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1
INTRODUCTIE
1.1

Aanleiding en doel

In de zomer van 2019 is het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) een proef gestart met aangepast
peilbeheer op de boezem van Noordwest-Overijssel. Doel van de aanpassing is het beperken van de
verdroging van de natuur in de Natura 2000-gebieden Wieden-Weerribben. De proef betreft een wijziging
van het peilbeheer van de boezem. De aanpassing van het zomerpeil op de boezem van NoordwestOverijssel houdt in dat vanaf 1 april tot 1 juli het minimum peil niet op NAP -0.83 m wordt afgesteld, maar
op NAP -0.76 m.1 Het waterschap wil graag goed inzicht krijgen in wat dit betekent voor de waterkwaliteit in
het gebied. Het waterschap heeft daarom een zestal onderzoeksvragen geformuleerd:
1 hoeveel extra water wordt ingelaten en uitgemalen;
2 wat zijn de vrachten van fosfaat voor de inlaat en afvoer voor een nat, droog en gemiddeld jaar. Wat is
de toename in fosforvrachten bij het nieuwe peilbeheer ten opzichte van het huidige peilbeheer? Wat is
de verwachte accumulatie voor de lange termijn? Wat betekent dit voor een eventuele omslag naar een
troebel systeem in de toekomst;
3 hoe verspreidt het inlaatwater zich in het gebied? Ten opzichte van het huidige peilbeheer wordt bij het
nieuwe peilbeheer meer water ingelaten. De verspreiding zal daardoor anders zijn en het water uit de
bron inlaat Stroink wordt anders verspreid in het gebied. Wat zijn de verschillen met het huidige
peilbeheer voor een nat, droog en gemiddeld jaar;
4 wat is het effect op de habitattypen? Draagt de aanpassing van het peilbeheer bij aan het voorkomen
van verdroging en verzuring van de habitattypen, overgangsvenen en trilvenen;
5 wat is het effect op het KRW waterlichaam (fosfaat, stikstof, fytoplankton, vegetatie);
6 leiden de uitkomsten van het onderzoek tot een aanvullende monitoringsbehoefte bij invoeren van het
nieuwe peilbesluit?
Het waterschap wil deze vragen stapsgewijs oppakken en uitwerken. In dit rapport staat de uitwerking en
beantwoording van de eerste en een deel van de tweede onderzoeksvraag centraal: hoeveel extra water
wordt ingelaten en uitgemalen en wat is het effect op de fosforvrachten op de boezem.

1.2

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is te lezen met welke methodiek de bovengenoemde vragen zijn beantwoord. De daaruit
volgende resultaten zijn in hoofdstuk 3 te zien. Zowel de resultaten van de veranderingen in debieten onder
nieuw peilbeheer als de verandering van de fosforvracht op het boezemsysteem worden hier getoond. In
hoofdstuk 4 worden de onderzoekvragen beantwoord en discussiepunten genoemd.

1

In de zomer van 2019 is enigszins afgeweken van de proefopzet. Op verzoek van Natuurmonumenten en de provincie
Overijssel heeft het waterschap een tijd lang ingelaten tot een peil van -0,73 m NAP om de effecten van de droge periode
enigszins te compenseren.
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2
METHODE
2.1

Werkstappen

Om de vragen over de veranderingen in ingaand en uitgaand debiet en fosforvracht te beantwoorden is
gebruik gemaakt van het SOBEK-model, dat in het kader van het Natura 2000-onderzoek naar reductie van
de fosforbelasting in opdracht van de provincie Overijssel door Witteveen+Bos is ontwikkeld. De volgende
stappen zijn doorlopen:
1 aanpassing van het bestaande waterstromingsmodel in SOBEK. In het huidige SOBEK-model zijn de
inlaten Stroink en Beukersluis hard op het model gezet op basis van de beschikbare debietreeksen. Voor
het kunnen doorrekenen van het aangepast peilbeheer voor verschillende weerjaren, is de inlaat Stroink
nu peilgestuurd in het model gezet (in plaats van hard opgelegd). De inlaat Beukersluis is op inactief
gezet, op basis van het uitgangspunt dat deze met het aangepast peilbeheer (meestal) niet meer nodig
is;
2 draaien van modelruns voor de jaren 2012 (nat), 2014 (gemiddeld) en 2018 (droog) onder het huidige
peilbeheer en onder het aangepaste, nieuwe peilbeheer;
3 berekenen van fosforvrachten op basis van ingaande debieten bij het huidige peilbeheer en bij het
aangepaste, nieuwe peilbeheer, waarbij gebruik is gemaakt van reeds bekende P-concentraties van
inlaatwater;
4 analyseren van de debieten en fosforvrachten van de in- en uitlaat bij Stroink voor beide peilscenario s in
2012 (nat), 2014 (gemiddeld) en 2018 (droog). Hierbij zijn ter controle voor het scenario huidige
peilbeheer ook de inkomende debieten die SOBEK berekent vergeleken met de voor Stroink beschikbare
debietreeksen.
Wijziging van het ‘gemiddelde modeljaar
In eerste instantie was 2015 gekozen als gemiddeld weerjaar. Uit analyse van de modelresultaten bleek
echter dat 2015 geen geschikt jaar was om te gebruiken als gemiddeld jaar. De waterstanden in de boezem
bleken niet kloppend te krijgen in het model ten opzichte van gemeten waterstanden. Er is gekozen voor
een ander gemiddeld weerjaar, te weten het jaar 2014.

2.2

Modelaanpassingen

Algemene aanpassingen
Om van het bestaande waterstromingsmodel van de Wieden-Weerribben te komen tot het nieuwe model
waren enkele aanpassingen noodzakelijk. De inlaatreeks van Stroink is op 0 gezet. Vervolgens is er een
peilgestuurde inlaat toegevoegd. Deze inlaat is gekoppeld aan het peil bij het meetpunt Giethoorn.
Meetpunt Giethoorn is een centraal punt in het boezemsysteem. Als het peil daar uitzakt onder de
opgegeven randvoorwaardes, wordt er bij Stroink water ingelaten of bij te hoog peil weer uitgemalen. In
bijlage zijn afvoergegevens van Stroink te zien. Hierin is per jaar het berekende peil en het daadwerkelijk
gemeten peil bij meetpunt Giethoorn te zien naast de gemeten en berekende afvoerdebieten en
cumulatieve volumes van Stroink. Uit deze vergelijking blijkt dat het meetpunt Giethoorn bruikbaar is als
peilpunt. Door deze koppeling wordt in de nieuwe versie van het model de inlaat dynamisch berekend aan
de hand van de berekende watervraag, afhankelijk van het ingestelde peilregime. Ook is de inlaatreeks van
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Beukersluis op nul gezet en daarmee op inactief gezet. Deze keuze is gemaakt omdat het waterschap aangaf
dat het de verwachting is dat in de toekomst inlaat vanaf de Beukersluis vrijwel niet meer nodig is.
Modelaanpassingen peilbeheer
Conform het huidige peilbesluit mag vanaf maart het peil onder invloed van neerslag geleidelijk stijgen naar
het maximumpeil van NAP -0.73 m (zomerpeil). Er wordt in de zomer alleen ingelaten als het peil onder de
NAP -0.83 m komt, tot NAP -0.81 m. Bij overschrijden van het maximumpeil van NAP -0.73 m wordt er
gemalen. In de maand oktober vindt de overgang plaats van het flexibele peilbeheer naar het minimumpeil
van NAP -0.83 m (winterpeil).

In de proef met aangepast peilbeheer wordt water ingelaten tot een peil van NAP -0,76 m. De ruimte tussen
NAP -0,73 m en NAP -0,76 m is beschikbaar om neerslag op te vangen. Het gaat hierbij om de hele periode
van 1 april tot 1 oktober. Het peilbeheer in de winter is ongewijzigd ten opzichte van het huidige peilbeheer.

De aansturing van Stroink in SOBEK bij huidig en aangepast peilbeheer is weergegeven in onderstaande
tabel. Alleen het handhaven van de ondergrens van de peilmarge in de zomer door middel van inlaat is
anders in bij peilscenario s, de overige instellingen zijn gelijk voor beide peilscenario s.
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Tabel 2.1 Aansturing Stroink in SOBEK bij huidig peilbeheer en aangepast peilbeheer
Huidig peilbeheer (m NAP)

Aangepast peilbeheer (m NAP)

inlaat zomer

streefpeil: -0.82 met een bandbreedte van 0.02

streefpeil: -0.76 met een bandbreedte van 0.01

uitmalen zomer

streefpeil pomp 1: -0.72 met bandbreedte 0.04
streefpeil pomp 2: -0.73 met bandbreedte 0.02
streefpeil pomp 3: -0.73 (geen bandbreedte)

streefpeil pomp 1: -0.72 met bandbreedte 0.04
streefpeil pomp 2: -0.73 met bandbreedte 0.02
streefpeil pomp 3: -0.73 (geen bandbreedte)

inlaat winter

streefpeil: -3.0 met bandbreedte 0.02 (geen inlaat)

streefpeil: -3.0 met bandbreedte 0.01 (geen inlaat)

uitmalen winter

streefpeil pomp 1: -0.83 met bandbreedte 0.04
streefpeil pomp 2: -0.83 met brandbreedte 0.02
streefpeil pomp 3: -0.83 (geen bandbreedte)

streefpeil pomp 1: -0.83 met bandbreedte 0.04
streefpeil pomp 2: -0.83 met brandbreedte 0.02
streefpeil pomp 3: -0.83 (geen bandbreedte)

2.3

Fosforvrachten berekenen

Om het verschil in fosforvracht in beeld te brengen tussen het huidige peilbeheer en het nieuwe peilbeheer
is gebruik gemaakt van de berekende ingaande debieten van inlaat Stroink voor beide peilscenario s. Door
aan deze debieten een fosforconcentratie te koppelen wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel fosfor het
boezemsysteem via deze inlaat binnenkomt.
De fosforconcentratie die gekoppeld is aan de debieten is afkomstig van een meetpunt in het Kadoelermeer.
Het Kadoelermeer heeft een meetpunt (Kadoelermeer, bij Kadoelerkeersluis) waar een meerjarige,
doorlopende reeks met 24 metingen per jaar wordt bijgehouden. Er is voor deze concentratiereeks gekozen
omdat dit de enige complete reeks was die alle 3 de gemodelleerde jaren bevat. Ten opzichte van het
Vollenhovermeer (dat dichter bij gemaal Stroink is gelegen) lijkt de fosforconcentratie van het Kadoelermeer
iets hoger (vergelijk de groene en gele lijnen in onderstaande figuren voor de zomers van 2017 en 2018). Dit
zou betekenen dat de fosforbelasting via Stroink iets wordt overschat.

Afbeelding 2.1 Totaal fosforconcentratie in de zomer van 2017 voor verschillende meetpunten in de aanvoerroute van het
inlaatwater bij gemaal Stroink. Het meetpunt Kadoelermeer, bij Kadoelerkeersluis is gebruikt voor het berekenen
van de fosforvrachten
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Afbeelding 2.2 Totaal fosforconcentratie in de zomer van 2018 voor verschillende meetpunten in de aanvoerroute van het
inlaatwater bij gemaal Stroink. Het meetpunt Kadoelermeer, bij Kadoelerkeersluis is gebruikt voor het berekenen
van de fosforvrachten

Door de koppeling van de concentraties (g/m3) aan de ingaande debieten (m3/s) kan een cumulatieve vracht
(kg P) over de tijd berekend worden.
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3
RESULTATEN
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken voor het huidige peilbeheer en het nieuwe peilbeheer voor
de 3 weerjaren. Eerst wordt gekeken naar de verandering in de hoeveelheid water wat moet worden in- en
uitgelaten, oftewel de kwantiteit. Vervolgens wordt gekeken naar de verandering van de fosforvracht.

3.1

Kwantiteit

3.1.1

Inlaatregime

2012
In 2012, het natte jaar, is te zien dat er met het huidige peilbeheer geen inlaat nodig is vanuit Stroink, wat
ook overeenkomt met de gemeten inlaatwaardes (afbeelding 3.1). Met het nieuwe peilbeheer is enkel op de
start van het nieuwe peilregime een korte inlaat nodig, van grofweg zo n 1.500.000 m3. Hierna blijft de
boezem goed genoeg op peil door middel van neerslag en andere vaste bronnen. De afvoer bij Stroink is
met het nieuwe peilbeheer vaker aan het uitmalen.
2014
In 2014, het gemiddelde jaar, is met het huidige peilbeheer op geen enkel moment inlaat nodig vanaf
Stroink. Bij het nieuwe peilbeheer is de neerslag die eind maart valt nog niet voldoende om op het juiste peil
te komen bij de ingang van het vernieuwde zomerpeil (april) (afbeelding 3.2). Er wordt dan eenmalig zo n
250.000 m3 ingelaten bij Stroink om op peil te raken. Vervolgens blijft het peil tot begin juli zonder inlaat
binnen de gewenste peilmarge. Vanaf dan zakt het peil weer uit en is er weer inlaat nodig; dit keer van
1.000.000 m3. Vervolgens blijft de boezem voldoende op peil door neerslag in augustus. In totaal wordt er
zo n 1.500.000 m3 ingelaten bij inlaat Stroink bij het nieuwe peilbeheer.
2018
In 2018, het droge jaar, moet gedurende de maanden juni, juli en augustus flink worden ingelaten met
grofweg 15 miljoen m3. Bij het nieuwe peilbeheer start het zomerpeil met voldoende neerslag om autonoom
op peil te komen (afbeelding 3.3). Eind mei zakt het peil te ver uit en wordt er ingelaten bij Stroink met
ongeveer 2.500.000 m3. De noodzaak om water in te laten blijft tot de eerste grote buien aan het begin van
augustus aanhouden. In de maand juni wordt er 5.000.000 m3 ingelaten, in juli 10.000.000 m 3 en in augustus
nog eens 2.500.0000 m3. Totaal komt dat neer op 20 miljoen m3.
Opvallend in 2018 is dat in werkelijkheid (blauwe lijnen) over het geheel heen 30 miljoen m3 (bijna een
derde) meer is ingelaten dan onder het nieuwe peilbeheer. Dit komt omdat er vanaf de maand juli ineens
meer water werd ingelaten dan noodzakelijk om het afgesproken peil te behalen. Mogelijk wilde men een
buffer creëren voor de verwachte aanhoudende droogte.
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Afbeelding 3.1 Inlaat gerelateerde data over 2012. Van boven naar beneden: Waterstanden bij meetpunt Giethoorn zowel gemeten in het veld (gestippelde lijn) als gemodelleerd onder het originele model (blauw),
onder het huidige peilbeheer met het nieuwe model (rood) en onder het nieuwe peilbeheer met het nieuwe model (groen) . Afvoerreeksen onder het huidige peilbeheer (rood) en het nieuwe
peilbeheer (groen) in combinatie met neerslag (op de rechter as). Inlaatdebieten gemeten (blauw), berekend met huidig peilbeheer (rood) en nieuw peilbeheer (groen). En de cumulatief ingelaten
volume per maand en per jaar, zowel voor het gemeten volume (blauw) als het gemodelleerde volume onder huidig (rood) en nieuw (groen) peilbeheer
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Afbeelding 3.2 Inlaat gerelateerde data over 2014. Van boven naar beneden: Waterstanden bij meetpunt Giethoorn zowel gemeten in het veld (gestippelde lijn) als gemodelleerd onder het originele model (blauw),
onder het huidige peilbeheer met het nieuwe model (rood) en onder het nieuwe peilbeheer met het nieuwe model (groen) . Afvoerreeksen onder het huidige peilbeheer (rood) en het nieuwe
peilbeheer (groen) in combinatie met neerslag (op de rechter as). Inlaatdebieten gemeten (blauw), berekend met huidig peilbeheer (rood) en nieuw peilbeheer (groen). En de cumulatief ingelaten
volume per maand en per jaar, zowel voor het gemeten volume (blauw) als het gemodelleerde volume onder huidig (rood) en nieuw (groen) peilbeheer
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Afbeelding 3.3 Inlaat gerelateerde data over 2018. Van boven naar beneden: Waterstanden bij meetpunt Giethoorn zowel gemeten in het veld (gestippelde lijn) als gemodelleerd onder het originele model (blauw),
onder het huidige peilbeheer met het nieuwe model (rood) en onder het nieuwe peilbeheer met het nieuwe model (groen) . Afvoerreeksen onder het huidige peilbeheer (rood) en het nieuwe
peilbeheer (groen) in combinatie met neerslag (op de rechter as). Inlaatdebieten gemeten (blauw), berekend met huidig peilbeheer (rood) en nieuw peilbeheer (groen). En de cumulatief ingelaten
volume per maand en per jaar, zowel voor het gemeten volume (blauw) als het gemodelleerde volume onder huidig (rood) en nieuw (groen) peilbeheer
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Afbeelding 3.4

Afvoer gerelateerde data over 2012. Van boven naar beneden: Afvoerreeksen onder het huidige peilbeheer (rood) en het nieuwe peilbeheer (groen) in combinatie met neerslag (op de rechter as).
Cumulatief uitgemalen volume per maand en per jaar, zowel voor het gemodelleerde volume onder huidig (rood) en nieuw (groen) peilbeheer
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Afbeelding 3.5 Afvoer gerelateerde data over 2014. Van boven naar beneden: Afvoerreeksen onder het huidige peilbeheer (rood) en het nieuwe peilbeheer (groen) in combinatie met neerslag (op de rechter as).
Cumulatief uitgemalen volume per maand en per jaar, zowel voor het gemodelleerde volume onder huidig (rood) en nieuw (groen) peilbeheer
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Afbeelding 3.6 Afvoer gerelateerde data over 2018. Van boven naar beneden: Afvoerreeksen onder het huidige peilbeheer (rood) en het nieuwe peilbeheer (groen) in combinatie met neerslag (op de rechter as).
Cumulatief uitgemalen volume per maand en per jaar, zowel voor het gemodelleerde volume onder huidig (rood) en nieuw (groen) peilbeheer
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3.1.2

Afvoerregime

In afbeelding 3.4 t/m 3.6 is het afvoerregime van de bestudeerde weerjaren weergegeven. Zowel in de zomer
als in de winter treden (kleine) verschillen in het afvoerpatroon op bij het nieuwe peilbeheer. In de zomer
wordt dit veroorzaakt door het nieuwe peilbeheer. In de winter is waarschijnlijk sprake van (kleine)
modelartefacten als gevolg van zeer kleine verschillen in de waterstanden tussen beide modellen, waardoor
de afvoeren van het model net anders kunnen reageren. Uit afbeeldingen 3.4 t/m 3.6 blijkt echter duidelijk
dat het cumulatieve verschil tussen het oude en nieuwe peilbeheer (vrijwel) helemaal wordt veroorzaakt door
een ander peilbeheer in de zomer.

3.1.3

Waterstromen van en naar de boezem

In deze paragraaf wordt gekeken naar alle grote stromingen van en naar de boezem tijdens de drie
verschillende weerjaren. Per afbeelding is het effect te zien van het nieuwe peilbeheer ten opzichte van het
oude peilbeheer.
Samenvatting alle jaren
In onderstaande tabel is de inlaat en afvoer bij Stroink samengevat voor de drie weerjaren. Uit de tabel blijkt
dat zowel de inlaat als afvoer toeneemt bij het nieuwe peilbeheer. In onderstaande paragrafen wordt dit per
weerjaar nader uitgewerkt.

Tabel 3.1 Overzicht van de inlaat en afvoer bij Stroink voor 2012, 2014 en 2018 bij het huidige en nieuwe peilbeheer

2012 (nat jaar)
In 2012 is te zien dat de inlaat bij Stroink met 2.2 miljoen m3 is toegenomen (afbeelding 3.7) en de afvoer bij
Stroink met 2.1 miljoen m3 is toegenomen. De overige posten blijven vrijwel gelijk.
2014 (gemiddeld jaar)
In 2014 is te zien dat er 2.2 miljoen m3 inlaatwater nodig is met het nieuwe peilbeheer, in tegenstelling tot
0 m3 onder het huidige peilbeheer (afbeelding 3.8). Ook de afvoer bij Stroink is hoger onder nieuwe
peilbeheer met 3.4 miljoen m3. De overige posten blijven gelijk.
2018 (droog jaar)
In 2018 neemt de inlaat bij Stroink toe met 4.7 miljoen m3 bij het nieuwe peilbeheer (afbeelding 3.9). De
afvoer bij Stroink neemt toe met 5.3 miljoen m3 bij het nieuwe peilbeheer. De overige posten blijven weer
grofweg gelijk.
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Afbeelding 3.7 Overzicht van de berekende grote waterstromen van en naar het boezemsysteem cumulatief over 2012 onder
nieuw (boven) en huidig (onder) peilbeheer
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Afbeelding 3.8 Overzicht van de berekende grote waterstromen van en naar het boezemsysteem cumulatief over 2014 onder
nieuw (boven) en huidig (onder) peilbeheer

19 | 23

Witteveen+Bos | 114040/19-020.273 | Definitief

Afbeelding 3.9 Overzicht van de berekende grote waterstromen van en naar het boezemsysteem cumulatief over 2018 onder
nieuw (boven) en huidig (onder) peilbeheer

3.2

Fosforvracht

De berekende fosforvrachten bij het huidige en het nieuwe peilbeheer zijn in afbeelding 3.10 weergegeven.
Onder het nieuwe peil wordt er meer en ook vaker water ingelaten, dit was ook te zien in de debietfiguren in
paragraaf 3.1. Tijdens de natte en gemiddelde jaren vindt er wat meer inlaat plaats, alhoewel de
hoeveelheden gering zijn. Dit resulteert in kleine bijdrage aan de totale P-vracht op het gehele
boezemsysteem. Er wordt in die jaren overigens ook meer water uitgelaten, waardoor er ook weer P uit het
systeem verdwijnt. Voor de ecologie is echter alleen de inkomende P-vracht relevant, omdat al deze P (in
potentie) door de ecologie kan worden gebruikt. In een droog jaar, zoals 2018, is te zien dat zowel onder
nieuw als onder huidig peilbeheer is ingelaten, zonder al te grote verschillen tussen het ouden en nieuwe
peilbeheer.

20 | 23

Witteveen+Bos | 114040/19-020.273 | Definitief

Afbeelding 3.10 Berekende maand cumulatief van de fosforvracht (kg) wat onder huidige (donker rood) en nieuw (oranje)
peilbeheer het boezemsysteem binnenkomt. Weergegeven voor de jaren 2012, 2014 en 2018

De totale belasting op het boezemsysteem is uitgerekend voor 2018 voor de tussentijdse rapportage van de
systeemanalyse van de Wieden-Weerribben. Dit kwam neer op een totale fosforvracht op het
boezemsysteem van 25.450 kg P gedurende heel 2018. Kijkend naar alle grote vrachten op het
boezemsysteem, is de extra inlaat via Stroink onder nieuw peilbeheer dus verwaarloosbaar (circa 300 kg P
extra).
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4
CONCLUSIE
Met deze studie is in beeld gebracht in hoeverre een aanpassing van het peilbeheer op de boezem van
Noordwest-Overijssel, in dit geval een hoger peil met een kleinere marge gedurende de zomermaanden, en
effect heeft op de in- en uitgaande debieten. Ook is bepaald wat de verandering in de fosforvracht is op het
boezemsysteem onder het vernieuwde peilregime.
De extra in te laten hoeveelheid water die gedurende natte en gemiddelde jaren nodig is, is zo n
2,2 miljoen m3 om op zomerpeil te komen. Dit is een klein aandeel van de andere, grotere inkomende
debietstromen zoals neerslag, afvoer van polderwater, schutverliezen van sluizen en de stuw Steenwijker Aa.
Gedurende een droog jaar, zoals 2018, wordt er 4.7 miljoen m3 extra inlaat berekend als gevolg van een
gewijzigd peilbeheer.
Ook het uitgaand debiet van Stroink is onder het nieuwe peilbeheer in natte en gemiddelde jaren 2,1 en
3.4 miljoen m3 hoger, respectievelijk, dan onder het huidige peilbeheer. Tijdens een droog jaar, 2018, is het
5.3 miljoen m3 hoger. Dit lijkt onlogisch, maar door enkele hevig neerslagevents op het einde van de zomer
van 2018 is ook veel uitgemalen om het peil binnen de kleinere toegestane marge te houden.
De hoeveelheid extra fosfor wat met het nieuwe inlaatregime extra binnenkomt op het boezemsysteem is op
het grotere geheel te verwaarlozen. Gedurende heel 2018 was de totale fosforvracht op het boezemsysteem
25.450 kg P. De extra fosforvracht die daar boven op komt bij een hoger peil is orde grote 300 kg P. Er wordt
in alle bestudeerde jaren overigens ook meer water uitgelaten, waardoor er ook weer P uit het systeem
verdwijnt. Voor de ecologie is echter alleen de inkomende P-vracht relevant, omdat al deze P (in potentie)
door de ecologie kan worden gebruikt.
Op basis van deze resultaten adviseren wij om het tweede gedeelte van deelvraag 2 (Wat is de verwachte
accumulatie voor de lange termijn? Wat betekent dit voor een eventuele omslag naar een troebel systeem in
de toekomst) niet op te pakken. Deelvraag 3 (die ingaat op de verspreiding van het water en stoffen) blijft
echter wel relevant. Alhoewel de totale waterinlaat en fosforvrachten niet sterk lijken te veranderen als
gevolg van het vernieuwde peilbeheer kan het stromingspatroon in de gehele boezem wel behoorlijk sterk
beïnvloed worden door de extra inlaten. Naar verwachting zijn de veranderingen in droge zomers klein,
omdat er dan in zowel de oude als nieuwe situatie water wordt ingelaten en het stromingspatroon naar het
noorden gericht is in verband met aanvoer van water naar de Weerribben. In natte periodes kan door een
ander inlaatpatroon het stromingspatroon in de boezem van stromingsrichting veranderen (waar het water
dan ‘normaal gesproken naar het zuiden stroomt gaat het water dan tijdelijk naar het noorden stromen
vanuit, met andere verspreiding van fosfor en basen als gevolg.
Momenteel zouden we op basis van Cl- en Ca-berekeningen inzichtelijk kunnen maken welke veranderingen
er optreden als gevolg van de extra inlaten. In een later stadium (wanneer de modellering voor
fosforverspreiding op orde is; vermoedelijk in de loop van 2020) zou dit ook in beeld gebracht kunnen
worden voor fosfor. Om te bepalen of het gewijzigde peilregime daadwerkelijk positief uitpakt, is het van
belang dat dit verspreidingsinzicht voor de basen en fosfor in beeld komt. Zonder dit inzicht kan immers niet
worden uitgesloten dat bepaalde belangrijke deelgebieden als gevolg van veranderde
verspreidingspatronen toch achteruitgaan als gevolg van het vernieuwde peilregime.
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Ten slotte adviseren we om deelvragen 4, 5 en 6 vooralsnog niet op te pakken en eerst af te wachten wat het
inzicht uit deelvraag 3 oplevert. Als blijkt dat er geen duidelijke negatieve effecten optreden in deelgebieden
dan hoeven deze deelvragen niet te worden opgepakt.
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I
BIJLAGE: AFVOER BIJ STROINK
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