ordegrootte 1000,- Euro per
dag voor een piloot. Daarbij komen kosten voor beeldverwerking, per missie ongeveer 350,-
Euro, en classificatie. Startbedrag voor beeldverwerking van een eerste missie is ordegrootte
5000,-, maar dit daalt sterk voor een volgende missie. Een apart punt bij de inzet van drones
is de toestemming om boven (delen van) Nederland te vliegen. Hieromtrent zijn
ontwikkelingen gaande.

7.4.3 Aqua Drone

Een eenmalige missie op beperkte schaal met een Aqua Drone, met twee mensen ter plaatse
en data processing, kost naar schatting 3600,- Euro (VITO).

7.4.4 Extra meetpalen en veldmeetpunten

Op dit moment staat meetpaal FL42 op locatie Markermer Midden. De andere meetpalen die
gebruikt zijn voor ANT en NMIJ zijn in opslag. Plaatsing van twee van die extra meetpalen bij
Marker Wadden of bij Marker Wadden en Hoornsche Hop levert extra kosten op, die vooral
voort komt uit extra vaartijd die nodig is voor het uitlezen van de apparatuur en onderhoud
(info H. Miedema, RWS CIV). Voor twee extra palen moet een extra vaardag worden
gerekend. Dat kost 350,- Euro per uur inclusief bemanning, dus een kleine 3000,- Euro per
keer. De benodigde frequentie is enigszins afhankelijk van de apparatuur, onderhoud is
maandelijks nodig voor de YSI en tweewekelijks voor de OBS die troebelheid meet. Per jaar
gaat het dus om ongeveer 35.000 tot 70.000,- Euro. Een nieuwe (zevende) locatie in het
MWTL chemisch meetnet (bijvoorbeeld in het noordoosten achter de locatie van Marker
Wadden) kan waarschijnlijk nog in de bestaande maandelijkse monitoringsronde worden
opgenomen. De meerkosten voor vaartijd zijn dus neutraal tot beperkt (maar natuurlijk zijn er
meer analysekosten).

7.4.5 Inzet slibmodel

Een “hindcast” met het slibmodel, waarmee met behulp van meerdere modelruns wordt
gezocht naar de beste fit met veldmetingen, kost enkele tienduizenden euro’s. De kosten
voor ontwikkeling van een module voor data assimilatie moeten nog worden ingeschat. Een
koppeling met het algenmodel BLOOM wordt ontwikkeld in het project INFORM.
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