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Ïichtkïimaat en waterplanten in het Veluwemeer
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helclereti zijn twee onderzoeksprojecten
uitgevoerd in opdracht van Rijkswater
staat (RIZA en BOVAR/RIZA). gedlo
rende de perioden 1986-1988 en 19871988. In het eerste project, uitgevoerd
door de Landbouw Universiteit. Vak
groep Natuurbeheer, sectie Aquatische
Ecologie, stonden de volgentle vragen
centraal:
wat is de invloed van het lichtklimaat
op de groei en overleving van S hecle
fonteinkruid in het Veluwemeer?
hoe is het lichtklirnaat in het Veluwemeer voor de ondergedoken water
pluiten gekarakteriseerd en welke
factoren spelen daarbij een belangrij
ke rol?
In het tweede project, u i tgevoercl door
de Landbouw Universiteit, Vakgroep
Natuurbeheer, sectie Waterkwaliteitsbe
heer, was cle volgende vraag gefor
muleerd:
wat is het belang van opwerveling en
transport van bodemslb voor liet on
derwater lichtklimaat?
—
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Foto 1. De proefopstelling in het Veluwe
meer in 1986.
The experimental set-up in Lake Velitwe in
1986.
(Pt1?H?oge/on

). Aarvecletkrnid (AIy

\X’aterpest (Eb
Stijve waterranonkcI
(R7)7l111CuhlLF tllïil7clIïfS) en Smal bi a cl ge
watcrweegbree (ïl /isma ,gr.niiiveum)
(Leentvaar, 1961). In de jaren ‘60 raakte
het Veluwemeer langzaam maar zeker
steeds meer geëutrofieercl Dit leidde re
gelmatig tot ecn blauwaigenbloei en de
vatetpianten verdwenen vrijwel volledig
in dc jaren 70. De ingebruikname vati
een defosfateringstrap bij de rioolwater
zuiveringsinstallaties van Elhurg en 1 lat
derwijk en het doorspoelen van het meer
?7O1h/yllH??? s/Y1c7tum).
7

(

Cr?fl7r1’’flSl.f).

111Cr tvtoplaiiktott- Cli foslaatarrii water
eind jaren ‘70 bleken ei lectieve heheers—
maatregelen. De bi auwa gen bloei was
doorbroken, het cloorzicht van cle waterlaag verbeterde sterk en cle wat erplan—
t envegetat ie herst dcie zich (1 losper eI
al., 1 986). T lalverwege cle jaren ‘80 was
Sc liedetotitc’i ii kro icl (Po/rlmogefon ,hec
fluit/is) cle meest voorkomende wat erpia nt. Verder kwa men plaatselijk Door
groeid ton tein kruit 1 (Po/tirnogeton ,heï•
fo/iit,,r) en kranswieren voor. Een volle
cl ig herstel van cle ondergedoken veget a
tie bleet ecli ter uit. Vermoed werd dat
het licht klimaat nog steeds een beper
kende factor vormde voor een optimale
om wikkelitig van warerplanten en dat
aanvullende heheetsriiaattegelen nood—
7akelij k wat en. Om de7e vragen 01) te

Fig. 1. Geografische ligging van
het Veluwemeer.
Geographical situation of Lake Veluwe
in The Netherlands.
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Invloed van Iichtkliniaat op Sche
defonteinkruid
Shedefonteinkruid heeft in het Veluwemeer een éénjarige levenscyclus. Aan het
eitide van de zomer (augustus-septem
ber) sterven stengels. bladeren, wortels
en wortelstokken volledig af. Schedefon
teinkruid overwintert door middel van
wortelknolletjes. ook wel tttbers ge
tioeirtd. luhers zijn verdikte worteldelen
die tijdens liet groeiseizoen gevormd
worden (fig. 2). Qua morfologie zijn ze
goed te vergelijken met aardappeis. In
liet voorjaar, als de watertemperatuur
stijgt, lopen de tubers massaal uit. Sche
defonteinkruid produceert ook zaden
maar deze kiemen in het veld slecht
(Van Wijk. 1088). Voor de overleving
van de vegetatie gedurende de winter
zijn de tubers dan ook van cruciaal be
lang.
liet lichtklimaat voor een ondergedoken waterplant is afhankelijk van de
1 ictitinstraling, reflectie aan liet waterop
per.’tak (ca 1 09’ ), uitdoving van liet
licht door de waterlaag en de lichtweg
name door liet perifvton. Voor liet
bestuderen van d invloed van liet lichtklimaat op de groei en overleving van
Schedefonteinkruid is in 1986 in liet Ve
luwcmeer een besehaduwingsexperi
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Fig. 2. Schets van een Schedefonteinkruic)
plant (Uit: van Wijk, 1988) met, vergroot
weergegeven, een schets van een tuher
(Uit: Van Wijk, 1989).
General habit of P.pectinatos (After: Van
Wijk, 1988). Inset: example of a toher (Af
ter: Van Wijk, 1989).
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ke invloed op (It’ hioinassa—ont wikke—
ling; hij c:eti toetietneticht’ hc’sthatltisving
was de hovengtoiitlsc’ liitonassa lager.
a ii liet liegt n s’:i ii liet sei zoeii was
dc’ t uhieid ic lii licid ia (dO to liet cm’ 2 in
alle pto(’lgcl)iedt’ti (lig. i ) p 2 jutii
wareti htj alle lic litc onclit ieç soor liet
eerst in c]at seiZoen nieuw gevco mode to
bers aanwezig. Deze waren lmerkemtb:tar
aan httn relatie)’ licht—gele klecmr. Uit cle
literatuur is l,ekc’mid dat liet tmiomnent,
waarop cle to herprod cm ktic’ begin t he—
paald wordt door de lengte van de foto—
periode (Cliatuhers et ah., 1085: Spenc’er
& A mtclerson 1987). l)e totoperioche is
gedeti n iecrcl :m Is cle ii jclsd ti ur gedurende
een dag dat de lichtintensiteit op liet wa—
t eroppervlak boven c’c’n zekere grenswaarde uitkomt (ca It) pIL tmi’2 s_t) Uit
dc’ze studie blijkt dat dc’ t uherprodu kt ic’
in het Velcmwenic’c’r hall juni hegitit De
tot operiode is clan a 16 titir en deze
lc’ngtc’ wordt n:ttiwc’Iijks heïnvloc’d door
bec liadcmwimtg vii clteptc’ (Van Dijk &
\7:tmi \‘ierscc’ti 1 9t) 1).
I3ij hc’t hoogste best lmaohtmwingstu—
vc’:tu nam cle liovc’ngrotidse l)iornassa
vanal liet mllonlc’tit dat cle tubc’cpmodcmk—
tc’ begon af, terwijl hij de anclc’rc’ licht—
onchities dc’ biontassa nog wel toenam
tot begin augcistus (pijl in lig. 3). Blijk
baar was hij hmc’t hicmgst e best had tm wi ngs
niveacm de platmt niet in staat voldoende
t t’ lot osvnt lic’tiseren om zosvel cle t ti bers
tc’ vullen als ook in dc’ groei en ouder—
houd van cle rest van cle plant te voor
zien (blad stc’ngc’ls, wortels). De tu her
proclu ktie vond hij lic’t hoogste hc’stlia dciwingsniveacm slechts geduretide een
korte periode tilaats. Aan liet eind van
liet groeisei7oen was htct aantal gc’vorin—
dc tuhers lager hij toeitcineuiclc’ hesc lia
dhciwiulg. Maar ook iii cie blanco situatie
was cle t uberproclucrie suboptimnaal. Aan
liet c’itmcl van liet seizoeti was de t uher
cl ic’hithic’ic] ca 25C) uhers. m 2, tem wijl in
hielclerc’ systemen In hercliuli t heden van
ca 1 (tOt) tu bc’rs. me2 niet ongehirti i kel ijk

In 1087 was dc’ maximale hctvemi
gromidse hiomassa positief’ gc’rehatc’c’t cl
aan liet aatital tcihers aanwe7ig aan liet
begin van liet groeiseizoc’ii (lig. 5). t hier
cnt volgt dat de biomassa van ccii
St hmechebimmteinkrtndvc’gc’tat ie niet :mllc’c’n
wordt gereguleerd door dc 1 ichrcimstati

dighechen tijdens liet grocisetzoen niaa t
ook, via liet aantal tubers dat overwsi
tert, door liet licht kI imnaat in (liet) vorigc’
seizoeim(en).
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nient uitgevoerd. Door met kunst matige
beseliaduwi ng ve rsch lende 1 th t coiid i
ties te creëren zijn als het ware verschil
lende rroebelhedcn van de wat etlaag en

Q

pettfvtoiid ch theclen nagehi jot st Boven
een homugene sc hedehuiteinkruidvege—
tat ie sea ren cl ne Soort en tet ten gespan
nen (t a 1,5 iii hoven het wateroppervlak)
die respectievelijk 26%, 45% en 73%
van de invallencle lichtinstraliiig w’c’gna—
in en. In de vegetatie nu t stoticlen op deze
wijze vier verschillende Iit lttcotichit ies nI
een blanco (d .w. z. geen best taduwing,
aangeduid als 1 ili t niveau 1). en cl rie
condities met hcsuhadttsvitig (aatigeduid
naar oplopende beschacl uwi tig als 1 icli tniveau 2, 3 en 1). Elke licliteonditie om
vatte een gebied van totaal 300 m2. ver
cleeld over drie proefgebieden (foto 1).
Gedurende de periode april-november
1986 is cle vegetatie tweewekelijks he
monsterd. Daarroc is met een bodem
happer een bodemoppervlak van t), 16
in2 tot een diepte van ca 0,30 m uige
graven. Vervolgens is het monster ge
zectd en is het hoven- en ouidergronclse
plantematetiaal uit liet rnonstc’r verza—
mc’lcl In her lahoratoriuni is liet as—vrij
clrooggewic lit van het plant em:tteriaa 1
bepaald (zie voor toegepaste methode
Van Dijk & Van Vierssen, 1091).
In 1086 was alleen in de periode
april t! in augustus bovengrondse biomassa aanwezig bij alle lii htcondities
(fig. 3). Beschaduwing had (‘en dtndelij
.

,

7ijil.

Dc’ vraag rijst nu wat ohc’ conse—
qcienties zijmi van een relatief klc’in aan
tal tcthers aan het eind van den bc’p:talch
groeiseizoen voor dc’ tint wikkehiiug san
the vegetat ic’ in liet vohgc’nclc’ sc’i7oc’n
)tui deze vraag t’ ktmtimuc’tt lw:uitwooc hen
zijn dc’ ex pc’ri nmentc’le gc’bieclc’mi iii 1 087
niet beschiadtmwd : cht’ it htconditic’s sea
ren dus ichetitiek maar liet aantal tcibers
aan liet begin van liet seizoen in htc’t cedi mcmi t was vc’rsc’lu 1 lc’nch in cle onder
scheiden proelgehiechen.

Lich tkli maat
I,ichtwegname (loot cle waterlaag
Het doorzicht van cle waterlaag was tij
cletis liet gweiseizoemi van Schiedieloti
teinkrcmid in 1086 en 1987 laag: gemnid
chelcl bijna drie maal lager dan liet streef
doorzic hit. Gein icldeld bereikte in 4c’
iliet bc’sc’hadciwde situat it minder clan
0% vami cle invallende lit litimistraling cle
hoclemii. De tmltdloving vaui hit hit dotit de
wat erlaag wordt veroorzaakt door liet
water zelf, in hc’t water opgeloste
humncis—acht igc’ orgatitsc’lie stollc’mi (aami
geduid als gilvin), fvtoplankton dode
orgami ische zwevende st of (clocic’ a hgc’mi
plamitecht’lemi, clierc’n) en amiorgaulisc me
zwevemiche deeltjes (klei- cmi slihdeehtjes 1.
De t wee laatste comn
ten vorni cml
samen hc’t triptomi . Met hei model t_th 1
ZlCl IT (Bimitevelci 1990) kan, op li:tsis
van bc’kemicle tripton—. tvtoplamiktomi— cii
lie hit ti i t cl os iii g
g t lviii c in c’e it rat i t’ cle
door cle waterlaag gesc hat worden. Dit is
gechaami voor liet Velciwemeer (t:thiel 1
op basis vami cle gein ic] d dcle concemi t ra ties eau deze verschillende comhionemltc’n
zoals bepaald doof Van Dijk & Achitc’r
hierg (1091). tlet tvtoplamikton leverde
slechts een geringe bijdrage aan de totale
hichttmiicloving. Blijkbaar hic’bbemi dc’ he
hieersmnaatrc’gelen in termen van fvto
plankiomidichitheich scicees gehad . 1 let
tripton was voor liet groot ste deel veramit wocirclel i j k voor de 1 ich tcm i tchovi ng. Dit is
ticik waargc’mininemi in amidere ci tiohic’s
(f3lom 1 980a; Van Dijk & Achterberg.
190!).
,
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yhiwets’eh ing van bocleuiimiiat c’tiaal

hepaa 1 t’ in grote mal e dc’ tri pt oct—
comioemttrat ie. Opwerveling wordt grotendce Is vc’rciorzaakt door go1 flic’w’egi mig op
en in liet water als gc’vcdg s’ami Wint
(Britikmuan & Van Ra:tplicitst 1
h3hnmii 1 980h: Vami Dijk & Achterberg.
1991). \X1imichsnelheicl. zwevende stofconcentratie cii de extinctie waremi dcii
dehijk met elkaar geeorreleerd in het Ve
luwerneer (fig. 6). Met liet model Sedi
m’mit Transport, Resuspeiision amidh Sed t .

,
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Fig. 3. Het verloop in de tijd van cle bovengrondse biornassa (g as
vrij drooggewicht.rn 2) van Schedefonteinkruid hij lichtconditie 1
t/m 4 tijdens liet groeiseizoen van 1986. De pijl geeft hemonste
ringsdatum 23 juni aan.
Seasonal variation in mean ahoveground hiornass (g ash-free dry
weight.m2) of Potarnopeton pectinatus in the control 11) and at
hree shading levels 12 to 4) during the growing season of 1986 in
Cake Veluwe. Sampling date 23 ]une is indicatecl by an ariow.
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Fig. 4. Het verloop in de tijd van het aantal niet- gekiemde tubers
in het secliment (aantal tubers.m2) van Schedefonteinkruid hij
lichtconditie 1 t/m 4 tijdens het groeiseizoen van 1986. De pijl
geeft hemonsteringsdatum 23 juni aan.
easonal variation in mean number of tubers (not germinated)
tnumher.m2) of Potaniogeton pecfinatus in the control (1) and at
three shading levels (2 to 4) during the growing season of 1986 in
Lake Veluwe. Sarnpling date 23 June is indicated by an arrow.
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Fig. 6. Windsnelheid (m.s1; boven), zwevende stof concentra
tie tmg drooggewicht.l 1; midden) en extinctiecoëfficiënt (m1;
onder) in het Veluwemeer gedurende de periode 3 t/m 19 okto
liet 1987 (naar: Blom, 1989b).
Wincispeed tm.s 1; top), suspended solids lmg dry-weightt1;
Fliiddle) and irradiance extinction (nyt; bottom) in Lake Veluwe
dLiring the period 3-19 October 1987 (after: Blom, 1989bl.
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Fig. 5. De maximale hovengrondse biornassa (g as--vrij drooggewicht.m-2) van Schedefonteinkruid hij verschillende tuber dichtheden laantal.m 2) aan het begin van het groeiseizoen van 1987 in
het Veluwemeer.
Maximum aboveground biomass (g ash-free dry-weight.m 2) of
Potarnogeton pecfinattis at various tuher densities lnumher.m2l
at the beginning of the growing season of 1987 in Lake Veluwe.

Levende
Natuur

1991 nuiiilner 4

Zwevende stof
Suspended particles

mg.li

Extnctie
Extinction

1%)

Water en gilvici

m1

(%)

0,79

(35)

Water and gilvin

Atiorganisch triptoni

15,8

(51)

0,46

Inorganic tripton
Organisch tripton
Organic trip ton

(20)

14,3

(46)

0,73

(33)

0,9

(3)

0,26

til)

Fytoplankton
Phytoplankton

+

Totaal

+

2,24

31,0

Total

C

Tabel 1. De absolute en relatieve bijdrage van verschillende coinponenten in cle weterlaag
aan de hoeveelheid zwevende stof en nitcloving van licht in liet Veluwemeer. De
fytoplankton concentratie is geschat op basis van het gemiddeld chlorofylgelialte (12,5
cg.l 1) en een geschatte verhouding tussen chlorofyl en liet fytoplankton drooggewiclit
(0,07 g drooggewichit.g Chil-a). De extinctie is geschat met behulp van het model UITZICHT (Bcnteveld, 1990).
The contrihution of distitiguished components of the water column to the aniount of
suspendech particles and extinction.

Sliallow Lakes t STRESS
2d) tBlom. 1)$0h: Lijklema ei al.. 191)
5 heteketid dat d out opwervel lig ca 3(1
rug. 1-t bodemshb in cle waerlaag kwam.
De waargenomen t riplun-concentratie
(29,9 mg.l- t, tabel 1) zou dus volledig
verklaard worden uit de opwc’rvel ing van
hoclenishb.
Dc f))werveIirtg van l)UdCiflSlil)
neemt doorgaans toe hij een atrierneitclc
watetdiepte Dit betekent dat 1uist in dc
ondiepe gebieden die van belang zijn
Voot waterplaiiteii, de opwerveliiig zeer
groot kan zijn. Waterplanten hebben
een dempende werking op de goltl)ewc
ging en kunnen bovendien de bodem
volledig bedekken waardoor de opwerve
Eng van bodems(ib beperkt wordt
(Schiemer & Prosser, 1976). Blijkbaar is
in liet \7eluwemeer met liet verdwijnen
van een groeit deel van de watcrplanten
vegetatie in cle jaren ‘60 en ‘7t) de op
werveling van bodeniniateriaal een be
langrijke rol gaan spelen. Dit tenomeen
is goed vergelijkbaar met erusieprocessen
die optreden in terrcstrisclie systemen
bijvoorbeeld na liet kappen van bossen.

dat tch onuwikkelcl had 011 glasçilaates.
De ineti ogen zij ii verri( lii iii een licht
cl elite meet opstelling bestaande uii een
1 ic lii hron en een 1 ichtsenscir niet daar
t usscnm een houder waarin een glaasje
geplaatst kon worden De relatieve licht
—

.

—

wegname door het peritvton is berekend
als het relatieve versclt 1 in lichtcioorla
tenciliejd tussen een blanco niet-be
groeid glaasje en een niet peritvton lie
groeid glaasje. Er is onderscheid ge
maakt in glasplaatjes die slechts gedu
rende twee weken in liet Vclusvemcer
hebben gehangen (aangeduid als ‘interval’ glaasjes) en glasplaatfrs die vanaf
half mei tot het moment van bemonste
ring in het Veluwemeer hebben gehan
gen (aangeduid als ‘totaal’ glaasjes).
Aangenomen is dat de perityton-ont
wikkeling op de glasplaatjes en op bla
deren van waterplanten vergelijkbaar is.
Dc’ inrerval glaasjes geven inzicht in dc
perifytonontwikkeling O jolige nietisve
hladeren clie gevormd svorderi geclciren
de het hele seizoen en de ‘totaal’ glaasjes
in de ontwikkeling op bladeren die zich
aan liet begin van liet seizoen gevormd
lietaben en in de loop van liet seizoen
steeds ouder worden.
Figurtr 7 laat duidelijk zien dat
liet perityton een groot. deel van liet iiivallende licht voor de waterphititen weg
kan nemen. Perifyton dat zich gedlu rencle twee weken heeft kunnen ontwikke
len neemt al t t) tot 40% van liet inval
lende licht weg (petits-ton op jonge bla
deren). Perifvion dat zich gedurende
ecn wat langere tijd kan ontwikkelen.
kan tot meet dan 8() % van liet invallen
de licht svegnemen (perilyton op oticie
‘
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Lichtwegname door liet Pen fvton
In figuur 7 is de relatieve lichtwegname
door liet perifvton tijdens liet vegetatieseizoen van
1986 weergegeven. Deze
lichtw’egname is gemeten aan perifyton
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weeknummer / week number
—
—

interval

—

totaal

Fig. 7. Het verloop in de tijd van de relatieve lichtwegnarne door

liet perifyton op totaal- en interval-glaasjes in de blanco situatie tij
dens het groeiseizoen van 1986.
Seasonal variation in meen attenuation of incident irradiance 1%)
by periphyton oti the total- and interval-slides, in the control du
ring the growing season of 1986 in Lake Veluwe.
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bladeren ). liet pen fvton bestond voot
deel uit çlih- en kleidceltjes
die blijkbaar uit cle waterlaag in het pen
fvton ingevangen en lot gesed itnenteerd
waren (Van Dijk C)1) 1). Dat het ekent
dat opwerveling van hodemmatenaal
het licht k 1 imaat van cle ondergedoken
waterplaitteri sterk negatief beïnvloedt:
enerzijds leidt liet tot zeer troebel water
en anderzijds tot een dichte petifyton
laag clie weinig licht doorlaat
een groot

Conclusies

gedoken vegetatie zich verder kunnen
uit breiden . 1 evens 7oudlen waterkwa Ii
tcits-beheetclers cle groei en verspreiding
y
witterplanten kunnen stimuleren
door bijvoorbeeld soorten t’ lieritit rodu—
ceren . t lierbij kan geclac Ii t worden aan
nvinpliaeicleti clie een sterk clerupende
werking op cle waterbeweging lielilieri
Uiteinclelij k zal ccii verbetering van cle
sv:i rerkwal i teit waa rsc hij til ij k gevolgd
worden door liet opnieuw verschijnen
van aticlere, ooit aanwezige waterplante
soort cii iii liet Veluwemeer.

Als gevolg van entrofiëring is liet Velu

werneer in de laatste decennia van een
helder door waterplanteii gedomineerd
systeem veranderd in een troebel water.
arm aan waterplanteti. in dit artikel is
aangegeven dat het l iclitklimaat lia ver
wege cle jaren ‘$t) nog steeds een beper
kende factor vormde voor een optimale
groei van Schedefonteinkruicl. De ho
veng rondse biomassa en de to berpro
duktie waren relatief laag. Bij ccii ver
slecli tering van het l ichtkl imaat namen
zowel de biornassa als de tuherprocluktie
af. Dat berekent dat bij een langdurige
verslechteritig van liet lichtkl maar de
vegetatie op de lange tettnijn volledig
zal verdwijnen, doordat er te weinig tobets gevormd worden. Zowel de waterlaag als het perifyton namen een groot
deel van het invallende licht voor cle wa
terplan t
weg.
Opgewervelde
bodemcleel tjes waren voor het groot ste
deel verantwoordelijk voor cle ongu nsti—
ge liuhtconcl ities voor de waterplariten in
Culet Veluwemeer. Als gevolg vati het vrij
wel volledig verdwijnen van cle vegetatie
onder water in de jaren ‘7f) is opwerve
ling van bodemdeeltjes een belangrijke
rol gaan spelen.
Uit voorgaande blijkt dat vervui
lingseffecten niet zonder meer zijn terug
te draaien. Ondanks de verbetering van
de chemische samenstelling van liet wa
ter blijkt het ecosvsteem nog niet her
steld. Daarvoor is meer nodig. 1 let be
heer van het \7eluweineer, met als doel
een heldere waterlaag. zou zich mede op
het tegengaan van de opwcrveling van
hodemmateniaal moeten richten. Daar
bij valt te denken aan beheersmaatrege
len als het creëren van luwteplekken
door aanleg van eilanden, dijketi en
w’indschermen in de vcrin van windsin
gels op de oever. Naar verwachting zal
dan tenminste op deze luwteplekken liet
lichtkliniaat onder water verbeteren, zo
dat zich lokaal vegeratiekernen kunnen
ontwikkelen. Van daaruit zoti cle onder-

(

in Neusjediersee. Aquatic Bocany 2:
289-307.
Spciicer, 1)1. & L.V.J. Anclersnn, 1987. In
fluence of pliocopericid on growth, plguncnt
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Summary
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icrnp Ii t tes in

1.ike Veluwe
Cake Velttwe was cliaracrerized hv a high
ratisparencv of the water coltnnn a tid a
cletisc’ subunerged vegetacion in its early
sears. It grmdlually chautged inco t curbid
phytoplanktoui clotninated systeun low in
unacroplivce bioniass cluning the last decades
cl cie to antht ropogenic cucrophication. \Xtater
qua lity unc’asureunencs rcc]ttccd the ntntrtent
bad aticl concnrrcntly the phivtoplankton
cletisirv consiclerahly at the begittri itig of the
ROt. t towever, the present stcudv rcvealecl
that trracliatice was still a lttiiicinig factor for
oti mal g rowt Ii of Potimogeton /ectlnatus
in Cake Velctw’c dctring the peniod t 986t)87. ‘IV tncl-tuicltucecl tcsttspetisiOti of sed i
utietu t particles largely dcternntied light cl itnace for the sti bunergec] vegetatioti
t It rou g Ii uit t t-ru dia t out by tIme water co I tuin ti
and pc’riphvt it laver. Apparenclv, :if’ter the
suhtncrged vegetatioti had disappearecl
almosc completely due to ecucroplncation
witich- iutcltnced rc’sLuspeuision of seditnent pir
t ic It’s
prevcti t cd reestablishmeuit of the
t

,

vegetatioti. Add utional meascires aiuned at
reclticing witid-ituduced resuspcnsioti of sedi
unent part icles attd reescablishing of the
scibmerged vcgetation are rcquired to rcstore

the ctuiclerwater vegetation in Cake Veluwe.
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