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Samenvatting g
Velee meren hebben hun doorzicht en waterplantenvegetatie op grote schaal verloren als
hett gevolg van eutrofiëring. In dit proefschrift heb ik onderzocht waarom het herstel van
dee waterplantengemeenschap vaak achterwege blijft, nadat het licht en nutriënten regime
hersteldd . Ik heb een combinatie van correlatief veldonderzoek en een kwantitatieve
analysee van de hydraulische krachten op waterplanten gebruikt om de processen die het
herstell van de waterplanten belemmeren te identificeren en te kwantificeren.
Veldonderzoekk in 28 meren (Hoofdstuk 2) concludeerde dat de aanwezigheid en
kwantiteitt van waterplanten direct gerelateerd was aan de chemische en fysische
samenstellingg van de bodem en de hydrodynamische karakteristieken van de standplaats.
Verderr onderzoek gaf aan dat het waargenomen verspreidingspatroon niet het gevolg was
vann de aanwezigheid van potentiële phytotoxische ionen. De rest van het onderzoek
spitstee zich daarom toe op de biomechanische limitering van waterplanten in ondiepe
meren. .
Hett verlies van bovengrondse delen in voorjaar en zomer als gevolg van
vogelvraatt is waarschijnlijk erg klein in vergelijking met de potentiële groeisnelheid van
dee planten (Hoofdstuk 3). De maximale dichtheid van waterplantetende vogels piekt
echterr in de late zomer en in het najaar, wanneer de groeisnelheid van de waterplanten is
gereduceerd.. De relatief hoge vogeldichtheden later in het seizoen kunnen een relatief
grotergroter deel van de overwinterende structuren consumeren. Dit kan de zich herstellende
waterplantenn vegetatie negatief beïnvloeden.
Eenn methode is ontwikkeld om de grootte van de krachten op de waterplanten als
hett gevolg van stomend water (Hoofdstuk 4) en golven (Hoofdstuk 5) te vergelijken met
dee potentiële negatieve reactie van de plant, zoals breken en ontwortelen. Allereerst werd
eenn simpel model dat de hydraulische krachten op de scheut beschrijft als een functie van
stroomsnelheid,, plantvorm en biomassa getest in een stroomgoot. Vervolgens werd het
modell uitgebreid om de krachten als het gevolg van de orbitale stroomsnelheden onder
golvenn te berekenen. De lineaire golftheorie werd hiervoor toegepast op individuele
scheutenn met verschillende mechanische karakteristieken. Deze modellen werden getest in
eenn golfgoot die sinus vormige golven kan produceren. Tenslotte werd de breek- en
ankerkrachtt van de planten onderzocht. De breekkracht is beschreven als een functie van
dee oppervlakte van de stengeldwarsdoorsnede. De ankerkracht is gemodelleerd als een
functiee van de oppervlakte van de wortelbal en de cohesieve sterkte van de bodem. Een
vergelijkingg van de krachten die op de stengel uitgeoefend kunnen worden en de breek- en
ankersterktee van de plant bewijst dat de waterplanten alleen beschadigd kunnen worden
gedurendee extreme windsituaties tijdens het groeiseizoen. De weerstand van de planten
blijktt sterk afhankelijk te zijn van de cohesieve sterkte van de bodem. Een schatting van
dee krachten die door grazende vogels uitgeoefend kunnen worden geeft aan dat deze groot
genoegg zijn om de planten mechanisch te kunnen beschadigen. Daarom concludeer ik dat
individuelee planten in grotere meren, met een niet-cohesieve bodem een instabiel habitat
innemen,, waarin ze het risico lopen op mechanische beschadiging. Deze schade kan de
vitaliteitt en de langdurige overleving van een herstellende waterplantenvegetatie negatief
beïnvloeden. .
Dee kennis die voor dit proefschrift werd ontwikkeld is al toegepast in het
experimentelee beheer van meren, en heeft aan het herstel van vegetatie in geeutrofieërde
merenn bijgedragen. Een casestudie in de Engelse Broads (Hickling Broad, Hoofdstuk 7)
geeftt echter aan dat het herstel van de vegetatie niet door alle maatschappelijke
groeperingenn als positief ervaren wordt, mede doordat waterplanten de watergebonden
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recreatiee kunnen belemmeren. Als de lokale economie afhankelijk is van deze
watergebondenn recreactie kan de strikte bescherming van de natuurwaarden van de
hersteldee vegetatie dus botsen met de lokale economie. Ik bediscussier hoe het mogelijk is
omm een goede balans te vinden tussen de natuurwaarde van de planten en de sociaal
economischee functie van het meer.
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