
Floristische verand 

De Botshol is een relatief klein 
plas- en moerasgebied, in beheer 
bij de Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten in Neder- 
land. Het is een van de Noordelij- 
ke Vechtplassen waar beheers- 
maatregelen, zoals defosfatering 
van inlaatwater, moeten leiden 
tot herstel van de bijzondere bio- 
logische waarde. 
Dit artikel beschrijft het proces 
van de geleidelijke floristische 
verarming sinds de zestiger jaren 
tot heden en geeft prognoses voor 
herstel. Omdat in de Botshol ten 
tijde van de in 1989 genomen 
maatregelen nog een vrij grote 
verscheidenheid aan soorten en 
levensgemeenschappen voor- 
kwam en deze daarmee nog niet 
in een eindstadium van eutrofië- 
ring verkeerde, zijn de verwach- 
tingen hoopvol gestemd. 
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Foto 1. Chara globularis (6.4 x). Het lang- 
werpige flesvormige orgaantje is het oögo- 
nium met de eicel; het ronde bolletje aan 
de basis daarvan is het antheridium dat 
spermatozoiden produceert. 
Chara globularis (6.4 x), with the oblong 
oogonium and at its basis the rounded an- 
theridium. 
Foto 2. Najas marina (1.6 x). Detail van 
een knoop met bladeren, gefixeerd in 
alcohol. 
Najas marina (1.6 x). Detail with some 
leaves (alcohol fixation). 

De Botshol was vanouds bekend om het 
bijzondere hydrobiologische karakter 
dat zich onder meer uitte in het rijke 
voorkomen van kranswieren (foto 1) en 
een zeldzame waterplant als Groot nimf- 
kruid (Najas marina) (foto 2 ) .  Het be- 
lang van kranswieren als indicatoren 
voor een goede waterkwaliteit is alge- 
meen erkend (Krause, 1981). Ook de vo- 
gelstand was bijzonder met belangwek- 
kende soorten als Krooneend (Netta m- 
$na) en Wouwaapje (Ixobrychzrs minu- 
tas). 

Vanaf eind zestiger jaren tot he- 
den is een geleidelijke verarming te con- 
stateren in de soortenrijkdom van de 
aquatische levensgemeenschappen. Het 
proces van deze verarming is met name 
betreffende kranswieren en waterplan- 
ten gedetailleerd vastgelegd. Deze ach- 
teruitgang ging evenwel niet gepaard 
met duidelijke veranderingen in geme- 
ten parameters betreffende de waterkwa- 
liteit. Dit illustreert het feit dat orga- 
nismen een belangrijke signaalfunctie 



Fig. 1. Kaart van de Botshol met enige 
~laatsaanduidinnen. 

Vinkeveen lakes 

kunnen hebben ten aanzien van zich 
zeer geleidelijk voltrekkende milieuver- 
anderingen. De geconstateerde verande- 
ringen in de soortensamenstelling van de 
levensgemeenschappen duiden op eu- 
trofiëring. 

In het kader van integraal water- 
beheer zijn recent (1989) door de Pro- 
vincie Utrecht maatregelen getroffen om 
het eutrofiëringsproces te stoppen. De 
belangrijkste maatregelen zijn defosfate- 
ring van het inlaatwater en waterstaat- 
kundige scheiding tussen het natuurge- 
bied en het aangrenzende agrarische 
weilandgebied. 

De situatie tot 1989 
Het natuurgebied Botshol, aan de oost- 
kant grenzend aan de Vinkeveense Plas- 
sen, is in de 18e eeuw ontstaan door ver- 
vening. Daardoor zijn twee relatief grote 
plassen ontstaan: Grote Wije en Kleine 

Wije (fig. 1). Het gebied omvat verder 
petgaten, legakkers met hier en daar een 
goed ontwikkeld veenmos-rietland, poe- 
len en sloten. Het praktisch beheer van 
de rietlanden berust bij de heer Verweij 
van boerderij Janshof gelegen bij het ge- 
maal aan de Oude Waver aan het begin 
van de Bruggesloot. 

Waterhuishouding 
In de Botshol schommelde het waterpeil 
tussen -2,45 en -2,60 m NAP. De voor- 
malige veenriviertjes Oude Waver en 
Winkel die de polder aan resp. de west- 
zijde en noordzijde begrenzen, hebben 
een streefpeil van -0,40 m NAP. De Vin- 
keveense Plassen aan de oostkant liggen 
op -2,15 m NAP. In het zuiden wordt de 
Botshol begrensd door de droogmakerij 
polder Groot Mijdrecht met het lage ni- 
veau van -6,60 m NAP. 

In de waterbalans van het plasge- 
bied waren de belangrijkste posten van 
watertoevoer de neerslag, de inlaat van- 
uit de Oude Waver en uitslagwater van 
het aangrenzende agrarische gebied. 
Kwel vanuit de boezem is van onderge- 
schikt belang. De belangrijkste uitlaat- 
posten zijn de verdamping en vooral de 
wegzijging naar de diepe polder Groot 
Mijdrecht. Meestal werd alleen 's win- 
ters water uitgeslagen door een gemaal 
op de Oude Waver. 

Waterkwaliteit 
Tabel 1 geeft enkele waarden van para- 
meters betreffende het water van de gro- 
te plassen, zoals bepaald in 1988. 

Tabel 1. De minimale en maximale waarden van enkele fysische en chemische karakte- 
ristieken van het water van de Grote en Kleine Wije in 1988. De getallen van de chemische 
parameters zijn gebaseerd op metingen van drie punten over twee tijdstippen in zomer en 
winter (Daalder & Ohm, 1988 en gegevens Provincie Utrecht). 
Some physico-chemica1 parameters of the lake areas Grote and Kleine Wije in 1988. 

Tabel 2. Jaargemiddetde van enkele nutriënten in verschillende periodes voor de Grote 
Wije (gegevens Provincie Utrecht). 
Mean year values of total P and NO3- during different periods in the lake Grote Wije. 



Tabel 3. Totaal-P gehalte in sediment en percentage organische stof op enkele plaatsen 
in de Botshol en de Oude Waver (Van de Wijngaard, 1981). 
Total P-content in the sediment and percentage of organic material at some sites in the 
Botshol and in the rivulet Oude waver. 

Een zout-gradiënt, veroorzaakt door de 
inlaat van sterk brak water, was vooral in 
droge zomers aanwezig verlopend vanaf 
het inlaatpunt vanuit de Oude Waver in 
ZO-richting naar de Grote Wije. Zo was 
in augustus 1988 het EGV bij het inlaat- 
punt 4000, en in de ZO-hoek van de 
Grote Wije 2070 @S.cm-l). 

Gegevens over het nabije verleden 
zijn samengevat in tabel 2.  Deze laten 
zien dat er weinig variatie in het NO3- 
gehalte was, terwijl daarentegen het P- 
gehalte aan het eind van de jaren 70 bij- 
na drie maal zo hoog was als aan het 
eind van de jaren 80. 

Helaas zijn er te weinig gegevens 
over het chlorophyll-a gehalte over de 
periode 1975- 1980. In deze periode wer- 
den ook enkele malen zeer geringe 
zomer-zichtdiepten (26-40 cm) in de 
Grote Wije gemeten, hetgeen door Hil- 
lebrand (1987) in verband gebracht 
wordt met gierlozingen. In de periode 
1980-1988 lijkt de situatie verbeterd en 
gestabiliseerd te zijn, met zichtdiepten 
meestal tussen 1 en 2 m op Kleine en 
Grote Wije. 

Het inlaatwater van de Oude Wa- 
ver dat voor een groot deel afkomstig is 
uit de polder Groot Mijdrecht is brak 
(Cl- > 1000 mg. KI), ijzer- en voedsel- 
rijk. Het zilte en ijzerrijke karakter van 
dit water heeft te maken met de sterke 
kwel in deze diepe polder. Omdat het 
inlaatwater eerst terecht komt in het 
moeras- en slotengebied bij de Brug- 
gesloot, is het aannemelijk dat de in- 
vloed van dit vervuilde water op de grote 
plassen beperkt is gebleven. Van belang 
is ook het hoge ijzergehalte van het in- 
laatwater waardoor fosfaat vastgelegd 
wordt en naar de bodem zinkt. 

Bodem en sediment 
De bodem van de plassen bestaat uit ve- 
nige klei die meer of minder zandig kan 
zijn. Op rustige plaatsen bezinkt slib. 

Metingen van o.a. fosfaat en organische 
stof (Van de Wijngaard, 1981) wezen uit 
dat de hoogste P-waarden volgens ver- 
wachting gemeten werden in het gebied 
rond de Bruggesloot. Tabel 3 geeft enke- 
le gemeten waarden weer. 

Er werd geen verband gevonden 
tussen de hoeveelheid organische stof en 
het fosfaatgehalte. Het ijzergehalte van 
het sediment blijkt volgens gegevens van 
de Provincie Utrecht uit 1988 ook in het 
Bruggeslootgebied het hoogste te zijn 
(72-93 mg Fe.g-1 droge stof, volgens Rip 
& Everards, 1990), hetgeen overeenkomt 
met de eerder genoemde verwachting. 

De plankton-gemeenschap 
De eerste gedocumenteerde waarnemin- 
gen betreffende planktonische algen zijn 
van Mur (1976) over de situatie van 
1962. Hij spreekt over een plankton dat 
rijk is aan Goudwieren (Chrysophyceae), 
met o.a. Dinobryon &ergens, Chlyso- 
COCCUS minatas en C. b+orus en aan 
Pantserwieren (Dinophyceae), met o.a. 
Ceratium hirundinella en Peridinium 
borgei. Laatstgenoemde soort wordt als 
een zeldzame brakwater-indicator be- 
schouwd. Blauwwieren zijn in die tijd 
nog van weinig belang. Genoemd wor- 
den Gomphosphaeria aponina en Micro- 
cystis aeruginosa. 

Twintig jaar later stelden Bijwaard 
en Timmerman (1982) vast dat de soor- 
tensamenstelling verschoven was van een 
dinoflagellaten-type naar een type met 
veel groen- en blauwwieren. Bij de 
groenwieren betreft dit veel chlorococca- 
Ie soorten (o.a. veel Scenedesmzls soor- 
ten) en bij de blauwwieren veel Gom- 
phosphaeria Icac~st.rir, Microcystis aerugi- 
nosa en Anabaena sp. Dit duidt op eu- 
trofiëring sinds 1962. 

In 1987 werd het plankton nog- 
maals uitvoerig bestudeerd door Bos & 
Meekel (1988). Zij vinden opvallend 
veel kleine algen (nanoplankton), veel 

diatomeeën, en af en toe blauwwierbloei 
(Anabaena spp.). Ook Microcystis aeru- 
ginosa komt vaak voor. Onderzoek naar 
groei - limiterende factoren wees uit dat 
P in het voorjaar groeibeperkend is, en 
dat later in het seizoen een verschuiving 
optreedt naar N-beperking. 

Waterplanten en kranswieren in 
de periode 1949-1988 
Submerse macrofyten hebben qua bio- 
massa in Botshol nooit een grote rol ge- 
speeld. Mogelijk is dit toe te schrijven 
aan het zwak brakke karakter van het ge- 
bied. In het nabije verleden is het voor- 
komen van waterplanten en kranswieren 
gedetailleerd vastgelegd, hetgeen een 
unieke gelegenheid biedt om verande- 
ringen te kunnen interpreteren. 

In de eerste wetenschappelijke be- 
schrijving (Westhoff, 1949) wordt voor 
Grote en Kleine Wije dominantie van 
Chara hispida (= C. major) vermeld, 
terwijl Najas marina hoge abundanties 
bereikt. Als begeleidende kranswieren 
worden genoemd: Chara aspera, C. glo- 
buiaris, C. vuigaris en de zeldzame Ni- 
tellopsis obtusa (vooral in de Grote 
Wije). N. obtusa vormt zg. zetmeelster- 
ren voor vegetatieve voortplanting, van- 
daar de naam Sterkranswier (Van Raam 
& Maier, 1989). Deze zijn een voedsel- 
bestanddeel van krooneenden. 

Een latere gedetailleerde beschrij- 
ving is van Vroman (1976) van de situa- 
tie in 1967-1969. Hieruit blijkt dat Na- 
jas manna dan nog algemeen is, m.n. in 
de Kleine Wije (fig. 2a). Bronmos (Fon- 
tinalis antipyretica) komt verspreid voor 
in de grote plassen (fig. 3a). Nitelopsis 
obtma is zeer algemeen (fig. 4a). Ande- 
re kranswieren zijn Chara aspera, C. con- 
traria, C. globularis en C. hhpida. Be- 
halve C. hispida die algemeen is over de 
gehele Kleine Wije komen deze soorten 
verspreid voor langs de oevers van de 
grote plassen. De op slibrijke bodems le- 
vende draadalg Vaucheria dichotoma is 
talrijk, m.n. in de Kleine Wije. 

Ongeveer 12 jaar later werd op- 
nieuw een inventarisatie gemaakt (Van 
de Wijngaard & Zloch, 1981). Toen 
bleek dat het massale voorkomen van 
kranswieren verleden tijd was. Nitellop- 
sis obtusa was verdwenen uit de Kleine 
Wije en Najas marina was sterk achter- 
uitgegaan. Daarentegen werd een sterke 
toename geconstateerd van Bronmos en 
Vauche& dichotoma. 

Recente karteringen werden uitge- 
voerd in 1987 en 1988 door Daalder & 
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Fig. 2a. Verspreidingspatroon van Najas Distribution pattern of Najas marina at the Legenda: 
marina eind zestiger jaren (naar Vroman, end of the years sixty (2a), and in 1987 QP : één of enkele exemplaren; 
1976); 2b. Verspreiding van Najas marina í2b). m: tot 50% bedekking; 
in 1987 (naar Daalder & Ohm, 1987). m: 50-80% bedekking; 

: > 80% bedekking. 

Fig. 3a. Verspreidingspatroon van Bron- Distribution pattern of Fontinalis an- 
mos (Fontinalis antipyretica) eind zestiger tipyretica at the end of the years sixty (3a), 
jaren (naar Vroman, 1976); 3b. Versprei- and in 1987 (3b). 
ding van Bronmos (Fontinalis antipyretica) 
in 1987 (naar Daalder & Ohm, 1987). 

Fig. 4a. Verspreidingspatroon van Nitel- Distribution pattern of Nitellopsis obtusa at 
lopsis obtusa eind zestiger jaren (naar the end of the years sixty (4a), and in 1987 
Vroman, 1976); 4b. Verspreiding van í4b). 
Nitellopsis obtusa in 1987 (naar Daalder & 
Ohm, 1987). 



Ohm. Hieruit blijkt dat de situatie sinds 
1980 niet wezenlijk veranderd was. Cha- 
ra globulatis is nu het enige kranswier 
dat nog in redelijke mate voorkwam 
voord op enkele plaatsen in de Grote 
Wije, terwijl Nitellopsis obtusa eigenlijk 
niet meer te vinden was (fig. 4b). Sterke 
achteruitgang van N. obtusa is ook van 
andere eertijds rijke standplaatsen be- 
kend (Van Raam & Maier, 1989). Van 
deze soort is een sterke toename ge- 
constateerd vanaf het begin van deze 
eeuw tot ca 1940, hetgeen in verband 
gebracht wordt met toenemende fosfaat- 
concentraties. Na 1970 is het Sterkrans- 
wier overal sterk achteruit gegaan tot 
nog slechts drie groeiplaatsen in 1985 
(Naardermeer, Loenerveense Plas en 
Botshol). Waarschijnlijk geldt hier dat 
watervertroebeling de eerst verantwoor- 
delijke factor van achteruitgang is. 

Dat Chara globzdaris de soort is 
die zich het langst wist te handhaven, is 
in overeenstemming met de literatuur 
(Krause, 1981). Deze soort komt nl. over 
een nogal breed traject van standplaats- 
typen voor evenals Chara vulgat.is. Deze 
twee soorten blijken ook nog in vrij veel 
poldersloten aanwezig te zijn. Waar- 
schijnlijk is het verdwijnen van de ande- 
re kranswieren niet een direct gevolg van 
hogere fosfaatgehaltes, maar eerder van 
afgenomen lichtinstraling in het water 
(Blindow, 1988). De slechtere lichtom- 
standigheden in het water worden echter 
veroorzaakt door meer plankton, dat 
toeneemt door de aanwezigheid van 
meer fosfaat. 

Nujas manna heeft zich op een 
viertal plaatsen in redelijke mate weten 
te handhaven (fig. 2b). Dit Groot nimf- 
kruid staat bekend als een facultatieve 
halophyt (zoutplant), hetgeen het voor- 
komen in Botshol mede kan verklaren. 
Ook is bekend dat deze soort bij zeer la- 
ge lichtintensiteiten kan groeien (Agami 
et al., 1980). Er wordt een compensatie- 
punt voor fotosynthese vermeld van 
slechts 5 pE.cm-L.sec-l. Lichtmetingen 
in 1988, gecombineerd met de diepte 
(gemiddeld 120 cm) waarop Najas voor- 
komt in Botshol, wijzen uit dat de licht- 
waarde op die diepte 
(10-60 p E.cm-*.sec-l) voldoende be- 
staansmogelijkheid geeft voor deze plant. 
Onzeker is echter in welke mate dit vol- 
doende is voor bloei en zaadvorming. 
Recent wordt nl. nauwelijks zaadvor- 
ming waargenomen. 

Naast afname van soorten is er ook 
toename van enkele soorten te constate- 

ren, hetgeen met eutrofiëring in ver- 
band staat. Zo breidde de dikdradige 
coenocytische draadalg Vaucheria &o- 
toma zich tot 1988 fors uit op rustige 
plaatsen met slib-bezinking. Deze alg 
komt ook massaal voor in poldersloten. 
Ook Darmwier (Enteronzorpha intesti- 
na&) kwam op veel oeverplaatsen mas- 
saal voor. Deze soort zien we ook vaak in 
zeer voedselrijke sloten. 

Opvallend is verder het zeer mas- 
sale voorkomen van Bronmos (fig. 3b), 
vooral in de Kleine Wije. Dit lijkt op het 
eerste gezicht vreemd, omdat bekend is 
dat deze soort voor de fotosynthese voor- 
namelijk CO2 gebruikt (Maberly & 
Spence, 1983). Het water van de Botshol 
is echter hard en kalkrijk waardoor kool- 
stof overwegend als bicarbonaat (HCOj) 
is opgelost. Volgens J. G.M. Roelofs 
(persoonlijke mededeling) kan een ver- 
klaring zijn dat de waterlaag direct bo- 
ven het sediment relatief veel CO2 bevat 
dat vrij zou komen door microbiële de- 
compositie van organisch materiaal in 
sterk reducerende omstandigheden. 

Samenvattend kunnen drie perio- 
des onderscheiden worden: 1. tot I 

1965 : rijke fase met veel Nitellopsis ob- 
tusa, vijf Chara-soorten en veel Najas 
manha, 2. I 1965- + 1980: periode van 
sterke achteruitgang; nagenoeg verdwij- 
nen van Nitellopsis obtzcsa en vier 
Chara-soorten; sterke toename van 
Bronmos en Vauchena &hotoma en 3. 
+ 1980-1988: stabilisatie1 licht herstel; 
Chara globulanis en Najas marina heb- 
ben zich gehandhaafd; Vaucheria en 
Bronmos zijn op veel plaatsen massaal 
aanwezig, maar breiden zich niet verder 
uit. 

Restauratiemaatregelen 
De geschetste veranderingen in sa- 
menstelling van de waterplantenvegeta- 
ties en het Gtoplankton zijn duidelijke 
indicaties van eutrofiëring en hebben 
geleid tot maatregelen om verdere ver- 
slechtering tegen te gaan (Rip et al., 
1989). 

In het kader van integraal water- 
beheer is de Botshol uitgekozen als een 
van de proefprojecten voor integrale eu- 
trofiëringsbestrijding. Inmiddels zijn de 
volgende maatregelen uitgevoerd. 

Defosfatering van het Oude Wa- 
ver iniaatwater met minimaal 70% P- 
reductie. De installatie bevindt zich op 
het oude inlaatpunt, o.a. om de zout- 
gradiënt te handhaven. De defosfatering 
gebeurt op chemische wijze met toevoe- 

ging van een ijzerchloride-oplossing. Zo 
ontstaat een stabiele ijzer-fosfaatvlok die 
bezinkt in enkele petgaten in de NW- 
hoek in het moerasgebied direct ten zui- 
den van de Bruggesloot (Krakeelakker). 
Met deze maatregel die in 1989 gereed 
kwam, wordt de totale fosfaatbelas- 
ting teruggebracht van ca 0,6 naar ca 
0 , l  g Pm-2 open water per jaar. 

Peilscheiding tussen het natuurge- 
bied en het noordelijk aangrenzende 
agrarische gebied dat rechtstreeks bema- 
len wordt. Het natuurgebied krijgt ook 
een hoger peil dan de agrarische gron- 
den, in dit geval doordat in het natuur- 
gebied eenzelfde zomer- en winterpeil 
(-2,45 m NAP) wordt gehandhaafd dat 
gemiddeld ongeveer 20 cm hoger is dan 
het aangrenzend agrarische gebied. Het 
hogere en meer constante waterpeil van 
het natuurgebied is ingesteld om verdro- 
ging en verruiging van de rietlanden te- 
gen te gaan. Bovendien kan in tijden 
van neerslagoverschot het waterpeil iets 
opgezet worden (buffervorming), zodat 
minder inlaatwater nodig is. 

Toekomst 
De verwachting is dat effecten in dit ge- 
bied snel kunnen optreden. De eutrofië- 
ring is namelijk nog niet zover voortge- 
schreden dat er in de grote plassen geen 
waterplanten en kranswieren meer zijn. 
Tevens blijkt er nog niet veel fosfaat in 
het sediment te zijn vastgelegd. Veran- 
deringen in de planktonsamenstelling, 
epifytische algen, kranswieren en water- 
planten kunnen goed geconstateerd wor- 
den, omdat de uitgangssituatie nauw- 
keurig is vastgelegd. Een van de belang- 
rijkste vragen is of, en zo ja, in welke sa- 
menstelling de kranswierengemeenschap 
terugkomt. 

Signalen van verandering in gun- 
stige richting waren er reeds vlak na de 
maatregelen in de zomer van 1989, nl. 
een grotere zichtdiepte (tot 230 cm op 
Grote Wije, tegen max. 140 cm in 1988) 
en toename van kranswieren in bedek- 
king en aantal soorten (Chara kispida en 
C. connzvens). Een snelle reactie ver- 
toonde de op het sediment groeiende 
draadalg Vaucheria dichotoma, die op 
de meeste plaatsen van Grote en Kleine 
Wije drastisch afgenomen of verdwenen 
was. De vitaliteit van Najas leek toege- 
nomen te zijn en op verscheidene plaat- 
sen werd degeneratie en afname van 
Bronmos geconstateerd. In 1990 lijkt de- 
ze verbetering zich door te zetten met 
een verdere toename van kranswierbe- 



dekking en het verschijnen van C h a  
aspera en C. cosrt7aria (fig. S ) .  Het totaal- 
P gehalte nam af tot gemiddeld 0,027 
rng.1-1 op Grote en Kleine Wije. 

Onderzoek dat zeker nog enkele 
jaren moet lopen, zal uitwijzen in hoe- 
verre dergelijke veranderingen structu- 
reel zijn, en in welke richting het eco- 
systeem zich zal ontwikkelen. In elk ge- 
val kan dit onderzoek onze kennis over 
dynamiek en flexibiliteit van waterplan- 
ten en kranswieren vergroten, hetgeen 
belangrijk is voor de praktijk van het wa- 
terbeheer. 
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Fig. 5. Verspreidingspatroon van de krans- 
wieren Chara aspera, C. connivens, C. glo- 
bularis, C. contraria, C. hispida en Nitella 
mocronata in de zomer van 1990. 
(C. globularis/connivens: deze soorten zijn 
bij afwezigheid van voortplantingcstructu- 
ren niet van elkaar te onderscheiden.) 
Distribution pattem of Chara aspera, C. 
connivens, C. globulatis, C. contraria, C. 
hispida and Nitella mucronata in summer 
1990. 



Summary 
Floristic changes in the peat lake Botshol in 
relation to management. 
A review is given about the reduction in 
diversity of different aquatic communities in 
the nature reserve area Botshol, a shdlow 
peat lake area in the province of Utrecht, The 
Netherlands. The decline in species richness 
was most pronounced in the characean com- 
munity with a reduction from six species, 
among which Chara hirpida and Nitef/opsis 
obtusa, in 1969 til1 only one species (Chara 
giobdani) in 1988. 
The oligohdine macrophyte Najas marina 
also strongly declined. Some species as the 
coenocytic filarnentous dga Vaucheria 
dichotoma and in particular the moss Fon- 
tin& anhpyretica have reached dominance 
at many locdities. 
The reduction in species diversity was accom- 
panied by only minor changes in measured 
parameters. One of the reasons for this 
phenomenon may be the buffering capacity 
of the system of reed marshes and small 
ponds near the inlet of water from the 
strongly contaminated rivulet Oude Waver. 
Measures wete taken to reduce the 
phosphoms load from 0,6 to 0 , l  g P. m-2 
open water per year, by isolating the reserve 
area from the neighbouring agricultural 
pastures and reduction of phosphor load of 
the inletwater. 
The prognoses for recovery are optimistic on 
account of the fact that the sptem is relative- 
ly small and yet far away from a fmd stage of 
eutrophication. Positive signs were the in- 
crease of Najas and Chara with the reap- 
pearance of Chara aspera, C. bispik and C. 
connivens during the surnmers of 1989 and 
1990, just after the restoration measures. 
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