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Inrichting watersysteem 



Maak een helder en natuurlijke watersysteem 
in een troebele omgeving.  

 

Ofwel : Maak een witte vlek  

in een grijs gebied 

Inrichting watersysteem 



Optimaliseren waterkwaliteit door: 

• Schrale meerbodem (bij voorkeur volledige zandbodem) 

• Vasthouden gebiedseigen water, hemel- en kwelwater 

• Uitzakkende waterstand in zomer zodat minder 

wateraanvoer nodig is. 

• Minimaal 17% van het meeroppervlakte plas/dras 

• Nutriëntenbalans (voedingsstoffen in het meer) 

• Water via bodempassage 

• Watercirculatiesysteem 

Inrichting watersysteem 



Waterkwaliteit  

i.r.t. grondwerk 



Watercirculatie 

 

 

• Verversing  

• Natuurlijke zuivering 



Waar komt 

water vandaan? 



Waar komt 

fosfaat vandaan? 



Helder/troebel 

Waterplanten/algen 



Voedsel voor watervogels 

Nemen voedsel op waardoor er 
minder (blauw)algen zijn 

Houden het 
water helder 

Brengen zuurstof in het water en 
waterbodem Voedsel en schuilplaats voor vis en 

waterbeestjes 

Belang  

waterplanten 



Woldmeer 

waterplanten 



-Aarvederkruid  

-Veenwortel  

-Waterpest  

-Tenger fonteinkruid  

-Schedefonteinkruid  

 

-Kranswieren 

-Naaldwaterbies 



Selectief maaien om recreatie 

mogelijk te maken met respect 

voor de natuur 

 

• Na paaiseizoen vissen (1 juli) 

• Maximaal 1x per jaar maaien  

• Maximaal 15% van meerbodem 

• Maaien niet dieper dan 40 cm 

boven de bodem 

• Maaisel afvoeren 

Maaien 



Gebieden waar  

gemaaid wordt 



15 

Zijlkade 

Waterviolier 

Zwemlocaties 



Zwemwater- 

kwaliteit 

• Gericht op gezondheid van de 

zwemmer (o.a. E.coli en Blauwalg) 

• Uitschieters zijn van groot belang; 

• Bronnen voor besmetting: Vogels, 

honden, zwemmers, recreatievaart, 

waterinlaat via sluis, afspoeling 

percelen. 

• Geen risico op blauwalg 

Maximum voor goede zwemwaterkwaliteit 

Gemeten 

E-coli Waterviolier 



Monitoring 

Waterkwaliteit:  

• Meer, kwelsloot en 
omgeving 

• Voedingsbronnen 
(fosfaat) 

• Zwemwaterkwaliteit 

 

Waterkwantiteit:  

• Grondwaterstanden 

• Waterstanden meer 

• Pomphoeveelheden/ 
wateraanvoer 

Van belang voor:  

• Behoud helder en veilig 
watersystem  

• Uitbreiding van het 
meer 

• MER 



• Mogelijke nalevering van 

fosfaat uit de bodem 

• Relatie tussen 

bodemopbouw en 

plantengroei 

• Uitspoeling van fosfaat uit 

oevers 

 

• Uitgevoerd door B-ware 

(universiteit Nijmegen) 

Nader onderzoek 



• Vogels zijn de grootste bron van 

fosfaat 

• Fosfaatgehalte van meerwater en 

bodemvocht zijn zeer laag 

• Nalevering van fosfaat uit 

meerbodem is niet te verwachten 

• Afvoer percelen en openbaar gebied 

is beperkt 

• Fosfaat belasting zit onder kritische 

waarde helder watersysteem 

• Zwemwaterkwaliteit is goed 

• Vinger aan de pols!! 

Conclusies waterkwaliteit 



Vragen? 


