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De ecologische ontwikkeling in het Markermeer vertoonde de

afgelopen twee decennia een neergaande trend. Met het

onderzoeksprogramma Natuurlijk Markermeer-IJmeer (NMIJ)

zoekt Rijkswaterstaat (RWS) naar herstelmaatregelen om weer

een robuust ecologisch gezond watersysteem te realiseren.

In het kader van NMIJ zijn in de zogenaamde ‘Waterproeftuin’

innovatieve technieken en kansrijke maatregelen in de praktijk

beproefd. In dit artikel belichten wij de resultaten en leerpun-

ten van drie veldexperimenten: Marker Kwelderwerken,

Marker Stapsteen en Rifballen.

Het water in het Markermeer is vaak troebel, waardoor de ontwik-
kelingsmogelijkheden van de ondergedoken waterplanten, macro-
fauna en fytoplankton beperkt zijn. Daarnaast bestaan de oevers
van het Markermeer grotendeels uit verharde taluds met abrupte
overgangen van droog naar nat. Grote arealen moeraszones en
vegetatierijke oevers ontbreken en daarmee zijn de mogelijkheden
voor vis om te foerageren, te paaien, op te groeien en te schuilen
beperkt. Ook is er weinig voedsel en ruimte voor broedende en
rustende vogels. De steile verharde oevers en aanwezigheid van
gemalen belemmeren de uitwisseling van planten en dieren tus-
sen het Markermeer en de omliggende polders (Noordhuis et al.,
2014). Bureau Waardenburg en haar partners hebben binnen ‘de
Waterproeftuin’ drie veldexperimenten uitgevoerd om potentiële
oplossingen aan te dragen voor de diverse ‘mankementen’ van
het huidige Markermeer (fig. 1).
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Fig. 1. Situering veldexperimenten Marker Kwelder-
werken, Marker Stapsteen en Onderwaterrif van rifballen

in het Markermeer. Veldexperimenten tijdens of vlak na aanleg
(foto’s respectievelijk: Martijn Waardenburg, Wouter Lengkeek en
Sietse Bouma).

1. MARKER KWELDERWERKEN

Doel en opzet
Het veldexperiment Marker Kwelderwerken was gericht op het rea-
liseren van een geleidelijke land-waterovergang in de oeverzone,
waarbij het slappe gebiedseigen slib als bouwstof dient voor moe-
rasontwikkeling (fig. 2). Hiertoe is het concept van ‘Kwelderwer-
ken’ toegepast, dat al eeuwen in gebruik is voor landaanwinning
langs de Noord-Nederlandse kust. Het concept is vertaald naar
het zoete Markermeer, waarbij met rijshouten dammen luwte en
ondieptes zijn gerealiseerd in de oeverzone van de Noord-Hol-
landse Markermeerkust bij Warder (fig. 1). Het doel was om op
korte termijn inzicht te krijgen in 1) de mogelijkheid om op deze
manier het dunne slib uit het Markermeer op te slaan en vast te
leggen en 2) de ecologische processen die hier spontaan of na
aanplant ontstaan. Door de vestiging en ontwikkeling van flora en
fauna op de luwe verondiepte plekken zou natuurlijke verlanding
kunnen optreden. Daarnaast kunnen paai-, opgroei- en schuilplek-
ken voor vis zich ontwikkelen alsmede foerageer- en rustgebied
voor vogels.

Ontwerp, compartimenten en vakken
De Kwelderwerken of dammen bestonden uit palenrijen met daar-
tussen rijshout en GEO-textiel. Er zijn twee vierkante comparti-
menten gerealiseerd, met daarbinnen elk negen vakken van 15
meter bij 15 meter: zes vakken met een diepte gradiënt haaks op
de kust (buitenste vakken, 0 – 1,2 meter t.o.v. zomerpeil (ZP)) en
drie controlevakken met de oorspronkelijke waterdiepte (midden,
1,5 meter t.o.v. ZP). Om het effect van substraattype op de ecolo-
gische en hydromorfologische ontwikkelingen te onderzoeken, is
het noordelijke compartiment verondiept met zand en het zuide-
lijke met gebiedseigen slib. Om de vegetatie op gang te helpen is

Markermeer
Marker Kwelderwerken

Marker Stapsteen

Onderwaterrif van rifballen



De Levende Natuur - maart 2016| 55

per compartiment in één droogvallend vak Riet (Phragmites australis)
aangeplant en in één ondiep vak Mattenbies (Scirpus lacustris) (fig. 3,
foto 1a). Het veldexperiment is uitgevoerd en gemonitord tussen
juni 2013 en oktober 2014 (Bak et al., 2013; Wielakker et al., 2014).

Verrassend veel moerasplanten op het slib
De lokaal ontstane luwte binnen de kwelderwerken was positief
voor de ontwikkeling van moeras- en waterplanten. Op het droog-
vallende slib zonder aanplant van Riet ontwikkelde zich binnen
een jaar spontaan een diverse emerse vegetatie van 35 soorten
oeverplanten, waaronder Moerasandijvie (Tephroseris palustris),
Zeeaster (Aster tripolium) en Watergras (Catabrosa aquatica) (foto 2).
Daarnaast konden de aangeplante rietwortelstokken zich op het
slib in een relatief korte tijd (één jaar) ontwikkelen tot een hoge
en dichte rietvegetatie. Op zand kon het Riet zich niet goed hand-
haven (foto 3a&b). Hier trad ook geen spontane vestiging op van
nieuwe emerse soorten. Zowel een tekort aan voedingsstoffen als
inundatie kan een rol hebben gespeeld bij de beperkte vestiging
en ontwikkeling van oevervegetatie op het zand. Delen van de
zandvakken waren als gevolg van herverdeling van het zand binnen
de vakken (erosie en aanzanding) gedurende de gehele proefduur
frequenter geïnundeerd dan de slibvakken. Twee maanden na aan-
leg was de vegetatie in de slibvakken echter al veel beter ontwikkeld
dan in de hoger gelegen niet-geïnundeerde delen van de zandvak-
ken. De grotere voedselrijkdom van het slib was hier waarschijnlijk

Fig. 2. Veldexperiment Marker
Kwelderwerken: visualisatie

van het principe (schets:
Mascha Visser).

Fig. 3. Veldexperiment
Marker Kwelderwerken:
overzicht van indeling
en behandeling twee
compartimenten
(Z = zandcomparti-
ment en S = slibcom-
partiment) met daar-
binnen allebei negen
vakken.

Foto 1a&b. Marker Kwelderwerken direct na aanleg en aanplant van
riet- en mattenbiesvegetatie (a, september 2013, foto: Martijn Waar-
denburg) en na één groeiseizoen (b, oktober 2014, foto: Bas van
den Boogaard). Opvallend is de spontane, forse aanslibbing van
slib (venig materiaal) tussen de dijk en de Marker Kwelderwerken

en in de diepe controlevakken van het slibcompartiment.

a: september 2013

b: oktober 2014
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Foto 3a&b. Ontwikkeling aangeplant Riet in het slibvak
(boven) en het zandvak (onder) na één jaar (augustus 2014,

foto: Rob van de Haterd)

mede debet aan. Ondanks de korte onderzoeksperiode lijkt een
verondieping met gebiedseigen slib tot rond de waterlijn (bij ZP)
ofwel een plas-dras situatie garant te staan voor een snelle spontane
vegetatie-ontwikkeling. De hoogteligging moet zodanig zijn dat
voldoende inundatie optreedt om wilgenopslag tegen te gaan,
maar niet zo veel dat het de vegetatieontwikkeling remt. Het aan-
planten van rietwortelstokken biedt kansen voor de realisatie van
een robuust rietveld binnen een jaar, waardoor de kans op erosie
afneemt. Het plas-dras gebied moet wel voldoende beschermd
zijn tegen golfaanval (in dit geval middels rijsdammen) om afslag
te voorkomen.

Uitblijven vegetatieontwikkeling diepere delen
In de ondiepe (0,5 m) slib- en zandvakken heeft de emerse vegetatie
zich beperkt ontwikkeld. De aangeplante Mattenbies kon zich in
2013 nog goed handhaven, maar was in 2014 op veel plekken in
het slibvak en in zijn geheel in het zandvak verdwenen. Nieuwe
emerse soorten hebben zich niet gevestigd. Hetzelfde geldt voor
de submerse vegetatie in de (1,2 m) diepe vakken. Mogelijk was
er in de ondiepe en diepe vakken teveel golfwerking aanwezig die
leidde tot een ongunstig ontwikkelings- en vestigingsklimaat.
Daarnaast kan opwerveling van het ingebrachte sediment de vege-
tatieontwikkeling hebben beperkt. Begin 2014 is de buitenste dam
(aan de waterkant) naar beneden (onderwater) geduwd voor een
betere verdeling van de golfaanval over de dammen (aanpassing
ontwerp; foto 1b). Dit leidde tot een grotere golfwerking in de
ondiepe (0,5 m) en diepe (1,2 m) vakken. In de luw gelegen refe-
rentievakken (1,5 m diep, geen aanplant) ontwikkelde zich wel
submerse vegetatie (Doorgroeid fonteinkruid).

Kansen voor macrofauna, vis en vogels
De ontwikkeling van oevervegetatie (met name op het slib) bleek
macrofauna, vis en vogels aan te trekken door de toename van
voedselbeschikbaarheid, habitatstructuur en beschutting. De oever
in het referentiegebied (200 meter ten zuiden van het proef-
gebied) werd in 2014 gedomineerd door exotische grondels, zoals
Zwartbekgrondel (Neogobius melanostomus) en Kesslers grondel
(Neogobius kesslerii). De visfauna in de Marker Kwelderwerken
kende een grotere diversiteit en was te typeren als een Baars-
Blankvoorn gemeenschap met daarnaast soorten als Spiering
(Osmerus eparlanus) en Tiendoornige stekelbaars (Pungitus pungitus).
De lengte-frequentieverdeling laat zien dat juveniele cohorten van
Baars (Perca fluviatilis), Blankvoorn (Rutilus rutilus), Alver (Alburnus
alburnus), Zwartbekgrondel, Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus
aculeatus) en Winde (Leuciscus idus) de Marker Kwelderwerken als
opgroei- en schuilgebied gebruikten.
Voor meeuwen, eenden en steltlopers bleken de Marker Kwelder-
werken een geschikte rust- en foerageerplek. Zij gebruikten de
palen van de Marker Kwelderwerken om te rusten of foerageerden
in het ondiepe water op zoek naar jonge vis. Ook Visdieven
(Sterna hirundo) foerageerden in en rondom de kwelderwerken.
De slikkige, drooggevallen oeverdelen waren een interessant
biotoop voor steltlopers, zoals Oeverloper (Actitis hypoleucos) en
Tureluur (Tringa totanus).

Onverwachte ontwikkeling: erosie en sedimentatie
De Marker Kwelderwerken bleken redelijk in staat om zand en slib
binnen de dammen vast te houden. In de slibvakken trad een
beperkte netto erosie op en in de zandvakken zowel erosie als
aanslibbing. Erosie trad met name op aan de zijden met de groot-

Foto 2. Droogvallend slibvak zonder aanplant waar zich
binnen één jaar 35 soorten oeverplanten spontaan vestigden,

waaronder Moerasandijvie, Zeeaster en Watergras
(augustus 2014, foto: Rob van de Haterd).
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ste golfaanval. Daarnaast deden zich interessante hydromorfologi-
sche veranderingen voor binnen én rondom de Marker Kwelder-
werken. Meest opvallend was de forse, spontane aanslibbing van
venig materiaal in de 1,5 meter diepe controlevakken en tussen de
dijk en de kwelderwerken (foto 1a&b). De stromingen langs de
dijk voerden (venig) slib en veenbonken aan vanuit de omgeving,
dat sedimenteerde in de luwe zones in en achter de kwelderwerken.
Het aangeslibde materiaal bood een uitstekend nieuwe biotoop
voor allerlei organismen. Plantengroei ontstond al binnen een half
jaar op de droge, aangeslibde delen. De ondiepe locaties bleken
een geschikte paai- en opgroeiplaats voor vis en foerageerplek
voor visetende vogels (onder andere Visdieven).

Leerpunten: situering van luwte en ecologische functies
Luwte en verondieping zijn de sleutelfactoren die in de Marker
Kwelderwerken andere ecologische processen initieerden, zoals
het opgroeien en schuilen van vis, foerageren en rusten van vogels.
Bij de uitvoering van ecologische inrichtingsmaatregelen is het
van belang aandacht te schenken aan de situering van verschil-
lende ecologische functies in het gebied. Zo kan de aanleg van
rustgebied voor watervogels door de aanleg van luwtestructuren
een grote meerwaarde krijgen door de ontwikkeling van een
ondiepe vegetatierijke oeverzone in de nabije omgeving.
Ook bij andere (oudere) natuurontwikkelingsprojecten in het IJssel-
meergebied, zoals de ‘Hockeysticks’ langs de Houtribdijk, de IJssel-
monding in het Ketelmeer en de ‘Poffertjes’ in het Drontermeer
blijkt de combinatie van beschutting en verondieping cruciaal te
zijn voor een positieve ecologische ontwikkeling (Bak et al., 2008).
De toegevoegde waarde van deze gebieden is dat rust-, paai- en
broedgebied dichtbij foerageergebied is gelegen.

Leerpunten: Marker Kwelderwerken als ecologische
vooroeververdediging
Op deze locatie in het Markermeer lijkt de aanleg van luwtestruc-
turen in de oeverzone al voldoende te zijn om aanslibbing, ver-
landing en spontane vegetatieontwikkeling in gang te zetten. Dit
fenomeen biedt een interessant perspectief voor de ecologische
vooroevers die gepland zijn in het kader van de toekomstige dijk-
versterking Amsterdam – Hoorn.
De gerealiseerde oeverzone heeft naast een ecologische waarde
ook een beschermende functie voor de achterliggende dijk. De
Marker Kwelderwerken omvat verschillende kenmerken die lijken
op de principes van oeverdijkversterkingen. De constructie remt
de golfoploop. Daarnaast werkt de spontaan dichtgeslibde voor-
oever (van veen, venig slib en zand) ook als golfbreker. Het is
daarom interessant om het principe van de Marker Kwelderwerken
in te zetten voor meerdere functies (ecologie, waterkwaliteit,

veiligheid). Op andere locaties, bijvoorbeeld langs de Friese IJssel-
meerkust, zou dit oude concept van rijsdammen erosie van erach-
ter gelegen zandplaten kunnen tegengaan.
Onderhoud van de constructie hoeft niet heel intensief te zijn.
Onderhoud bestaat met name uit het vervangen van verteerde
wilgentakken en (op termijn) palen die boven het water uitsteken.
Indien wilgenopslag geaccepteerd wordt in bijvoorbeeld de drogere
oeverzone tussen de dijk en kwelderwerken dan ontstaan op ter-
mijn mogelijkheden voor het verzamelen van dit materiaal in de
omgeving voor onderhoudsdoeleinden. Zo ontstaat een gesloten
cyclus van verlanding, wilgenopslag en gebruik van materialen
uit de omgeving.

2. MARKER STAPSTEEN

Doel en opzet
Ecologische uitwisseling van het Markermeer met aangrenzende
gebieden is zeer beperkt en het versterken van deze verbindingen
is een effectieve maatregel om habitat- en soortdiversiteit te
vergroten (Noordhuis et al., 2014). Het veldexperiment Marker
Stapsteen is ontworpen als ecologische schakel tussen het Marker-
meer en de Noord-Hollandse veenweidepolders. Vogels, waaron-
der Visdieven, en vissen kunnen gebruik maken van de Stapsteen
als tussenstation tussen het open water van het Markermeer, de
oever, en de achterliggende binnendijkse (natuur)gebieden (fig. 4).

Het ontwerp van de Marker Stapsteen bestaat uit:
• drie langgerekte drijvende elementen (pontons) specifiek
ingericht als rustplek voor vogels/broedplek voor vogels van
kale grond;
• kunstmatige driedimensionale onderwaterstructuren in de
vorm van netvormige kratten, voor vis en macrofauna.
Het veldexperiment is uitgevoerd en gemonitord in de periode
juni 2013 – december 2014 (Lengkeek & Didderen, 2013; Didderen
et al., 2014). De pontons zijn aangelegd 300 meter uit de Noord-
Hollandse Markermeerkust bij Warder (fig. 1). Ze zijn boven water
ingericht als broedplaats voor kale grondbroeders met name Vis-
dieven, een soort die zowel binnendijks als buitendijks foerageert.
De driedimensionale onderwaterstructuren, 50 per ponton, zijn
bedoeld als schuil-, paai- en opgroeiplek voor vissen en substraat
voor Dreissena mosselen en andere macrofauna. De drie pontons
waren aan de bovenkant voorzien van een tafel, van elk 75 m2,
met opstaande randen. Als afwerking zijn de tafels onder andere
voorzien van grofkorrelig substraat (betongruis), schuilplaatsen
voor kuikens en aanplant van spaarzame vegetatie (sedum).

Fig. 4. Veldexperiment Marker
Stapsteen: visualisatie van het

principe (schets: Mascha Visser).
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Broedende Visdieven
Na aanleg is de Marker Stapsteen al snel in gebruik genomen
door diverse soorten watervogels, zoals Aalscholvers (Phalacroco-
rax carbo sinensis), ganzen (Anser soorten) en meeuwen. Nijlgans
(Alopochen aegyptiaca), Visdief, Stormmeeuw (Larus canus) en
Witte kwikstaart (Motacilla alba) ondernamen broedpogingen.
Een eerste broedpoging van Visdieven is waargenomen begin mei
2014, gevolgd door meer broedparen (totaal 36 paar). Eind juli
2014 zijn 47 jongen en 11 eieren aangetroffen (foto 4a&b). Het
uitkomstsucces bedroeg minimaal 81% en het broedsucces maxi-
maal 1,7 jong per paar, hetgeen vergelijkbaar is met het uitkomst-
succes op andere plaatsen in Nederland. Visdieven van de Marker
Stapsteen foerageerden zowel binnendijks als buitendijks, boven
de oeverzone (o.a. Marker Kwelderwerken) en het open water van
het Markermeer.

Fauna tussen onderwaterstructuren
De onderwaterstructuren waren al snel begroeid met diverse soor-
ten organismen. Zo zijn de structuren volledig bedekt geraakt met
hydroïd poliepen, vestigden zich zowel Driehoeks- als Quagga-

mosselen (Dreissena polymorpha en Dreissena bugensis; dichtheid
8200 ind/m2), slijkgarnalen (Corophiidae; 2900 ind/m2), vlokreef-
ten (Gammaridae; 1500 ind/m2) en zijn enkele exemplaren van
watermijten (Hydrachnidae), kokerjuffers (Trichoptera) en borstel-
wormen (Oligochaeta) aangetroffen.
Het aantal vissen dat met verschillende monitoringstechnieken
(sonar, onderwatercamera en elektrische visapparatuur), is aange-
troffen tussen de onderwaterstructuren, was beperkt (maximaal 55
ind/ha), en vergelijkbaar laag als de omgeving. Wel bleek dat de
structuren door diverse soorten vis gebruikt zijn. Zowel Baars,
Europese aal (Anguilla anguilla) en Alver zijn waargenomen tussen
en rondom de structuren, waaronder meer dan 1000 jonge Alvers
in de zomer van 2014.

Leerpunten: Habitatdiversiteit en (tijdelijke) verbindingen
Het veldexperiment laat zien dat structuren (zowel boven- als
onderwater) bijdragen aan een vergroting van habitatdiversiteit
en daaraan gekoppeld een toename van soorten (macrofauna,
vogels).
Drijvende structuren kunnen in potentie dienen als stapsteen in
structuurarme delen van het Markermeer en daarmee de verbin-
ding binnendijks-buitendijks en open water-oever bevorderen.
Door het robuuste en mobiele karakter kan dit concept vrijwel
overal langs de oever snel worden toegepast als (tijdelijke) oplos-
sing. Diverse technische aspecten van de inrichting van de struc-
turen, zoals toegepast substraat en vegetatie, zijn bruikbaar bij
andere inrichtingsmaatregelen, zoals luwtedammen, vooroever-
dammen of eilanden.

3. RIFBALLEN

Doel en opzet
Eén van de negatieve ontwikkelingen in het Markermeer begin
jaren negentig was de sterke afname van de populatie Dreissena
mosselen. Dit resulteerde in een afname van de helderheid van
het water (meer opwerveling en minder filtering) en van de voed-
selbeschikbaarheid voor watervogels, waaronder diverse Natura
2000-soorten. Het veldexperiment ‘Rifballen’ is ontworpen als
onderwaterrif, met als doel inzicht te krijgen in de mogelijkheden
om met rifballen de vestiging en ontwikkeling van Dreissena mos-
selen, maar ook van waterplanten en vissen te bevorderen. Mos-
selen filteren algen en slib uit het water, waardoor het doorzicht
lokaal tussen de rifballen kan toenemen en de ontwikkeling van
waterplanten op gang kan komen. Tussen de rifballen kunnen
jonge vissen zich verschuilen. De mosselen en vissen vormen
potentiële voedselbronnen voor diverse soorten watervogels.
Binnen dit veldexperiment zijn 76 rifballen (totaal oppervlak 1200
m2) aangelegd op 2 km van de Houtribdijk ten zuiden van Trintel-
haven (fig. 1). Het rif ligt op een diepte van 4 meter op een over-
wegend harde zandbodem. De holle betonnen rifballen zijn eigen-
lijk koepels (1–1,5 meter hoog en breed), wegen circa 800 kg per
stuk en zijn voorzien van gaten (fig. 1). Het veldexperiment is
uitgevoerd tussen mei 2012 en december 2014 (Didderen et al.,
2012; Bak et al., 2014).

Dreissena-mosselen en andere macrofauna op rifballen
Na de aanleg in mei 2012 zijn de rifballen gekoloniseerd door
zowel Driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) als Quagga-
mosselen (D. bugensis). De dichtheid en het biovolume van beide

Foto 4a&b. Visdief boven de stapsteen met onbekende prooi
(a) bestemd voor één van de kuikens op de Marker Stapsteen

(b) (juli 2014, foto: Bas van den Boogaard).
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soorten zijn op de rifballen hoger (in 2014: factor 100–800) dan
die op de waterbodem tussen de rifballen en in de omgeving
(referentiegebied) (fig. 5). In 2014 was ook op de waterbodem tus-
sen de rifballen de dichtheid van Dreissena mosselen hoger dan in
de omgeving. Een interessante waarneming is de aanwezigheid
van grote plekken met levende Dreissena op de waterbodem naast
een aantal rifballen. Dit duidt op kolonisatie van de waterbodem
door mosselen afkomstig van de rifballen.
Naast Dreissena mosselen zijn op de rifballen ook relatief hoge
dichtheden aangetroffen van andere waterinsecten met name
vlokreeftjes en slijkgarnalen (foto 5a). Vlokreeftjes, maar ook
Dreissena mosselen, kunnen als voedselbron fungeren voor
diverse vissoorten en benthos-etende watervogels.

Onderwaterrif als schuil-, foerageer-, opgroei- en wellicht
paaigebied voor vissen
Middels onderwatercamera’s, echoscope en een schietfuikbemon-
stering is vastgesteld dat er in ieder geval zes vissoorten gebruik
maken van de rifballen: Pos (Gymnocephalus cernuus), Baars (foto
5b), Zwartbekgrondel, Snoekbaars (Stizostedion lucioperca), Blank-
voorn en Spiering. Op de onderwaterbeelden is te zien dat vis de
rifballen gebruikt als schuil-, opgroei- en foerageergebied. Zowel
jonge als volwassen vissen zwemmen in en uit de rifballen en
eten de waterinsecten die aanwezig zijn op het oppervlak van de
rifballen. Tijdens de schietfuikbemonstering in het najaar van
2014 was in het referentiegebied Zwartbekgrondel de dominante
soort en bij de rifballen Pos. Er was geen verschil in de soorten-
rijkdom tussen de rifballen en het referentiegebied, wel is bij het
onderwaterrif twee keer zoveel vis gevangen.

Leerpunten: Rifballen als brongebied en ecologische stapsteen
Met het veldexperiment ‘Rifballen’ is aangetoond dat betonnen
koepels een goedkoop, robuust en onderhoudsarm substraat
vormen voor de aangroei van Dreissena mosselen en dienen als
schuil- en foerageergebied voor vissen. Het rif van betonnen koe-
pels kan fungeren als een brongebied van waaruit kolonisatie van
de kale bodem kan plaatsvinden. Mosselen en diverse andere
soorten waterinsecten op de rifballen bieden een grotere diversi-
teit aan voedsel voor vissen en watervogels.

Foto 5a&b. Rifballen onderwater: duidelijk zichtbaar is de aan-
groei van Dreissena mosselen, hydroid poliepen en (kokertjes
van) slijkgarnalen (a), terwijl ook baarzen (b) langs en door de
structuren zwemmen (2013/2014, foto’s: Wouter Lengkeek).

Fig. 5. Dreissena dichtheden. (Dreissena polymorpha en Dreissena
bugensis > 2 mm lengte) op de rifballen en op de waterbodem in het

proefgebied en het referentiegebied (voorjaar 2012 = nulmeting,
najaar 2012, 2013 en 2014). Y-as is logaritmisch weergegeven.
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De rifballen vormen een habitat voor vissoorten van een oever-
gebonden visgemeenschap midden in het diepe water (4 meter
diep, 2 kilometer uit de oever) van het Markermeer. Een kunst-
matig onderwaterrif kan daarmee een stapsteen-functie vervullen
voor vis tussen de oeverzone en toekomstige eilanden, zoals het
nieuwe moerasgebied de ‘Marker Wadden’.
In verband met de versterking Houtribdijk moeten de Rifballen
uiterlijk 1 januari 2017 zijn verwijderd of verplaatst naar een
andere locatie. Gezien de positieve ecologische ontwikkelingen
rondom de Rifballen wordt gezocht naar een definitieve locatie
van het rif bij voorkeur in het Markermeer.

DOORKIJK NAAR DE TOEKOMST: OPSCHALING EN
TOEPASSING VAN DE STRUCTUREN

Het Markermeer heeft dringend behoefte aan geleidelijke zachte
land-waterovergangen, ecologische stapstenen en meer structuur
onder water. Uit de drie veldproeven blijkt dat elk type structuur
(van semi-natuurlijk zacht tot betonhard) in een kort tijdsbestek al
een meerwaarde biedt voor de ecologie van het Markermeer. Voor
grootschalige maatregelen heeft de ontwikkeling van natuurlijke
structuren altijd de voorkeur boven de introductie van kunstmatig
substraat. Op specifieke plekken waar natuurlijke ontwikkeling
lastig is (bijvoorbeeld in het diepe water of op slibrijke bodem),
kunnen kunstmatige structuren helpen om natuurlijke ontwikkeling
te initiëren dan wel fungeren als alternatief. Daarnaast kunnen
kunstmatige structuren ecologische functies ondersteunen en
prima geïntegreerd worden in ontwerpen van infrastructurele
werken zoals dijken, sluizen en havens.
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Summary
Towards an ecologically sound Markermeer via three in-situ experiments
The ecological state of one of the largest freshwater lakes in The Nether-
lands, lake Markermeer, has shown a negative trend over the past decades.
Turbid water inhibits the development of submersed vegetation, inverte-
brates and phytoplankton. Additionally the shores of the Markermeer
are steep and man-made with no transitional zones and with little
wetland vegetation. Places for fish to spawn, shelter and feed are limited
and there is not much in the way of suitable breeding and resting habitat
for birds. Rijkswaterstaat (Ministry of Infrastructure and Environment)
through the innovative research program Natuurlijk Markermeer-IJmeer
(NMIJ) is looking for innovative habitat restoration measures to improve
the general habitat quality of lake Markermeer and to this end Bureau
Waardenburg has carried out three experiments: the Marker Kwelder-
werken (the development of natural mud flats and bank vegetation with
silt from the water column), the Marker Stapsteen (a stepping stone
between the open water and hinterland with breeding habitat for birds
and underwater habitat for fish and mussels), and reef balls (to create
a reef of Dreissena mussels with hiding and feeding opportunities for
fish). All three experiments yielded interesting data and achieved their
goals. Wetland vegetation developed fairly soon after the installation of
the Kwelderwerken. Tens of pairs of Common Terns successfully raised
chicks on the Stapsteen, and fish and mussels used the structures
under water. Similarly, the reef balls were colonized by Dreissena mussels
and functioned as feeding and sheltering habitat for several species of
fish. This article provides insight in potential future applications of
principles tested within the three experiments.
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Op het YouTube-kanaal van Bureau Waardenburg staan
diverse filmpjes van de Waterproeftuin-projecten:
http://www.youtube.com/BureauWaardenburg


