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De titel van deze brochure is misschien wel de kortst 
 mogelijke samenvatting van het rapport Ecologie van het 
gelijknamige IJsselmeergebied, dat Rijkswaterstaat begin 
2010 uitbrengt over de trendmatige processen die zich in 
het IJsselmeer gebied voltrekken.
Het IJsselmeergebied is een nog jong watersysteem, 
dat zich sinds de afsluiting van de Zuiderzee is gaan ont-
wikkelen. Tal van natuurlijke factoren en menselijke activi-
teiten en ingrepen blijven die ontwikkeling beïnvloeden. 
Het ecosysteem reageert daar sterk op, soms snel, soms na 
lang aarzelen. Alles bij elkaar genomen is het een bijzonder 
complex geheel, dat maar steeds onderweg is naar een nog 
onduidelijke en al of niet stabiele situatie.

Het ecosysteem in het IJsselmeergebied heeft een eigen 
ontwikkelingskracht en een eigen dynamiek, dat wel. Maar 
tegelijkertijd is het systeem direct en indirect de resultante 
van tal van invloeden die er soms geleidelijk, soms abrupt, 
op inwerken. We staan nu aan de vooravond van een reeks 
te verwachten krachtige invloeden. Het IJsselmeerpeil moet 
volgens het Nationaal Waterplan op termijn omhoog. Aan 
de zuidrand van het Markermeer wil Almere zijn bebouwing 
buitendijks uitbreiden. Amsterdam reikt Almere over het 
IJmeer heen de hand. De recreatiedruk zal toenemen. Tege-
lijkertijd leggen de waterbeheerders en natuurbeheerders 
hun ecologische doelen voor het gebied vast in beheerplan-
nen. De maatregelen in die plannen zijn gericht op behoud 
en herstel van soorten en habitats. 
In het multifunctionele IJsselmeergebied is dit alles niet 
samen te brengen zonder een zorgvuldig proces van afstem-
ming en samenwerking. Dat de verschillende overheden 
zich daarvan bewust zijn, is te zien in het ontwikkelingsper-
spectief TMIJ (Toekomst Markermeer IJmeer), waarin is 
vastgelegd dat ecologisch herstel in het Markermeer een 
randvoorwaarde is voor het kunnen realiseren van buiten-
dijkse uitbreiding van Almere en andere ruimtelijke 
plannen.

De vraag is dan echter: hoe voer je zo’n intentie uit? Wat 
zijn de tekenen waarmee de ecologie in het gebied aangeeft 
dat het sein op veilig staat? Wanneer is het ecosysteem 
robuust genoeg om nieuwe ruimtelijke ingrepen te kunnen 

incasseren of daar zelfs baat bij te hebben? Lastige vragen 
tegen de achtergrond van de structurele teruggang van 
vooral visetende en bodemdieretende vogels in IJsselmeer, 
Markermeer en IJmeer, de zogenaamde ‘autonome neer-
waartse trends’ (ANT). Vragen die niet alleen leven rond 
de ruimtelijke plannen in Markermeer en IJmeer, maar 
ook in de komende discussie over de peilverhoging van 
het IJsselmeer.
Om althans de meest prangende vragen over de ecologische 
toekomst van het IJsselmeergebied te kunnen beantwoor-
den, is nieuw onderzoek gestart: de vier jaar durende studie 
naar de oorzaken en achtergronden van de autonome neer-
waartse trends en het pilotprogramma Natuurlijker Marker-
meer-IJmeer (NMIJ). Ook in de Voorverkenning toekomstig 
peilbeheer IJsselmeergebied van het Delta programma 
IJsselmeergebied (DPIJ) zal het belang van de ecologie 
bij eventuele peilverhoging worden meegenomen. 

De beste bijdrage die Rijkswaterstaat meteen in het 
 beginstadium aan dit onderzoek kan bieden, is het rapport 
Ecologie in het IJsselmeergebied. Het bevat als betrouwbare 
basis de geordende resultaten van het in 1992 gestarte 
 biologische monitoringprogramma dat onderdeel is van 
het programma Monitoring Waterstaatkundige  Toestand 
des Lands (MWTL). 
Behalve de MWTL-gegevens bevat het rapport ook een 
beschrijving van niet-biologische processen. Het maakt 
daarnaast gebruik van veel beschikbare gegevens uit andere 
bronnen. Het signaleert niet alleen, maar wijst ook op 
mogelijke verbanden en geeft hypotheses waarop het breed 
uitgezette onderzoek (ANT en NMIJ) kan voortbouwen. 

Ecologie in het IJsselmeergebied loopt echter nadrukkelijk 
niet op de resultaten van dit onderzoek vooruit. Wel geeft 
het een grote hoeveelheid trendinformatie waarmee ook 
bestuurders die zijn betrokken bij de ruimtelijke, econo-
mische en natuurvraagstukken van de regio’s rond het 
IJsselmeergebied, kunnen werken. 
Deze brochure vat de hoofdlijnen van het circa 400 pagina’s 
tellende rapport op toegankelijke wijze samen.

Voorwoord
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‘Hele ritsen van zwarte zeeëenden dobberen op de baren, een zwarte 
streep op het vale zeetje en als ze opvliegen lijkt het, of er een groote 
zwarte slang over het water kruipt. Dan zijn er ook ontelbare kuifeendjes 
en ook genoeg van die aardige brilduikers, die hun naam danken aan 
die groote witte vlek vlak voor hun oog. Dan scharrelen er ook grootere, 
bont gekleurde vogels met smalle roode snavels, dat zijn de zaagbekken 
en als we al een eindje in februari zijn, dan zien we die in troepjes bijeen 
allerlei zotte grimassen en capriolen maken, een teeken, dat de broed-
tijd nadert. Zelfs eidereenden komen zich hier van tijd tot tijd vertoonen, 
ja, eigenlijk is hier van alles te verwachten van wat er langs de stranden 
en in de zeegaten van vogels te zien is. Ik zou dat buitenlandje niet graag 
missen en verheug mij er zeer over, dat dit heele stuk van Amsterdam tot 
Muiderberg toe onveranderd zal blijven, wanneer binnen korter of langer 
tijd, de Zuiderzee wordt drooggemaakt.’

Deze observaties schreef Jac. P. Thijsse in 1915, staande aan 
de Diemerzeedijk bij Amsterdam. Het citaat uit zijn bloem-
rijke teksten in het Verkade-album Langs de Zuiderzee is 
niet bedoeld om sentiment op te roepen, noch als histori-
sche referentie voor het uitzicht dat men nu vanaf dezelfde 
plek heeft op stedelijk IJburg. Het gaat om de laatste zin. 
Daaruit blijkt dat inzicht in ecosystemen in die tijd nog ver 
te zoeken was. Thijsse was een natuurkenner en één van 
de grondleggers van het bewustzijn van natuur- en land-
schapswaarden in Nederland. Toch meende hij dat het 
reepje water dat hij voor zich zag, compleet met flora en 
fauna, zou kunnen blijven bestaan als het overgrote deel 
van de Zuiderzee zou zijn ingepolderd. En dan gingen 
de plannen die toen op de tekentafel lagen, ook nog eens 
veel verder dan wat uiteindelijk is uitgevoerd.

Nooit zo bedoeld
Nadat met het gereedkomen van de Afsluitdijk in 1932 
het IJsselmeer aan een zelfstandig leven begon, zijn er meer 
momenten geweest van grote ingrepen. En ook toen was 
de ecologische samenhang niet aan de orde. Ingrepen 
in het IJsselmeergebied zijn lange tijd doelgerichte oplos-
singen geweest voor op zichzelf staande plannen of pro-
blemen. Het gebied zoals wij het nu kennen, is daarvan 
het resultaat. Het was nooit zo bedoeld. Het plan waar 
Lely aan begon, is niet uitgevoerd zoals het was bedacht.  
De wél getekende Markerwaard bleef steken bij de aanleg 
van één dijk en is sinds 2007 definitief van de baan.  

In het plan waren aanvankelijk ook geen randmeren 
 voorzien. Ze zijn alsnog opgenomen onder grote druk van 
Defensie. In oorlogstijd moest voldoende water beschikbaar 
zijn om het Gooi te kunnen inunderen. Later bleken de 
randmeren ook hydrologisch gezien welkom. Zonder 
deze buffer zou de Veluwezoom sterk zijn verdroogd.

Voortschrijdend inzicht gaat altijd met schokken en spron-
gen. Zo ook het inzicht dat een zo robuust en intact moge-
lijk ecosysteem in het IJsselmeergebied van groot belang is. 
Dat inzicht is nu duidelijker aanwezig dan ooit tevoren. 
De ecologische belangen staan letterlijk op de kaart. Maar 
om met die belangen rekening te kunnen houden, moeten 
we ze goed kennen en weten hoe ze kunnen worden 
gediend. Daarom is het bijzonder waardevol dat in de 
af gelopen decennia veel kennis over de ecologie is vergaard: 
door veel en veelzijdig onderzoek, maar vooral door het 
frequent en met betrouwbare technieken meten van de 
belangrijkste systeemgegevens. Er zijn nog veel vragen over, 
maar met wat we al wel weten, kunnen we gericht zoeken.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 van deze brochure worden eerst de trends 
gepresenteerd die blijken uit minstens twee decennia 
 systematisch verzamelde meetgegevens. 
Hoofdstuk 2 belicht sleutelfactoren van de verschillende 
hoofdaspecten: een mix van autonome veranderingen en 
gevolgen daarvan die op hun beurt aanjagers zijn van nieuwe 
veranderingen. 
Hoofdstuk 3 schetst vier duidelijke ‘systeemshifts’ die 
zich de afgelopen dertig jaar hebben voorgedaan. Het zijn 
hypotheses over de samenhang tussen de sleutelfactoren 
uit hoofdstuk 2 én relatief abrupt en gelijktijdig optredende 
ecologische veranderingen. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de relatie tussen de compartimenten 
van het IJsselmeergebied onderling en met de omgeving.
Hoofdstuk 5 ten slotte geeft een beschouwing over de 
 (verwachte) ontwikkelingen in het ecosysteem. 

Inleiding en leeswijzer
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Binnen het geheel van ontwikkelingen in het IJsselmeergebied 
geven de opeenvolgende meetreeksen zeven duidelijke trends aan.

1.  
Waargenomen trends
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Het begrip trend roept het beeld op van een gestaag in een 
bepaalde richting voortschrijdende ontwikkeling. Omdat in 
het IJsselmeer zo ongeveer alles continu in beweging is, 
moeten we de trends die het rapport Ecologie van het IJssel-
meergebied beschrijft duidelijker inkaderen. Het gaat hier 
in eerste instantie om ontwikkelingen die zijn af te leiden 
uit de gegevens van het Programma Biologische Monito-
ring. In 1992 is dit programma toegevoegd aan het al langer 
bestaande Meetnet Waterstaatkundige Toestand des Lands. 
In dit programma zijn echter ook meetnetten opgenomen 
die destijds al bestonden (over vis, vogels en waterkwali-
teit). De rapportage beschrijft ook overige reeksen die 
 relevant kunnen zijn voor het begrip van het ecosysteem. 
De tijdhorizon gaat zodoende terug tot eind jaren zestig, 
en voor enkele aspecten nog verder. 
Sommige trends bestrijken die hele periode, andere zijn 
later in beeld gekomen. Sommige trends liggen duidelijk  
in het verlengde van andere. Toch zijn ze allemaal apart 
benoemd, juist omdat er allerlei vormen van interactie 
kunnen zijn.

Afname van chemische verontreiniging 
De chemische toestand van de wateren van het IJsselmeer-
gebied in zijn geheel, is sinds de jaren tachtig verbeterd. 
Dit is het gevolg van het waterkwaliteitsbeleid en van 
 redelijk effectieve wetgeving in Nederland en in de boven-
stroomse landen. Deze verbetering lijkt weinig invloed 
te hebben op het ecosysteem van het IJsselmeergebied. 
Afgezien van het Ketelmeer hebben de verschillende 
 wateren nooit veel last gehad van chemische 
verontreiniging.

Afname van nutriëntgehalten 
In alle meren zijn de concentraties fosfaat sterk afgenomen. Dit is het gevolg van de toepassing in Nederland en Duits land 
van relatief eenvoudige en doeltreffende technieken om fosfaat uit afvalwater te verwijderen, en van minder gebruik van 
die stof (bijvoorbeeld in wasmiddelen). Stikstof is minder eenvoudig te verwijderen en komt gedeeltelijk ook via atmos-
ferische depositie in het oppervlaktewater terecht. De gehaltes stikstof zijn daardoor minder ver teruggedrongen. 
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Terugkeer van waterplanten 
Door de afname van algen is het water in de randmeren veel helderder geworden. Dat, plus de geringe diepte van  
de randmeren, zijn sleutelvoorwaarden geweest voor grootschalig ecologisch herstel: de waterplanten zijn teruggekeerd. 
Ook in de Gouwzee, en de oeverzones van de Hoornse Hop en de Friese IJsselmeerkust is de plantengroei hersteld. Hier 
zijn de oorzaken complexer. In deze gebieden is het doorzicht namelijk niet duidelijk verbeterd. Hierover later meer. 
Vanwege de relatief kleine oppervlaktes heeft het herstel van waterplanten aan de zomen van het IJsselmeer en 
Markermeer/IJmeer weinig invloed op de rest van het ecosysteem in deze wateren.

Visstand blijft veranderen
Terwijl de afname van de totale visbiomassa in de afgelopen jaren in IJsselmeer en Markermeer tot stilstand lijkt te 
komen, zet de teruggang van de spiering door. De bodemvis pos neemt sterk in aantal toe. Actief biologisch visbeheer 
(brasem wegvangen) heeft in het Wolderwijd in 1991 de dominantie van brasem doorbroken. In de andere rand meren is 
enkele jaren later aan de alleenheerschappij van brasem een eind gemaakt doordat deze vis commercieel aantrekkelijk 
werd voor beroepsvissers. 
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Driehoeksmosselen nemen af in grote meren en nemen toe in randmeren. Opkomst van exoten 
De driehoeksmossel – eigenlijk een exoot – heeft zich sterk ontwikkeld als een vitale soort in de voedselketen. 
Vooral bepaalde eendensoorten zijn in de winter sterk afhankelijk geworden van deze ene voedselbron. Sinds 1992 is 
de driehoeksmossel in Markermeer en IJsselmeer sterk achteruitgegaan. In de randmeren is het ecologisch herstel 
juist gepaard gegaan met een toename van de driehoeks mossel.
De laatste decennia laten zich meer exotische bodemdieren zien. Daartoe horen quaggamosselen, korfmosselen, 
 kaspische slijkgarnalen en reuzenvlokreeften. Vooral de quaggamossel is wel beschouwd als een alternatief voor de 
driehoeksmossel. Deze soort zou beter bestand zijn tegen de omstandigheden die de teruggang van de driehoeksmossel 
hebben veroorzaakt. Of dat werkelijk zo is, staat nog te bezien.

Vogels volgen voedselaanbod 
Spiering is in IJsselmeer, Markermeer en IJmeer sterk achteruit gegaan en daarmee ook het voedselaanbod voor 
visetende vogels, die navenant in aantallen afnamen. In de grote meren is ook de hoeveelheid mosselen sterk terug-
gelopen, wat minder voedselaanbod betekende voor bodemdieretende vogels. Van deze vogels heeft een aantal soorten 
een nieuw foerageergebied kunnen vinden in de randmeren, waar mosselen het juist beter zijn gaan doen. Het herstel 
van waterplanten in de randmeren en de ondiepe delen van het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer heeft geleid tot 
grotere aantallen waterplantenetende vogels in die gebieden. Het verhoogde voedselaanbod in de randmeren blijkt 
ook uit de aantrekkingskracht van dit gebied voor vogels uit andere streken, bijvoorbeeld het rivierengebied.
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Teruggang moerasvogels, maar natuurontwikkeling schept meer habitat voor broedvogels 
Het vaste peil zorgt aan de Friese kust, de randmeren en het gebied van Zwarte Meer plus de monding van de IJssel voor 
geleidelijke teruggang van de buitendijkse moerasvegetatie. Het laatstgenoemde gebied staat onder invloed van de 
variabele rivierafvoer van de IJssel en opwaaiing bij harde wind uit westelijke richting. Maar zelfs daar is de dynamiek te 
gering voor een stabiele moerasvegetatie. Riet wordt dunner en minder geschikt voor de relatief zware nesten van de grote 
karekiet. De rietzone wordt ook smaller, waardoor minder rietareaal buiten het bereik blijft van predatoren vanaf het land 
(vos). Vogels die afhankelijk zijn van kale grond en plas-draszones, zoals meeuwen en sterns, hebben daarentegen in diverse 
meren baat gehad van de aanleg van vooroevers en opgespoten kale eilandjes. Het handhaven van dit nieuwe habitat 
vraagt wel intensief beheer. 

Signalen van permanente verandering
Deze trends zijn signalen. Ze geven aan dat in het IJssel-
meergebied permanent iets verandert. Dat zijn autonome 
processen, maar ook verschuivingen die zijn veroorzaakt of 
beïnvloed door menselijke ingrepen. Autonome processen 
kunnen op gang zijn gebracht door klimaatverandering, of 
door eigenschappen en krachten binnen het ecosysteem 
zelf. Voorbeelden van dit laatste zijn: de herverdeling van 
sediment na de compartimentering, veranderend gedrag 
van slib door verzoeting en accumulatie van organische 
stof. Naast autonome processen spelen ook menselijke 
invloeden hun rol, bijvoorbeeld veranderingen in inrichting 
en gebruik, maar ook inspanningen om de waterkwaliteit te 

verbeteren. Tegen deze achtergrond is het zaak om de 
 oorzaken en achtergronden van de trends goed te kunnen 
begrijpen. Dat geldt voor alle betrokkenen. Waterbeheerders 
en natuurbeheerders hebben dit inzicht nodig om effectieve 
beheermaatregelen te kunnen nemen voor het herstel van 
een gezonde ecologische basis. Voor de gebruikers is een 
goed begrip hiervan nodig om hun wensen en ambities te 
kunnen afstemmen op de eisen die het ecosysteem stelt. 
Ruimtelijke beleidmakers moeten goed onderbouwd kun-
nen beoordelen welke ruimte er is voor hún plannen en 
ambities. Daarom schetst het volgende hoofdstuk in grote 
lijnen een aantal hoofdaspecten die bepalend of van 
invloed zijn op de veranderingen in het water systeem. 
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Schoksgewijze wijziging van het ecosysteem komt meestal 
voort uit geleidelijk veranderende omstandigheden en 
 plotselinge extreme invloeden.

2. 
Sleutelfactoren
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Zoekend naar een zekere ordening in veranderingen 
en invloeden – en dus naar mogelijkheden om daar met 
beheermaatregelen op in te spelen – komt de inrichting 
van het watersysteem sterk naar voren als meest bepalend. 
Het hangt vooral van de inrichting af in welke mate het 
ecosysteem gevoelig is voor slib, nutriënten, klimaat en 
andere factoren die met de ecologie te maken hebben. 
Sommige aspecten spelen een hoofdrol in ketens van 
 oorzaken en gevolgen, die kunnen leiden tot complete 
systeemshifts. 

De fysieke omgeving
De wateren in het IJsselmeergebied zijn ontstaan uit een 
forse ingreep. Met de aanleg van de Afsluitdijk verdween 
de estuariene zone op slag uit het watersysteem van de 
Zuiderzee. Boven een bodem waarin nog veel ‘oud zout’ 
is opgeslagen, stond korte tijd later een nagenoeg zoete 
waterkolom. Met de aanleg van de Flevopolders is het 
gebied gecompartimenteerd in afzonderlijke ‘bakken’ 
die tamelijk eenvormig zijn. De oorspronkelijke gradiënten 
in bodemligging en bodemsamenstelling zijn grotendeels 
verdwenen. De randmeren missen dieper water; IJsselmeer 
en Markermeer hebben relatief weinig ondiep water. 
De aanleg van de Houtribdijk heeft het Markermeer afge-
scheiden van het IJsselmeer, waardoor in grote lijnen ook 
slib- en zandbodems van elkaar zijn geïsoleerd. Na de afslui-
ting van de Zuiderzee, bleef vooral in het zuidelijk deel, 
nu Markermeer, veel slib achter. Was het onder invloed 
van de getijdendynamiek evenredig over het meer verdeeld, 
nu hoopte het zich langzaam op in het diepere oosten. Als 
gevolg van de uittreding van ‘oud zout’ is het slib bovendien 
slapper geworden. Windgolven wervelen het makkelijker 
op. Dit heeft een negatieve uitwerking op driehoeksmos-
selen, die dan ook in aantal afnemen. Zo vermindert ook 
de filtratie van water en de afdekking van het sediment, 
zodat de situatie nog verder verslechtert. De rivierinvloed 
die vroeger zorgde voor een gradiënt vanaf de IJsselmon-
ding, is nu opgesloten in het Ketelmeer. In de afgelopen 
tientallen jaren hebben natuurontwikkelingsprojecten in 
het hele gebied bijgedragen aan de toename van ondiepe 
en beschutte oeverzones. Hierdoor is extra habitat ontstaan 
voor jonge vis en vogels.

Nutriënten 
Veranderingen in de waterkwaliteit beïnvloeden het eco-
systeem. In het IJsselmeergebied gaat het dan voornamelijk 
om overvloed of gebrek aan voedingsstoffen. Fosfaat is in dit 
gebied de sturende factor. Overvloed aan fosfaat in het water 
leidt tot eutrofiëring, met als gevolg minder doorzicht, wat 
doorwerkt in afnemende plantengroei, maar ook hogere 
biologische productiviteit. Afname van fosfaat vermindert 
of voorkomt algenbloei, met als gevolg helder water, meer 
plantengroei en – bij voldoende habitatdiversiteit en peil-
dynamiek – meer diversiteit aan soorten. Het IJsselmeer  
is in dat opzicht sterk afhankelijk van veranderingen in 

de aanvoer van Rijnwater via de IJssel. Het Markermeer 
is in 1975 van die invloed afgesneden door de aanleg van 
de Houtribdijk. De nutriëntenbelasting van de randmeren 
is vooral afkomstig uit het eigen achterland, zodat de 
 mogelijkheden voor ingrepen aanzienlijk groter zijn 
geweest en ook metterdaad zijn genomen of gaande zijn.

Klimaat 
De klimaatverandering is een autonoom proces dat sterk 
op het ecosysteem inwerkt. Nu al is meetbaar dat het water 
geleidelijk warmer wordt. Dat heeft, vooral in de warme 
zomerperioden, negatieve gevolgen voor de zuurstofcon-
centratie in het water. Een ander effect is de vervroeging van 
het voorjaar. Vis begint hierdoor eerder in het jaar te paaien. 
Relaties tussen predator en prooi verschuiven.
De vervroeging van het voorjaar is in Nederland min of 
meer abrupt opgetreden, in samenhang met een toename 
in de winter van perioden met zuidwestenwind die meer 
zachte lucht aanvoert. Zulke abrupte veranderingen, maar 
ook extreme weersomstandigheden zoals strenge winters, 
kunnen in combinatie met andere factoren bijdragen aan 
het ontstaan van systeemomslagen.
Klimaatverandering gaat niet alleen gepaard met tempera-
tuurverhoging, maar soms ook met langdurige droogte en 
weinig wateraanvoer, of zeer natte tijden met overvloedige 
wateraanvoer. 

Systeemeigen invloeden en opkomst van exoten
In een ecosysteem komen soorten voor die, alleen al 
door hun aanwezigheid, gunstige condities scheppen 
voor  het behoud van het systeem. Dit zijn de zogenaamde 
habitatvormende soorten. Waterplanten en mosselen 
 behoren tot deze groep. Ze stabiliseren hun eigen omgeving 
door via sedimentfixatie of filtratie het water helder te 
houden, en bieden aan tal van andere soorten een habitat. 
Wordt de druk van verandering echter te groot, dan volgt 
een des te omvangrijker omslag in het ecosysteem.
Klimaatverandering kan gunstige omstandigheden creëren 
voor exoten. De opkomst van exoten sinds het begin van de 
jaren negentig heeft echter meer te maken met de opening 
van het Rijn-Donaukanaal in 1992. Soorten uit de Donau-
delta komen sindsdien met het Rijnwater mee naar het 
IJsselmeergebied. 

Menselijk gebruik
Naast aanpassingen in de inrichting van het gebied, kunnen 
ook veranderingen in het gebruik van de meren invloed 
hebben op het ecosysteem. Voorbeelden zijn visserijmaat-
regelen (bijvoorbeeld het kuilverbod van 1970 en de recente 
reductie van het aantal fuiken) en de toename van de recrea-
tiedruk. Het volgen van deze processen was echter geen 
specifiek deel van de opdracht voor het ecologische 
 monitoringsprogramma, Ze komen daardoor slechts zeer 
beperkt aan de orde in deze studie.
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In de afgelopen decennia zijn uit meetgegevens duidelijk 
vier veranderingen te herleiden in het ecosysteem van 
het IJsselmeergebied. Goed begrip hiervan vraagt nader 
onderzoek.

3.
Systeemshifts
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De sleutelfactoren werken voortdurend op elkaar in. Daarbij 
bepaalt de inrichting van het gebied tot op zekere hoogte de 
gevoeligheid voor veranderingen. Een bepaalde verandering 
kan bovendien gevolgen hebben die vervolgens zelf weer 
andere veranderingen veroorzaken. Ten slotte is er de factor 
klimaat, die met extreme uitschieters van koude of warmte 
een al niet meer stabiele situatie kan laten kantelen. Zulke 
kantelmomenten zijn ware ‘systeemshifts’, veranderingen 
die niet meer met een beetje bijsturen, maar slechts met 
grote inspanning en over langere perioden omkeerbaar zijn. 

Als een gespannen veer…
In veel gevallen verandert een ecosysteem dus niet geleide-
lijk, maar abrupt. Soms komt dat door een plotselinge en 
blijvende wijziging in basale factoren, zoals de concentra-
ties aan voedingsstoffen of de watertemperatuur. Maar 
abrupte veranderingen kunnen zich ook voordoen wanneer 
de basale factoren over een langere tijd geleidelijk verande-
ren. In die gevallen biedt het ecosysteem weerstand tegen 
de verandering. Voorbeelden daarvan zijn mosselen en 
waterplanten. Dit zijn echte habitatvormers. Alleen al door 
er te zijn, scheppen ze hun eigen bestaansgrond of verster-
ken deze. Mosselen bedekken de bodem en voorkomen 
daarmee dat slib opwervelt en water troebel wordt. Ook 
waterplanten hebben versterkingsmechanismen waardoor 
ze zichzelf nog een tijdlang in stand houden, ondanks gelei-
delijke veranderingen in waterkwaliteit en doorzicht. Dit 
mechanisme zorgt ervoor dat uiterlijk weinig is te merken 
van de gestage verandering in de basale factoren. Komt er 
dan echter incidenteel een krachtige invloed bij, bijvoor-
beeld een paar strenge winters, een periode met hevige 
stormen of een lange hete zomer, dan ontlaadt zich als 
een gespannen veer de disharmonie tussen habitat en 
populatie. De populatie stort ineen en daarmee ook tal van 
diersoorten en ecologische relaties die ervan afhankelijk 
zijn. Dergelijke plotselinge verschuivingen in ecologische 
relaties komen uit de monitoringgegevens van de afgelopen 
decennia duidelijk naar voren. 

Systeemshift jaren 70
Deze kanteling in het ecosysteem kenmerkt zich door grote 
veranderingen in de waargenomen beschikbaarheid van 
voedingsstoffen en de stijgende productiviteit van het eco-
systeem. Een reconstructie van wat zich in die periode en 
de jaren daarna onder water waarschijnlijk afspeelt.

In 1970 zijn IJsselmeer en Markermeer nog één geheel. 
In dat jaar wordt het vissen met ‘de kuil’ verboden, vanwege 
de grote bijvangsten die schade toebrengen aan de visstand. 
Beroepsvissers wijken uit naar andere vangstmethoden en 
het aantal (schiet)fuiken groeit sterk. Deze ontwikkelingen 
zijn mogelijk voor een deel debet aan de veranderingen die 
vervolgens in de visbestanden zijn waargenomen. 
In dezelfde periode nemen de nutriëntgehalten in het Rijn-
water dat de IJssel aanvoert sterk toe. Sommige vissoorten 

waaronder baars, blankvoorn en brasem profiteren daarvan. 
De totale visbiomassa wordt groter. 
In 1976 wordt de Houtribdijk gesloten. Hij scheidt vanaf dat 
moment IJsselmeer en Markermeer in twee compartimenten. 
In het Markermeer, dat nu niet meer onder invloed staat van 
het IJsselwater, dalen de nutriëntenconcentraties. De visbio-
massa blijft echter nog lange tijd relatief hoog. Tegelijkertijd 
komt in het Markermeer een trage sedimentstroom op gang 
in de richting van de diepere delen in het oosten. Het slib 
verstikt daar de mosselpopulaties. Mosseletende eenden 
trekken naar het westelijk deel van het Markermeer, waar  
ze nog wel voedsel vinden. 
In de Veluwerandmeren neemt de brasemstand intussen 
nog veel meer toe dan in het IJsselmeer. Deze meren zijn 
vanuit het achterland sterk opgeladen met fosfaten en 
nitraten, waardoor rond 1969, onder hevige algenbloei, 
het heldere ecosysteem instort. Waterplanten verdwijnen 
en op zicht jagende roofvis als snoek kan niet overleven. 
Niet meer belaagd door roofvis, breidt de brasem zich sterk 
uit. Brasem aast op muggenlarven en woelt daarvoor con-
stant de bodem om. Zo bestendigt deze vis de vertroebeling 
van het systeem.

In de randmeren wordt vanaf 1979 een kentering in deze 
ontwikkeling ingezet met maatregelen als doorspoeling en 
defosfatisering van afvalwater uit het achterland. In IJssel-
meer en Markermeer zal de afname van de fosfaatconcen-
traties zo’n tien jaar later op gang komen.

Systeemshift jaren 80
Kenmerkend voor deze omslag is de afname van fosfaat en 
de enkele extreme uitschieters in het klimaat. Op basis van 
hypotheses geeft het volgende scenario een verklaring van 
de waargenomen ontwikkelingen. 

In de tweede helft van de jaren tachtig neemt het fosfaat-
gehalte in het Rijnwater af. Vooral in Duitsland is in de 
voorgaande jaren veel werk gemaakt van het beperken van 
fosfaatemissies in afvalwater. Uit de meetgegevens blijkt 
vooral rond 1987 een scherpe daling van fosfaat in het water 
van de IJssel. Het jaar daarop luidt een periode in met drie 
zachte winters op rij, die volgen op drie strenge winters. 
Verloopt de lijn van langjarige klimaatgemiddelden geleide-
lijk; binnen deze periode van zes jaar is de overgang naar 
warmere wintermaanden nogal abrupt. De gemiddelde 
watertemperatuur komt in de wintermaanden hoger te 
liggen en het voorjaar schuift plotseling drie weken naar 
voren. Deze verandering heeft invloed op het paaigedrag en 
de groei van vis. Vooral de spiering paait vanaf 1988 vroeger 
dan voorheen. Spiering is bovendien een echte koudwater-
vis. Het IJsselmeergebied ligt aan de zuidelijke rand van zijn 
verspreidingsgebied. In de warmste zomerperioden komt 
onder spiering dan ook massale sterfte voor. Gevolg: minder 
(en een minder stabiel) voedselaanbod voor vogels. Ook 
de beschikbaarheid van andere vissoorten lijkt afhankelijker 
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te zijn van jaarlijkse fluctuaties in waterkwaliteit of weers-
omstandigheden, waardoor er meer kans is op jaren met 
een laag broedsucces. Grotere gevoeligheid van vis voor 
jaarlijkse fluctuaties versterkt ook de effecten van de visserij-
druk op vispopulaties. Dit merken vooral aalscholver en 
visdief, twee viseters die in grote aantallen in het gebied 
broeden. De aalscholver is echter minder afhankelijk van 
spiering dan kleine visetende vogelsoorten. 

De afname van fosfaat en de klimaatveranderingen gaan 
gepaard met nog andere ecologische effecten. De totale 
visbiomassa in het IJsselmeer vermindert, met name door 
de terugval van blankvoorn en brasem. Een periode van 
bijna twintig jaar met hoge visbiomassa’s waarin deze soor-
ten een belangrijk aandeel hebben gehad, komt daarmee 
ten einde. In die voorbije periode lijkt het aandeel van zeer 
jonge vis in de biomassa enigszins onderdrukt te zijn 
geweest. Vanaf 1988 is de biomassa van jonge baars, snoek-
baars, pos, brasem en blankvoorn in IJsselmeer en Marker-
meer hoger en door de jaren heen constanter. De biomassa 
van snoekbaars en brasem lijkt na 1988 duidelijker dan 
voorheen een positieve relatie te hebben met de gemid-
delde zomertemperatuur per jaar. De pos lijkt de plaats in te 
nemen van de terugvallende spiering. Schaarse vissoorten, 
zoals de rivierdonderpad, komen op en laten een paar jaar 
later een optimum zien (ca. 1996). 
In de Veluwerandmeren is de afname van brasem goed in 
beeld te brengen. Hier zijn de fosfaatgehalten beduidend 
lager geworden na de doorspoeling en defosfatering sinds 
1979. De eerste tekenen van ecologisch herstel worden 
echter pas zichtbaar na de drie strenge winters van 1985, 
1986 en 1987, dus eigenlijk ten tijde van de vervroeging 
van het voorjaar rond 1988. 

Rond 1992 neemt de dichtheid van driehoeksmosselen 
in het Markermeersysteem sterk af. Dit zou een vertraagd 
gevolg kunnen zijn van de nieuw ontstane combinatie van 
lage voedselbeschikbaarheid en verhoogde watertempera-
turen, met name in de winter. De hoge sliblast in het 
 Markermeer maakt de mosselen waarschijnlijk gevoeliger 
voor deze invloeden dan in de andere meren. Afname van 
de hoeveelheid mosselen betekent dat er minder voedsel 
is voor eenden die hun voedsel zoeken op de waterbodem. 
Ook deze eendensoorten verminderen in aantallen. 

Systeemshift jaren 90
Dit kantelpunt markeert de versnelde ‘ontbraseming’ van 
het IJsselmeer en valt in een periode met uitzonderlijke 
extremen in het klimaat. Door metingen waargenomen 
veranderingen zijn wel te verklaren, maar met meer aan-
names en minder zekerheid. 
De zomers van 1994 en 1995 zijn respectievelijk de op één 
na warmste en de warmste ooit gemeten (gemiddelde dag-
temperaturen juli en augustus, De Bilt), en de daaropvolgende 
winter van 1995/96 is de koudste sinds 1979 (dec.-febr.), 

met de meeste vorstdagen sinds 1963. In 1997 volgt nog 
eens een warme zomer met massale spieringsterfte. Deze 
opeenvolging is uniek in de meteorologische geschiedenis 
en synchroniseert wellicht de verschillende veranderings-
processen. Ook de verhoogde rivierafvoer van begin februari 
1995 kan een rol spelen. 

Een van die veranderingen is de snelle verbetering van de 
waterkwaliteit in de Veluwerandmeren. De maatregelen die 
al sinds 1979 hebben geleid tot afname van fosfaatgehalten 
en de hoeveelheid chlorofyl, leiden in deze wateren 
omstreeks 1996 tot een plotselinge omslag. Met name het 
doorzicht neemt toe, en daarmee het areaal aan kranswier 
en de dichtheid van de driehoeksmosselvelden. Opvallend 
is dat ongeveer tegelijkertijd ook in de noordelijke en zuide-
lijke randmeren én in de ondiepe delen van IJsselmeer en 
Markermeer (Gouwzee, Friese kust en randen van Hoornse 
Hop en IJmeer) de waterplanten terrein winnen. Herstel van 
de plantengroei in IJsselmeer en Markermeer is opmerke-
lijk, omdat in beide meren in dezelfde periode het door-
zicht juist afneemt. Er moet dus een andere kracht aan het 
werk zijn die het negatieve effect van de verminderende 
instraling van daglicht meer dan compenseert. Een moge-
lijke verklaring is dat rond het midden van de jaren negentig 
de visserij met zegennetten op brasem intensiever wordt. 
Brasem woelt de bodem om en produceert daarbij niet 
alleen vertroebeling door slib, maar ontwortelt ook kiem-
planten. Het wegvangen van brasem schept dus voor water-
planten gunstiger omstandigheden. Doordat de omvang 
van de zegenvisserij niet is geregistreerd, is deze hypothese 
niet met cijfers en feiten te staven. 
Naast de ‘ontbraseming’ zou in IJsselmeer en Markermeer 
ook kunnen meespelen dat de weerstand van het systeem 
tegen verandering rond de jaren 1995/1996 misschien is 
gebroken als gevolg van de afwisseling van zeer warme 
zomers en koude winters.
 
Het herstel van de waterplantengroei in het IJsselmeer-
gebied schept op zijn beurt gunstige voorwaarden voor 
verscheidene vissoorten die een habitat met veel planten 
nodig hebben. In de randmeren keert de snoek geleidelijk 
terug en in het Markermeer trekken de fonteinkruidvegetaties 
grote aantallen jonge baars en blankvoorn aan. Opvallend 
is, dat in de periode waarin in de randmeren de vegetatie-
groei definitief doorzet (1994/1995), spiering in die wateren 
sterk terugloopt.

Bijna op hetzelfde moment nemen veel macrofaunasoorten 
op stenen langs de oevers van de randmeren in dichtheid af. 
Ongeveer gelijktijdig, in 1997, koloniseert de ‘vraatzuchtige’ 
reuzenvlokreeft Dikerogammarus villosus de stenen oevers van 
het gebied. Ook in de IJssel nemen macrofaunasoorten af, 
maar in dit geval een jaar vóór de komst van Dikerogammarus. 
Hier lijkt de verandering te zijn ingeluid door een 
 combinatie van afnemende voedselrijkdom en hoge 
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 rivierafvoer. Daarna volgde ook nog eens de predatie door 
Dikerogammarus. Mogelijk is in de randmeren sprake van 
een combinatie van verschillende, elkaar versterkende 
factoren: de afname van chlorofyl in 1996, de toename van 
mosselen, de intensieve brasemvisserij, en de komst van 
Dikerogammarus. 

Jongste systeemshift
Rond deze omslag leven nog de meeste vragen, vooral 
doordat opnieuw meerdere veranderingsprocessen door 
elkaar lopen en de nog jonge monitoringgegevens slechts 
beperkt zijn geanalyseerd. Centraal in deze systeemshift 
staat de verdere afname van fosfaat dat door algen en water-
planten kan worden opgenomen. 

De laatste jaren gaat de biomassa van een groot aantal 
vissoorten weer omlaag. Dat is een trend die ook in het 
rivierengebied en de deltawateren zichtbaar is. In het IJssel-
meergebied verloopt de trend echter minder geleidelijk en 
met grotere verschillen. De rol van de visserij in deze ont-
wikkeling kan niet uit de beschikbare gegevens worden 
afgeleid en is daardoor nog niet scherp in beeld. 
Uit de geregistreerde vangsten met fuiken zijn in het IJssel-
meergebied twee patronen af te leiden in de afname van 
visbestanden. Zo beleeft een groep van minder talrijke, 
grotendeels kleine, bodembewonende soorten, waaronder 
kleine en grote modderkruiper, gewone garnaal en kolblei, 
rond 1997 een optimum en neemt dan in de periode 1998-
1999 snel af. Afgezien van een kleine opleving in 2001 blijft 
de totale biomassa van deze soorten laag. Tot een andere 
groep behoren aal, bot, zeeforel en rivierprik, een mengeling 
dus van estuariene vis en trekvis. De bestanden van deze 
soorten pieken in 2002 of 2003 en dalen dan sterk, in het 
bijzonder in het zuidelijke deel van het IJsselmeer. Deze 
ontwikkeling is nog niet goed te verklaren.

De afname in 1999 van populaties in de eerste groep wordt 
gevolgd door toename van enkele predatoren van vis, vis-
eieren en larven. De wolhandkrab wordt vanaf 2000 talrijker 
en vanaf 2001 overwinteren duidelijk meer aalscholvers in 
het IJsselmeer. Dat gaat samen met een opvallende toename 
van pos. De reuzenvlokreeft koloniseert de oeverzone,  
een ontwikkeling die al in 1997 is begonnen. Geen van deze 
toenames ‘past’ op de afname van vissoorten in de eerste 
categorie. Immers: in de jaren 1999 en 2000 zijn de dicht-
heden van zowel vis als potentiële predatoren laag.  
Nog meer dan voor de andere perioden van sprongsgewijze 
verandering, is nader onderzoek nodig om de meest recente 
systeem omslag te kunnen begrijpen. Factoren die nog vragen 
oproepen zijn: het spuiregime van de sluizen in de Afsluit-
dijk én de opvallende reductie sinds 2004 van de hoeveel-
heid opgelost fosfaat. In IJsselmeer en Markermeer zijn in 
dezelfde periode ook aanwijzingen voor afname van de 
hoeveelheid algen.

Vooral halverwege de jaren negentig lijkt dus in het 
hele IJsselmeer gebied van alles tegelijkertijd te veranderen, 
zonder dat één of enkele duidelijke oorzaak zijn aan te 
 wijzen. Dat is misschien wel de essentie van de systeem-
shifts: een zo grote omslag vergt een combinatie van 
 meerdere factoren die op het systeem inwerken.
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Juist door de uiteenlopende fysieke omstandigheden reageren 
de ecosystemen in de compartimenten verschillend op 
 veranderingen in de omgeving. Ook beïnvloeden ze elkaar.

4.  
Relaties tussen 
compartimenten 
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De meeste basale veranderingen hebben een oorsprong 
in landelijke of internationale processen, met name de 
klimatologische trends en de fosfaatbelasting. De effecten 
daarvan werken gelijktijdig door in de verschillende 
 compartimenten. Ze kunnen elkaar versterken, of ketens 
van veranderingen teweegbrengen. Veranderingen 
in  verschillende meren kunnen door deze processen 
 synchroon gaan lopen, zonder dat sprake is van een 
direct oorzakelijk verband. Dat lijkt in het bijzonder op 
te gaan voor de omvangrijke verschuivingen die zich 
rond 1996 hebben voorgedaan.

Doordat de compartimenten onvolledige systemen zijn – 
alleen ondiep, of alleen dieper met steile oevers – heeft 
elk deel verloren aan diversiteit. De diversiteit in habitats is 
nu alleen nog op de schaal van het totale gebied aanwezig. 
Maar het is een virtuele diversiteit die alleen ‘bruikbaar’ 
is voor soorten die de grenzen kunnen overbruggen. 
 Vergelijking met grote zoetwatermeren die nog wel intact 
zijn, zoals Peipsi op de grens van Estland en Rusland, toont 
aan dat ook zonder zoet-zoutovergangen en getij natuur-
lijke gradiënten bestaan. Dergelijke gradiënten zijn in het 
IJsselmeergebied grotendeels verloren gegaan door bedij-
king, compartimentering en het tegennatuurlijke vaste peil. 
Vooral het diepere IJssel- en Markermeer hebben een een-
zijdige soortensamenstelling. De massaal aanwezige 
 spiering diende er in de jaren tachtig als stapelvoedsel 
voor grote aantallen visetende vogels. De driehoeksmossel 
voedde nog grotere aantallen bodemdieretende vogels. 
Maar toen beide soorten in omvang afnamen, waren 
er geen alternatieven, zodat ook de aantallen vogels 
 onmiddellijk daalden. Het ecosysteem stond én viel dus 
met het lot van die twee soorten.

Veranderingen in het ene compartiment kunnen ook leiden 
tot veranderingen in het andere. Zo kan voedselschaarste in 
één compartiment tot gevolg hebben dat de vogelgemeen-
schap zich anders verdeelt. Daardoor verandert bijvoorbeeld 
de predatiedruk op planten, vis of mosselen ook in het 
nieuw betrokken gebied, waarop weer andere verander-
ingen kunnen volgen. 

Dat vogels naar elders kunnen uitwijken, betekent overi-
gens niet dat voedselschaarste in een compartiment altijd 
en voor álle soorten kan worden gecompenseerd. In het 
gehele gebied vermindert immers de draagkracht van het 
ecosysteem. Bovendien zijn nonnetje, grote zaagbek, zwarte 
stern, dwergmeeuw, fuut en toppereend typisch vogels van 
het open water. Voedseltekort in IJssel- en Markermeer zal 
voor deze soorten niet door de kleinere randmeren kunnen 
worden opgevangen. Dus in de randmeren zijn in tijden 
van schaarste voor enkele soorten de dichtheden wel toe-
genomen, maar het totale aantal vogels dat in het IJssel-
meergebied kan verblijven/overwinteren is toen 
teruggelopen.

Afname nutriënten leidt tot tegengestelde effecten
Sommige basale veranderingen werken in verschillende 
compartimenten anders uit, doordat elk compartiment 
andere eigenschappen heeft. Neem de reductie van 
 nutriënten. In de ondiepe Veluwerandmeren is een een-
zijdig systeem met overwegend blauwalgen en brasem door 
de afname van nutriënten hersteld tot een rijk geschakeerd 
systeem met waterplanten, mosselen, vissen en vogels. 
In het Zwarte Meer en Gooimeer is in een trager tempo 
een soortgelijke ontwikkeling gaande. In het IJsselmeer 
en Markermeer daarentegen verbeterde alleen de situatie in 
de ondiepe delen. Dat heeft bijgedragen aan meer natuur-
kwaliteit in die delen, maar op het open water was het effect 
gering. De eutrofiëring had daar overigens het ecosysteem 
niet zo extreem verarmd als in de randmeren.

De combinatie van minder fosfaat, de hoge sliblast en 
het geringe ondiep areaal voor waterplanten, heeft in het 
Markermeer juist een ecologische terugval teweeggebracht. 
Driehoeksmosselen namen in het Markermeer drastisch 
in aantal af bij dezelfde fosfaatgehalten als waarbij ze, na 
twintig jaar afwezigheid, in de randmeren terugkeerden. 
Beide ontwikkelingen hebben qua voedselaanbod voor 
mosseletende vogels geleid tot omvangrijke verplaatsingen 
van wintervogels. Dit geldt nadrukkelijk niet voor de top-
pereend, die een sterke voorkeur heeft voor grootschalig 
open water. Voor visetende vogels hebben de verbeteringen 
in de randmeren de teruggang in het IJsselmeer en Marker-
meer (spiering) niet gecompenseerd. 

Verlies van gradiënten door het vaste peil
Het peilbeheer heeft in het bijzonder bijgedragen aan 
het verlies van de natste habitats. Oevers met biezen of 
waterriet, of graslanden die in het voorjaar onderliepen, 
kregen – ook aan de ondiepe oostkust – een hardere land-
waterovergang. Ook de verlanding van natte oeverzones is 
versneld. De dynamiek wordt nu nog het meest veroorzaakt 
door op- en afwaaiing en, in de IJsseldelta, door de rivier-
invloed. Peilfluctuaties zijn dan ook het grootst in het 
 Zwarte Meer en het Ketelmeer, maar worden beteugeld door 
de balgstuw die de hoogste pieken in de waterstand aftopt. 
Moerasbroedvogels als grote karekiet, roerdomp, purper-
reiger en porseleinhoen doen het daardoor slechter dan 
de vogels die in het water foerageren. Koloniebroeders als 
aalscholver en visdief doen het beter, maar de tegennatuur-
lijke opzet van het winterpeil naar het hogere zomerpeil 
kan bij vroege broeders (grondnesten van aalscholvers) 
problemen opleveren. Later in het broedseizoen kan 
 plotselinge peilstijging grote schade aanrichten. Ook 
 zonder stijging van het streefpeil is de kans op schade bij 
scheefstand – veroorzaakt door harde wind – groter dan 
wanneer het peil op natuurlijke wijze in het voorjaar 
zou uitzakken.
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Verwachte autonome ontwikkelingen, wateropgaven 
en ruimtelijke plannen in het IJsselmeergebied vragen 
om een robuuster ecosysteem.

5.
Toekomstige 
ontwikkelingen 
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Er staat de komende jaren veel te gebeuren in het IJsselmeer-
gebied. Definitieve ontkoppeling van de peilen van Marker-
meer en IJsselmeer én een waarschijnlijke peilverhoging in 
het IJsselmeer, zijn al opgenomen in het Nationaal Water-
plan. In het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) was 
eind 2009 nog niet vastgesteld welke ecologische aspecten 
in het IJsselmeer in de verkenningsfase zullen worden mee-
genomen. Maar dat peilverhoging een volgende ingreep 
is met grote gevolgen, staat al wel vast.
In het Markermeer staan ecologisch herstel en het uitzicht 
op een robuust ecosysteem juist nu op de eerste plaats. 
Immers: een toekomstbestendig Markermeer/IJmeer 
 (studie NMIJ) is hier een randvoorwaarde voor de buiten-
dijkse stadsuitbreiding van Almere en andere ontwikkelin-
gen in de noordvleugel van de Randstad. 

De omstandigheden in de wateren van het IJsselmeergebied 
veranderen nog steeds. Dat blijkt uit de meest recente meet-
gegevens over de verdere vermindering van de beschikbare 
nutriënten, de afname van diverse vissoorten en de vermin-
derde conditie van aal en mosselen. Deels volgen deze 
ontwikkelingen een landelijk of zelfs internationaal 
patroon. Dat beperkt de mogelijkheden om in lokale 
omstandigheden te sturen. Zo is het onmogelijk om het 
IJsselmeergebied te vrijwaren van klimaatveranderingen. 
Ook is het moeilijk te voorspellen wat de ecologische conse-
quenties zijn van een verdergaande daling van de fosfaat-
concentraties. Een algemeen uitgangspunt zou kunnen zijn 
dat het ecosysteem de toekomstige veranderingen en 
invloeden het best kan incasseren wanneer de diversiteit 
aan habitats groter wordt en de voedselketen minder afhan-
kelijk is van slechts één dragende sleutelsoort. Beheers-
maatregelen om dit te bereiken liggen op de eerste plaats 
in de sfeer van de inrichting en raken in tweede instantie 
ook het peilbeheer.

Voortgang klimaateffecten
Als de trendmatige klimaatveranderingen aanhouden, 
neemt de kans op warme zomerperioden toe. Daarmee 
groeit ook de kans op incidenten met zuurstofproblemen 
en sterfte. De zeespiegelstijging in de Waddenzee is de gehele 
20ste eeuw bijna lineair verlopen en er zijn geen tekenen 
dat hierin verandering komt. Dit betekent dat spuien onder 
vrij verval bij het huidige IJsselmeerpeil moeilijker wordt. 
De verkenningsfase die wordt uitgevoerd binnen het Delta-
programma IJsselmeergebied, zal moeten uitwijzen wat  
de gevolgen zijn voor het ecosysteem van de klimaatbesten-
digende maatregelen: peilverhoging of water uitmalen. 
Peilverhoging vraagt om allerlei aanpassingen, zowel van  
de infrastructuur (poldergemalen, dijken, hoogwater-
bescherming Kampereiland) als van het ecosysteem. Wat 
betreft het laatste valt onder meer te denken aan effecten op 
verblijftijden van nutriënten, verticale gradiënten in water-
kwaliteit, visintrek en spuidebiet, arealen voor waterplanten 
en duikdiepten voor bodemfauna-etende vogels.

Een ander aandachtspunt is de toekomst van de buiten-
dijkse droge gronden. Bij een peilstijging van 50 cm komen 
de buitendijkse droge gronden voor driekwart onder water 
te staan. Structurele peilverhoging reduceert het beschik-
bare areaal, niet alleen voor broedvogels, maar ook voor 
bijvoorbeeld de noordse woelmuis en bepaalde habitats, 
zoals het ’overgangs- en trilveen’ op de Makkumer Noord-
waard. Voor zover deze habitats droog blijven, neemt toch 
de inundatiefrequentie toe en zal de gematigde voedselrijk-
dom van het buitendijkse gebied, die voor het behoud van 
deze habitat nodig is, verder onder druk komen. In de 
 periode 1995-2008 kwam een peil van 50 cm +NAP, waarbij 
de Makkumer Noordwaard grotendeels onderstroomt, eens 
in de twee jaar voor, met een gemiddelde duur van bijna één 
tot maximaal drie dagen. Bij een peilverhoging van 30 cm 
wordt dat jaarlijks, met een gemiddelde duur van in totaal 
ruim vijf dagen, in sommige jaren oplopend tot twee of 
drie weken.

Anticiperen
Het verloop van de waargenomen trends en de complexe 
interacties tussen uiteenlopende invloeden, maken duide-
lijk dat het veel moeite (en middelen) kost om een onge-
wenste systeemshift weer om te keren. Uit beheerdersoog-
punt is het interessanter om het ecosysteem minder 
kwetsbaar te maken voor trendmatige negatieve invloeden. 
Tijdig de juiste maatregelen kunnen nemen, is dus van 
groot belang. Voor een deel worden al maatregelen voor-
bereid of uitgevoerd onder de werkingssfeer van de Kader-
richtlijn Water. Denk aan de uitbreiding van ondiepe zones, 
de aanleg van vispassages en de aanpassing van het maaien 
van riet. Bovendien zijn of worden de zes meren in het 
IJsselmeergebied aangewezen als Natura 2000-gebieden, 
waarvoor wettelijk verplichte beheerplannen in de maak 
zijn. Deze beheerplannen moeten borgen dat de wettelijk 
vastgestelde natuurdoelen voor de zes meren worden 
gehaald en duurzaam zijn.
Om het ecosysteem van het IJsselmeergebied weer 
echt robuust te maken, moet veel gebeuren. Wat, hoe 
en wanneer, is onderwerp van twee onderzoekprogramma’s: 
de studie naar de Autonome Neergaande Trends (ANT) en 
het pilotprogramma Natuurlijker Markermeer-IJmeer 
(NMIJ). Beide programma’s hebben als doel de systeem-
veranderingen beter te kunnen begrijpen, wat het mogelijk 
maakt om beter doelgerichte maatregelen in te zetten. 
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