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In het kort
Na The Broads (2004), de Mecklenburger Seenplatte (2006) en Silkeborg (2008) gaat de
buitenlandexcursie dit jaar naar het merengebied rond Plön, in het idyllische zuidoosten van
Schleswig-Holstein. Dit gebied was lange tijd het decor van het beroemde Max Planck
Institut für Limnologie. In 2003 is de afdeling Limnologie opgeheven, maar het decor is
gebleven. In dit heuvelachtige, in de laatste ijstijd (Weichselien) ontstane morenenlandschap,
ligt een verscheidenheid aan meren, plassen en poeltjes, van voedselrijk tot voedselarm. Het
gebied wordt doorsneden door grote en kleine beekjes. Zestien procent van het Natuurpark
Holsteinische Schweiz is Natura2000-gebied en daar zitten we midden in.
We logeren in het Osterberg-Institut, idyllisch gelegen langs de Dieksee, waar we in de loop
van zondagavond aankomen. De reis is per bus, maar we hoeven niet in de bus te
overnachten...
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Maandag is er een dag met presentaties over waterbeheer en KRW in Schleswig-Holstein,
door medewerksters van het regionale Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche
Räume. Ook vanuit onze groep zijn er presentaties. Eén gaat over recente ontwikkelingen in
de waterkwaliteit van Nederlandse meren in relatie tot de KRW-doelen. Een ander betreft de
evaluatie en mogelijke aanpassing van de KRW-maatlatten. Aansluitend is er een plenaire
discussie over de samenhang en koppeling van ecologische instrumenten.
Dinsdag worden we rondgeleid door Carsten Pusch van de Naturschutzbund Deutschland
(NABU). De excursie voert ons langs verschillende meren, plassen en beken, om te eindigen
bij een zoet-zoutgradiënt langs de Oostzeekust. Natuurlijk gaan we ook naar het strand om
de Oostzee zelf te bekijken en, als het weer het toelaat, te zwemmen. Daarna een bezoekje
aan Plön gevolgd door een boottocht over Dieksee en Plönersee, met drankjes, hapjes en
diner aan boord.
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Reisinformatie
Zondag 5 september 2010
11:10
Verzamelen te Utrecht, Moreelsepark (vlakbij Utrecht Centraal)
11:30
Vertrek uit Utrecht per bus
14:15
Aankomst te Groningen, Achterweg (achteruitgang Groningen Centraal)
14:15-14:45 Gelegenheid voor lunchinkoop, plaspauze e.d.
14:45
Vertrek uit Groningen
18:00-19:00 Avondeten in Raststätte Ostetal Süd (tussen Bremen en Hamburg)
21:00
Aankomst Ostenberg-Institut Niederkleveez (figuur 1)

Woensdag 8 september 2010
09:30
Vertrek uit Niederkleveez per bus
11:30-12:30 Lunch in Raststätte Hollenstedt (tussen Hamburg en Bremen)
15:45
Aankomst te Groningen, Achterweg (achteruitgang Groningen Centraal)
16:30
Vertrek uit Groningen
19:15
Aankomst te Utrecht, Moreelsepark (vlakbij Utrecht Centraal)

Dreig je de bus te missen? Bel Miriam

P r o g r a m m a b o e k j e
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Figuur 1 De afstand van Utrecht
naar het Ostenberg-Institut in
Niederkleveez bedraagt 542
kilometer.
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Hoe bereik ik de opstapplaatsen?
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Carpoolen
Wie niet met het openbaar vervoer komt naar Utrecht of Groningen kan misschien
carpoolen. In de deelnemerslijst achterin dit boekje staan emailadressen en
telefoonnummers, om eventueel afspraken daarvoor te kunnen maken.

P r o g r a m m a b o e k j e

5 - 8

s e p t e m b e r

2 0 1 0

Zeearend
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Programma

Waterdichte schoenen aanbevolen, en voor de zekerheid een regenjas mee.

s e p t e m b e r
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P r o g r a m m a b o e k j e

Dinsdag 7 september 2010
08:15-09:00 Ontbijt
09:00-13:00 Excursie per bus langs diverse watertypen onder leiding van Carsten Pusch
(NABU Landesstelle Wasser) eindigend bij de Sehlendorfer Binnensee, een
ondiep binnenmeer met zoutinvloed vanuit de Oostzee
13:00-14:00 Lunch
14:00-18:00 Middagprogramma afhankelijk van het weer: zwemmen in de Oostzee,
bezoek aan Laboe, bezoek aan Plön
18:00-19:00 Borrel in Plön
19:00-22:00 Rondvaart met diner over vijf meren

2 0 1 0

Maandag 6 september 2010
08:15-09:00 Ontbijt
09:15-09:30 Welkom door de organisatie
09:30-10:15 Implementation of the WFD in lakes in Schleswig-Holstein - Elisabeth
Wesseler (Landesamt Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des
Landes Schleswig-Holstein (LLUR))
10:15-11:00 Assessment of the ecological status of Schleswig-Holstein lakes - Mandy
Bahnwart (LLUR)
11:00-11:30 Koffiepauze
11:30-12:15 Recent trends in water quality of Dutch lakes in relation to WFD targets - Roelf
Pot (Roelf Pot onderzoek- en adviesbureau)
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:15 Evaluation and adjustment of Dutch biological assessment methods for the
WFD - Niels Evers (Royal Haskoning)
14:15-15:00 Wölfe in Schleswig-Holstein - Norman Stier, Professur für Forstzoologie,
Technische Universität Dresden
15:00-15:30 Theepauze
15:30-17:00 Plenary discussion on the integration of ecological instruments for the
assessment of the quality of surface waters - introduction by us (Bas and
Maarten)
18:30-19:15 Avondeten
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Informatie over het gebied
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Holsteinische Schweiz
De Holsteinische Schweiz is een geografisch vaag begrensd gebied in het oosten van
Schleswig-Holstein,
Holstein, tussen de steden Lübeck en Kiel (figuur
(
2). Het is een heuvelachtige
streek met een groot aantal plassen, meren en beken. De hoogste top in het gebied is de
Bungsberg van 168 meter.
er. Hier ontspringt de Schwentine, een 62 kilometer lang riviertje
rivier dat
een groot aantal meren als een parelketting aaneenrijgt, op de weg naar zijn monding bij Kiel.
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Figuur 2 Ligging van de Holsteinische Schweiz en het Ostenberg-Institut.
Ostenberg

De Holsteinische Schweiz kreeg zijn vorm tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien). Het
landijs reikte nog net tot dit gebied, vormde hier stuwwallen en bekkens, en zette
eindmorenen, keileem en zand af (figuur 3). Aanvankelijk was een groot deel van het gebied
bedekt door één groot meer, het Schwentinemeer. Met het dalen van de zeespiegel bleef
hiervan een groot aantal kleinere meren over, waarvan zestien doorstroomd worden door
het riviertje de Schwentine, de langste rivier van Schleswig-Holstein.

s e p t e m b e r
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Natuurpark
Een groot deel van het gebied behoort sinds 1986 tot het Natuurpark Holsteinische Schweiz.
Dit park heeft inmiddels een oppervlakte van 75.328 ha en omvat nog iets meer dan het
groene gebied in figuur 1 (naar het zuidwesten loopt het park door tot Bad Segeberg en naar
het noorden toe tot de Selenter See). Hiervan heeft 2,2% de status natuurbeschermingsgebied, 30% de status landschapsbeschermingsgebied en 16,4% de status N2000-gebied
(Habitat- en Vogelrichtlijngebieden; zie Wilken et al. 2009).

P r o g r a m m a b o e k j e

De Holsteinische Schweiz is voor Duitse begrippen dun bevolkt. De bevolkingsdichtheid
bedraagt ongeveer 120 inwoners per vierkante kilometer. Men verwacht een
bevolkingsafname in de komende vijftien jaar. De eerste sporen van menselijk leven in het
gebied dateren van halverwege de Steentijd (10 000 tot 3 000 jaar voor Christus). Het waren
jagers, vissers en verzamelaars. Tegen het einde van deze periode joegen zij hoofdzakelijk
nog op vogels en klein wild. Groot wild (o.a. Edelhert, Wild zwijn) was toen al schaars
geworden. Akkerbouw deed zijn intrede vanaf 3 000 jaar voor Christus. Rond 600 na Christus
werden de Germaanse stammen hier verdreven door Slavische groepen uit Oost- en
Zuidoost-Europa. Zij heersten hier tot in de twaalfde eeuw. Namen als Plön (Plune: ijsvrij
water) en Schwentine (Sventana: de heilige rivier) hebben een Slavische oorsprong.

2 0 1 0

Figuur 3 Tijdens de laatste ijstijd ontstond het morenenlandschap van de Noordduitse laagvlakte, gekenmerkt
door grondmorenen, eindmorenen en zanden (bron figuur: VU Amsterdam).
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De helft van het parkoppervlak wordt ingenomen door akkers. Het oppervlakte-aandeel
oppervlakte
van
water, moerassen en venen is ruim 13% (figuur
(
4). Bos beslaat nog 15%. Van nature zou
Schleswig-Holstein
Holstein vrijwel geheel bedekt zijn met Eiken-Beukenbos en broekbos.
broek

Figuur 4 Grondgebruik
Gr
in het
Natuurpark Holsteinische Schweiz
(bron: Wilken et al. 2009).

P r o g r a m m a b o e k j e
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Eén van de doelstellingen van het natuurpark is het duurzaam veilig stellen van de
natuurlijke voorwaarden voor een soortenrijke plantenplanten en dierenwereld,
wereld, en van de
verscheidenheid, schoonheid en karakteristieken van het landschap. Tot de meest
aansprekende dieren die hier voorkomen behoren de Zeearend, de Brilduiker (figuur
(
5), de
Visotter (www.wasser-otter-mensch.de
mensch.de), de Boomkikker en de Roodbuikvuurpad.
Meer informatie over het natuurpark is te vinden op de site:
www.naturpark-holsteinische
holsteinische-schweiz.de.
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Figuur 5 Een paartje Brilduikers.
Brilduiker
Deze soort broedt in het gebied
in boomholten, bij voorkeur
holten van de Zwarte specht
(foto: Hans-Wilhelm
Hans
Grömping).

Figuur 6 Een aantal meren in de Holsteinische Schweiz rond Plön.
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Meren
In Schleswig-Holstein liggen enkele honderden meren. Via het
Wasserwirtschaftliches Fach-Informationssystem (WaFIS), is van 430
meren een grote hoeveelheid informatie beschikbaar. Hieronder alle
resultaten van waterkwaliteitsonderzoek tot en met die van het lopende
meetjaar, en rapporten van inventarisaties van plankton, vegetatie,
macrofauna en vis. Het WaFIS is onderdeel van het Landwirtschafts- und Umweltportal van
het Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein. De
gegevens in de tabellen 1 en 2 zijn op informatie uit WaFIS gebaseerd.
Het portaal is bereikbaar via de link: www.umwelt.schleswig-holstein.de.
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Schöhsee
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Behlersee

Dieksee

Schluensee

Tresdorfer See

Sehlenberger Binnensee

KRW-m eertype

Großer Plönersee

Tabel 1 Gegevens van enkele meren in de Holsteinische Schweiz; de waterkwaliteitsparameters zijn zomergemiddelde waarden (bron: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein).
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13

13

10

10

13

10

88.1

382,00

2,30

4,09

195,10

165,60

6,54

61,59

68,68

Hydrom orfologie
Inzijgingsgebied

km2

Oppervlakte

km2

Volume

106 m3

Gemiddelde diepte

28,40

0,78

1,36

2,78

3,74

1,27

1,11

0,77

384,60

8,50

11,38

32,80

54,10

20,70

8,52

0,44

m

13,5

10,9

8,4

11,8

14,5

16,3

7,7

0,6

Maximale diepte

m

58,0

29,4

24,7

42,5

38,1

45,0

14,7

1,0

Verblijftijd

jaar

3,1

11,7

8,8

0,5

1,0

10,0

0,4

0,0

Oeverlengte

km

49,6

4,8

7,2

7,5

11,5

5,3

6,3

9,3

Jaarlijks peilverschil

m

0,30

0,20

0,50 0,25-0,35 0,20-0,50

0,20

0,95

0,20

2008

2008

2008

2004

2005

2006

Waterkw aliteit in m eetjaar
Temperatuur

oC

Geleidbaarheid bij 25 °C mS/m
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pH
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Alkaliniteit

mmol/l

Chloride

mg/l

2002

2008

15,7

15,8

15,7

18,8

15,4

17,8

16,6

16

41,5

28,0

34,7

42,0

43,5

41,3

44,7

1341

8,7

8,6

8,4

8,6

8,5

8,6

8,5

8,3

2,19

1,88

2,05

2,37

2,50

2,28

3,02

3,53

40

24

31

35

38

41

25

4318

Sulfaat

mg/l

40

12

25

37

39

28

39

599

Totaal fosfaat

mg/l P

0,027

0,015

0,013

0,042

0,038

0,029

0,037

0,218

Orthofosfaat (DRP)

mg/l P

0,005

< 0,005

< 0,005

0,006

0,011

< 0,005

0,007

0,114

Totaal stikstof

mg/l N

0,60

0,56

0,55

0,77

0,81

0,54

2,68

2,38

Ammonium

mg/l N

0,01

< 0,01

0,01

0,02

0,03

< 0,01

0,04

0,05

Nitraat

mg/l N

0,02

< 0,05

0,05

< 0,05

0,10

< 0,05

1,68

1,06

Nitriet

mg/l N

0,019

0,001

< 0,001

0,003

0,003

< 0,001

0,033

0,020

Silicaat

mg/l

0,63

0,18

0,63

0,74

0,64

0,58

0,68

1,11

Chlorophyll a

µg/l

ca. 10

ca. 5

15

ca. 10

7

22

19

TOC

mg/l

6,6

6,7

6,0

7,8

8,1

6,1

10,7

12,0

DOC

mg/l

6,4

6,3

5,7

7,3

7,7

5,6

9,5

8,5

Zichtdiepte

m

3,0

ca. 2,6

3,8

ca. 3

ca. 5

Zuurstof

mg/l

10,1

9,8

10,2

10,5

12,3

11,7

9,4

Zuurstofverzadiging

%

103

99

111

105

128

120

94

Omschrijving KRW-meertypen:
10
Kalkrijk, gestratif iceerd laaglandmeer met relatief groot inzijgingsgebied
13
Kalkrijk, gestratif iceerd laaglandmeer met relatief klein inzijgingsgebied
88.1 Elektrolytrijk binnenmeer van de Oostzeekust (strandmeer)

In de Holsteinische Schweiz liggen ongeveer tweehonderd plasjes en meren, waarvan zo’n
zeventig grotere meren. Een aantal daarvan is ingetekend in figuur 6. Bijna al deze meren
zijn matig tot sterk gebufferd, alkalisch en mesotroof tot zwak-eutroof (zie ook tabel 1). De
gemiddelde diepte ligt tussen de vijf en vijftien meter en de verblijftijd van het water
bedraagt doorgaans meerdere jaren. Opvallend is het natuurlijke peilverloop, ’s winters
hoog en ’s zomers laag, ofschoon de jaarlijkse peilfluctuatie meestal niet meer dan enkele
decimeters bedraagt. Enkele meren worden sterk beïnvloed door de rivier de Schwentine,
bijvoorbeeld de Behlersee en Dieksee, waaraan het Ostenberg-Institut ligt. Deze invloed uit
zich in een onduidelijk peilverloop, een relatief korte verblijftijd en een grote bijdrage van de
rivier in de externe fosfaat- en stikstofbelasting (‘oppervlaktewater’ in tabel 2).

s e p t e m b e r
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Rondvaart over de meren
Dinsdagavond maken we een rondvaart over vijf meren ten oosten van Plön. Om 19 uur
stappen we aan boord in Plön en varen achtereenvolgens over de Edebergsee, Höftsee,
Behlersee, Langensee en de Dieksee, waar het Ostenberg-Institut aan ligt. De meren zijn met
elkaar verbonden door de Schwentine. De Dieksee is van deze meren de grootste, de
Edebergsee de kleinste. Hieronder geven we achtergrondinformatie over deze en enkele
andere meren van uiteenlopende aard, waarbij we beginnen met de grootste.

P r o g r a m m a b o e k j e

In de Duitse KRW-typologie behoren de meren overwegend tot het type 10 of 13. Dit zijn
kalkrijke, gestratificeerde laaglandmeren met een relatief groot, respectievelijk klein
inzijgingsgebied. Een relatief groot inzijgingsgebied heeft een oppervlakte dat meer dan
anderhalf keer groter is dan de oppervlakte van het meer. Dit type meren heeft in het
algemeen een hogere nutriëntenbelasting dan meren met een relatief klein inzijgingsgebied.

2 0 1 0

Omdat het landijs overwegend voedselrijke gronden in het gebied achterliet, zijn de meren
van nature voedselrijk (eutroof). In de oorspronkelijke toestand is het gehalte totaal-fosfaat,
echter dusdanig laag dat algenbloei niet of nauwelijks voorkomt. Door menselijke invloed is
zijn de fosfaat- en stikstofgehalten gestegen, wat heeft geleid tot een verhoging van de
fytoplanktonbiomassa. In het algemeen zorgt de landbouw voor de grootste bijdrage aan de
externe belasting (tabel 2). In veel meren in de Holsteinische Schweiz zijn de zomergemiddelde nutriëntengehalten (tabel 1) vergelijkbaar met die in Nederlandse voormalige
zandwinplassen van een betere kwaliteit (NB: door de zomerstratificatie treden in dit soort
meren hogere fosfaatgehalten op in de wintermaanden). De toch lichte graad van
eutrofiëring van de Große Plönersee komt tot uiting in de weelderige groei van het
groenwier Cladophora, op stortstenen langs de oevers (goed te zien op de oever bij Plön).
Elders in Schleswig-Holstein komen sterker geëutrofieerde meren voor (LANU 1999).
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Schöhsee

Suhrersee

Behlersee

Dieksee

Schluensee

Tresdorfer See

Sehlenberger Binnensee

Aandeel externe belasting in jaar

Großer Plönersee

Tabel 2 Bronnen van externe nutriëntenbelasting van de meren uit tabel 1 (bron: Ministerium für
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein).

1998

2001

1994

2002

2002

-

1999

2001

16

3

Fosfaatbelasting
Afvalwater

%

Bos

%

2

2

12

3

Landbouw

%

78

29

45

Nederzettingen

%

5

43

21

Neerslag

%

23

31

Overige

%

Oppervlaktewater

%

1

1

1

7

93

82

3

4

5

3

2

2

85

88

10

P r o g r a m m a b o e k j e
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Stikstofbelasting

14

Afvalwater

%

Bos

%

3

1
10

3
12

Landbouw

%

88

33

46

Nederzettingen

%

3

23

12

Neerslag

%

33

30

Overige

%

Oppervlaktewater

%

6

21

1

6

12

91

87

3

1

3

1

1

4
5

10

70

75

6

Großer Plöner See
Het grootste en diepste meer in Schleswig-Holstein is de Große Plöner See. Op de
noordoever van het meer ligt het streekcentrum Plön, een klein maar gezellig dorpje met als
grootste bouwwerk het Plöner Slot. Dit slot werd gebouwd in de zeventiende eeuw en was
de residentie van de hertog van Schleswig-Holstein. De naam Plön is afgeleid van het
Slavische ‘plune’ dat ijsvrij water betekent.
De Große Plöner See is in de laatste ijstijd gevormd door twee landijstongen, de ene vanuit
het noorden, de andere vanuit het oosten (Nixdorf et al. 2004). De ligging van deze tongen is
nog goed terug te zien in de vorm van het meer en de bochtenarme oever is eveneens een
resultaat van deze ontstaanswijze. In het postglaciale tijdperk lag de waterspiegel
aanvankelijk vijftien tot achttien meter hoger dan het huidige niveau. In de negentiende
eeuw is het peil kunstmatig verlaagd met ruim één meter. Uit sedimentonderzoek is
gebleken dat de eerste verstuwingswerkzaamheden al in de dertiende eeuw uitgevoerd
werden. Hierdoor werd de bergingscapaciteit van het meer vergroot.

Het riviertje de Schwentine komt het meer aan de oostkant binnen (vanuit de Höftsee) en
verlaat het weer aan de noordkant, waar hij verder stroomt naar de Kleine Plöner See. Er
monden nog enkele kleinere loopjes uit in het meer. De Große en Kleine Plöner See zijn
gescheiden door een voormalige eindmorene. Op deze landbrug is ook het slot gebouwd.

Edebergsee
De Edebergsee is een klein meertje aan de rand van de bebouwde kom van Plön (figuur 7).
Via de Schwentine is het meertje verbonden met de Große Plönersee in het westen en de
Höftsee en Behlersee in het oosten.

s e p t e m b e r
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P r o g r a m m a b o e k j e

Typisch voor de visfauna van heldere, grote en diepe meren in Noord-Europa zijn de
marenen (houtingen). In de Große Plöner See leven de Kleine marene (Coregonus albula) en
de Grote marene (Coregonus widegreni). Een andere talrijke soort van het pelagiaal zou de
Spiering (Osmerus eperlanus) zijn (Nixdorf et al. 2004). Bij recentere bestandsopnamen is
deze soort echter niet gevonden (cf. Limnoplan 2007). Baars (Perca fluviatilis), Blankvoorn
(Rutilus rutilus), Brasem (Abramis brama), Kleine modderkruiper (Cobitis taenia), Ruisvoorn
(Scardinius erythrophtalmus) en Snoek (Esox lucius) zijn hier veel voorkomende soorten. Op
het meer zijn twee beroepsvissers actief. De soorten die het meest gevangen worden zijn
Baars, Blankvoorn, Brasem en Snoek en in mindere mate Aal (Anguilla anguilla).
Het gehele meer is N2000-gebied (Habitat- en Vogelrichtlijngebied). Vogels als Zeearend,
Brilduiker, Grote zaagbek en Grauwe gans vinden een broedplaats en, wat de watervogels
betreft, ruigebied in het middendeel van het meer, waar de meeste eilandjes liggen.
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Tot vijftig jaar geleden kende het meer een uitgebreide rietbegroeiing langs de oevers. Sinds
1953 is de bedekking gedaald van 55% tot 7%. Als oorzaak noemt men de sterke uitbreiding
van de benthische groenalg Cladophora, als gevolg van eutrofiëring. In de laatste jaren is
daar ook vraat door watervogels bijgekomen (Nixdorf et al. 2004). In de ondergedoken
vegetatie domineren Schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus), Tenger fonteinkruid (P.
pusillus), Stijve waterranonkel (Ranunculus circinatus), Aarvederkruid (Myriophyllum
spicatum) en Zannichellia (Zannichellia palustris). Het meer gold in 1999 nog als mesotroof.
Karakteristiek voor weinig belaste wateren zijn de uitgebreide kranswierweiden, die vooral
langs de geëxponeerde oevers voorkomen. Dominant hierin is Brokkelig kransblad (Chara
contraria). Daarnaast kan men Ruw kransblad (Chara aspera) en Klein boomglanswier
(Tolypella glomerata) vinden, en in dieper water Sterkranswier (Nitellopsis obtusa). Op de
Suhrer See na is de Große Plöner See het rijkst aan waterplantensoorten.
Het fytoplankton wordt jaargemiddeld qua biovolume gedomineerd door kiezelwieren, met
als belangrijkste soort Aulacoseira islandica. Blauwalgen, met name soorten uit het geslacht
Anabaena, overheersen alleen in augustus. Het grootste biomassa-aandeel in het
zoöplankton hebben watervlooien uit het Daphnia galeata-complex.
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Figuur 7 De Edebergsee in de winter; op de voorgrond de aanlegsteiger van de rondvaartboot (bron foto:
Wikipedia).
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De Edebergsee heeft een oppervlakte van ruim acht hectare, een gemiddelde diepte van vijf
meter en een verblijftijd van het water van 8,3 jaar. Er zijn geen gegevens beschikbaar over
de waterkwaliteit of biologie, maar vermoedelijk zijn er wat dit betreft geen grote verschillen
met de twee direct stroomopwaarts gelegen meren.
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Höftsee
Via een nauwe doorgang komen we van de Edebergsee in de Höftsee. Deze is iets groter met
een oppervlakte van bijna negentien hectare en een gemiddelde diepte van 8,3 meter. Het
meertje behoort tot het watertype 10, een kalkrijk, zomergestratificeerd meer met een
relatief groot inzijgingsgebied. Dit type komt in Schleswig-Holstein veel voor binnen een
keten van aaneengeschakelde meren. Ook van de Höftsee zijn geen gegevens bekend over
de waterkwaliteit of biologie, wel van de Behlersee waarmee hij in open verbinding staat.

Behlersee
De Behlersee is een eutroof meer met een oppervlakte van bijna driehonderd hectare en
een gemiddelde diepte van bijna twaalf meter. Opvallend is de korte verblijftijd van het
water en het grote aandeel in de externe nutriëntenbelasting van ander oppervlaktewater
(in dit geval de Dieksee via de Schwentine en, marginaal, de Schluensee; zie tabel 1 en 2).
Het meer is Habitatrichtlijngebied. De onderwatervegetatie telt veertien soorten, waarvan
vijf op de Duitse Rode lijst staan. Langs vrijwel de gehele oever vormen deze soorten goed
ontwikkelde vegetaties. Ze zijn alleen schaarser in het oostelijk deel van de Behlersee, dat
Langensee genoemd wordt en de overgang vormt naar de Dieksee.

De vegetatie in de Behlersee gaat tot ruim vijf meter diep. Tot een diepte van twee meter
treden Schedefonteinkruid en Zannichellia het meest op de voorgrond. Ook zeer algemeen
in deze zone zijn Doorgroeid fonteinkruid (Potamogeton perfoliatus) en Stijve waterranonkel.
Hier en daar zijn plekken aanwezig met Grof hoornblad (Ceratophyllum demersum) en
Tenger fonteinkruid. Verspreid komen voor Brede waterpest (Elodea canadensis),
Aarvederkruid en Puntig fonteinkruid (Potamogeton mucronatus). Langs de noordelijke en
westelijke oever groeit Smalle waterweegbree (Alisma gramineum) op een diepte tussen
één en drie meter. Net als in de Große Plöner See zijn hier uitgestrekte kranswierweiden
aanwezig, vooral in de zone van twee tot drie meter diep, maar hier en daar ook tot ruim vijf
meter diepte. De meest abundante soort in deze weiden is Brokkelig kransblad. Daartussen
en in dieper water groeit Breekbaar en/of Teer kransblad (Chara globularis en/of C. virgata;
deze zijn pas vrij recent als aparte soort onderscheiden).
De ecologische kwaliteit volgens de KRW van de Behlersee beoordeelde men in 2009 als
matig, op grond van het fytoplankton en de onderwatervegetatie. Deze submerse vegetatie
wordt gezien als goed ontwikkeld maar matig soortenrijk (Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein). Met name gevoelige soorten ontbreken
(Stuhr 2008).

Omdat de zichtdiepte redelijk hoog is (3,8 meter), komt ook in de Schluensee een
weelderige onderwatervegetatie voor. De vegetatie strekt zich uit langs de gehele oever
over een diepte van 0,2 tot zes meter. De soortensamenstelling lijkt sterk op die van de
Behlensee, met dominantie van Schedefonteinkruid en characeeën.
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De Schluensee heeft een gemiddelde diepte van zestien meter en zit qua voedselrijkdom op
de grens tussen mesotroof en eutroof. In de afgelopen vijftig jaar is de zuurstofhuishouding
in het hypolimnion verslechterd, vermoedelijk door een toename van de productiviteit van
het meer en daardoor van het zuurstofverbruik in de diepere lagen. Hierdoor heeft het
overgrote deel van de benthische macrofauna alleen bestaansmogelijkheden in de
ondiepere delen langs de oever (Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche
Räume Schleswig-Holstein).
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Schluensee
De Schluensee (zie omslagfoto) is een meer dat niet door de Schwentine doorstroomd wordt.
Het meer wordt gevoed door drie kleine loopjes waarvan één afkomstig is uit de noordelijker
gelegen Görnitzer See. De Schluensee watert zelf af op de Behler See via de Behler Au. Net
als enkele andere meren in het gebied is de Schluensee van oorsprong een zogenaamd
‘doodijsgat’, gevormd tijdens de laatste ijstijd. Zo’n gat ontstaat door het smelten van een
groot brok ijs, achtergebleven nadat de actieve gletsjer zich heeft teruggetrokken.
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Langs vrijwel de gehele oever van het meer loopt een rietzone met een breedte van twee tot
vier meter. De steile oevers onder water verhinderen verdere uitbreiding. Waar grasland tot
aan de oever loopt en de rietgordel beschadigd is, groeit Moeraszegge (Carex acutiformis).
Eveneens door het steile onderwatertalud komen drijfbladplanten in de Schluensee maar
spaarzaam voor (Nixdorf et al. 2004).
Tot de visfauna behoren de Grote en Kleine marene, de waterplantminnende soorten
Ruisvoorn en Zeelt (Tinca tinca), de roofvissen Snoek en Baars en de alleseters Pos
(Gymnocephalus cernuus), Brasem en Aal (Nixdorf et al. 2004).
De Schluensee werd in 2009 beoordeeld als goed met de KRW-maatlatten voor fytoplankton
en watervegetatie. Het gehele meer is Habitatrichtlijngebied. Een deel van het meer is
privebezit.
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Dieksee
De Dieksee (figuur 8) ligt stroomopwaarts van de Behlersee en heeft een aantal
eigenschappen met dit meer gemeen. Deze komen voort uit de invloed van de Schwentine:
een relatief korte verblijftijd, een onduidelijk peilverloop en een groot aandeel van de
Schwentine in de nutriëntenbelasting. Door de invloed van dit riviertje is ook het
inzijgingsgebied van het meer groot. Als gevolg hiervan is ook de fosfaatbelasting voor
Duitse begrippen behoorlijk, met een waarde van 1,11 gram fosfor per vierkante meter per
jaar. Door de stabiele stratificatie ’s zomers is de fytoplanktonproductiviteit van het meer
toch zodanig laag, dat het getypeerd wordt als een mesotroof meer. De ecologische
toestand is in 2009 beoordeeld als ontoereikend, waarbij de macrofyten de doorslag gaven
(Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein).
De Dieksee is Habitatrichtlijngebied.
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De onderwatervegetatie lijkt veel op die van de Behlersee en wordt beschouwd als typisch
voor eutrofe meren in dit gebied (Stuhr 2008). De dominante soorten zijn Schedefonteinkruid, Doorgroeid fonteinkruid en Stijve waterranonkel. Ook hier een kranswierzone met
Brokkelig kransblad als de meest abundante soort, begeleid door Breekbaar kransblad en
Teer kransblad. Een bijzondere plant in dit meer is Potamogeton × nitens, de hybride van
Doorgroeid en Ongelijkbladig fonteinkruid. De zone met ondergedoken vegetatie strekt zich
uit tot een diepte van drie à vier meter. Drijfbladplanten, Gele plomp (Nuphar lutea) en
Witte waterlelie (Nymphaea alba), zijn ook in de Dieksee spaarzaam aanwezig.
De visfauna van de Dieksee lijkt qua soortensamenstelling veel op die van de Schluensee.
Dominante soorten in de Dieksee zijn Baars, Blankvoorn, Brasem, Driedoornige stekelbaars
(Gasterosteus aculeatus), Grote marene, Kleine modderkruiper, Pos, Ruisvoorn en Zeelt
(Limnoplan 2006).

Tresdorfer See
De Tresdorfer See ligt in het Landschaftschutzgebiet van het Nationale Park Holsteinische
Schweiz, maar heeft verder geen status als N2000- of natuurbeschermingsgebied. Ook dit
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Suher See
De Suhrer See is onderdeel van het natuurbeschermingsgebied Suhrer See en omgeving.
Door het kleine inzijgingsgebied, dat bovendien voor ruim twintig procent bedekt is met bos,
is dit meer relatief voedselarm. De zichtdiepte is hoog met een zomergemiddelde waarde
van minstens vijf meter. Het meer is bekend om zijn diverse oever- en watervegetatie met
enkele zeldzame soorten. Op de oever komt hier en daar Galigaan voor (Cladium mariscus),
dat indicatief is voor mesotrofe omstandigheden. Andere zeldzaamheden zijn Draadzegge
(Carex lasiocarpa), Vlozegge (C. pulicaria) en Slanke waterweegbree (Alisma lanceolata).
Rietzones met een breedte van één tot vijf meter (in enkele gevallen tot tien à twintig meter
breed) vinden we langs ongeveer de helft van de oeverlengte. Dat Riet hier niet méér
voorkomt, is een gevolg van het steile onderwatertalud. Ondergedoken planten vindt men
langs vrijwel de gehele oeverzone. Een aaneengesloten kranswiergordel bevindt zich tot op
meer dan vier meter diepte. Vermeldenswaardige soorten waterplanten zijn Groot nimfkruid
(Najas marina), Draadfonteinkruid (Potamogeton filiformis), Ongelijkbladig fonteinkruid (P.
gramineus) en Gegolfd fonteinkruid (P × angustifolius). Bijzondere kranswieren zijn Ruw
kransblad, Chara tomentosa en Sterkranswier. Van de visfauna zijn geen gegevens bekend.
De ecologische toestand van het meer is in 2009 voor de KRW beoordeeld als goed volgens
de maatlatten voor fytoplankton en macrofyten (Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt
und ländliche Räume Schleswig-Holstein).
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Figuur 8 De Dieksee gezien vanuit het noordoosten. Uiterst rechts op de achtergrond ligt het Ostenberg-Institut
(bron foto: Wikipedia).
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meer is gevormd door de werking van gletsjertong en smeltwater tijdens de laatste ijstijd.
Het meer wordt gevoed door vier loopjes en water uit de zuidelijker gelegen Rottensee. Zelf
watert het meer af via het riviertje de Kossau. De Tresdorfer See heeft een oppervlakte van
ruim honderd hectare en een gemiddelde diepte van bijna acht meter (tabel 1). Het meer is
eutroof en heeft een opvallend hoog nitraatgehalte. De externe fosfaatbelasting is met 2,45
gram fosfor per vierkante meter per jaar, vijf keer zo hoog als het gemiddelde in SchleswigHolstein; 90% is afkomstig van de landbouw (Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume Schleswig-Holstein). In het meetjaar 1999 was er een relatief groot verschil
van bijna één meter, tussen het hoogste peil in januari-februari en de laagste stand in juliaugustus. De noordelijke oever is steil, maar naar het zuiden toe zijn steeds breder
wordende verlandingszones ontwikkeld (Nixdorf et al. 2004). De zomergemiddelde
zichtdiepte bedraagt ongeveer drie meter.
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De natuurlijk ogende verlandingszones in het zuidelijke deel bestaan uit tien tot twintig
meter brede rietzones. In het noordelijke deel is de rietkraag hooguit vijf meter breed.
Tussen het riet komen Moerasvaren (Thelypteris palustris) en Moeraswederik (Lysimachia
thyrsiflora) voor, die in Duitsland op de Rode lijst staan. In het zuidelijke deel van het meer
zijn drijvende vegetaties van Gele plomp en Witte waterlelie aanwezig.
De ondergedoken vegetatie is met dertien soorten matig divers. Net als in enkele andere
hier beschreven meren, gaat het om soorten die tamelijk tolerant zijn voor verontreiniging.
Echt gevoelige soorten, die wel in de Suhrer See aanwezig zijn, ontbreken ook hier. Zeer
algemeen in de Tresdorfer See zijn Schedefonteinkruid, Gekroesd fonteinkruid
(Potamogeton crispus), Stijve waterranonkel, Brede waterpest en Zannichellia. Kranswieren
in de vorm van Brokkelig kransblad komen slechts op enkele plekken voor, naast
Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis). In de zomer treden blauwalgen op de voorgrond met
soorten uit de geslachten Anabaena, Aphanizomenon en Microcystis (Nixdorf et al. 2004).
Op en rond het meer zijn nu en dan grote groepen Grauwe ganzen aanwezig en ook enkele
Zeearenden. De ecologische toestand volgens de KRW werd in 2009 beoordeeld als matig.

Sehlendorfer Binnensee
Dit kleine ondiepe binnenmeer ligt aan de Oostzeekust, aan het eind van het dal van de
Kossau. Het meertje ontvangt zoetwater vanuit het achterland via enkele loopjes, waarvan
de Mühlenau de grootste is. Via het riviertje de Broeck is het meer verbonden met de
Oostzee (figuur 9). Wanneer de waterstand in de Oostzee hoog is, stroomt zoutwater via de
Broeck het binnenmeer in. Dit gebeurt meerdere malen per jaar. Als de waterstand in de
Oostzee laag is, wordt het zoute water weer geleidelijk vervangen door zoetwater vanuit het
achterland. Het chloridegehalte van het meer schommelt door het jaar heen dan ook
aanzienlijk. Gemiddeld bedraagt het chloridegehalte ruim 4 gram per liter. Het
sulfaatgehalte is navenant hoog (tabel 1). In Nederland zouden we de Sehlendorfer

Binnensee tot de matig brakke wateren rekenen (M31). In Duitsland behoort hij tot het type
88.1: elektrolytrijk binnenmeer van de Oostzeekust (strandmeer).
Het schommelende maar doorgaans hoge zoutgehalte heeft uiteraard grote invloed op de
biologische ontwikkeling van het meer. Rond het meer bevinden zich uitgestrekte
brakwaterrietlanden en zilte graslanden met o.a. Rood zwenkgras, Moeras- en Schorrenzoutgras, Zilte zegge (Carex distans), Zeeaster en Goudknopje (Cotula coronopifolia).

Figuur 9 Via het riviertje de Broeck watert de Sehlendorfer Binnensee af op de Oostzee, maar van tijd tot tijd
stroomt zoutwater via ditzelfde riviertje het meer in (bron foto: NABU).
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De Sehlendorfer Binnensee is zeer voedselrijk (tabel 1). Dit komt niet zozeer door zijn ligging
aan de kust maar door belasting vanuit de landbouw (tabel 2). Het meertje heeft een relatief
groot inzijgingsgebied met een hoofdzakelijk agrarisch grondgebruik. De externe
fosfaatbelasting bedroeg in 2001 maar liefst vijf gram fosfor per vierkante meter per jaar.
Daarnaast bleek ’s zomers fosfaatnalevering vanuit het sediment belangrijk (Ministerium für
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein). Met een gemiddelde
diepte van slechts 0,6 tot 0,7 meter is, ondanks de hoge trofiegraad en fytoplanktonproductie, het gehele meer bedekt met ondergedoken waterplanten. De meest abundante
soorten zijn Spiraalruppia (Ruppia cirrhosa), Schedefonteinkruid en Tenger fonteinkruid
(LANU 2003). Langs de weinig door het zout beïnvloedde zuidoever komen bijzondere
oeverplanten voor: Watergras (Catabrosa aquatica) en Platte bies (Bysmus compressus). De
bodemfauna van het meer heeft een duidelijk brak karakter met soorten als Zeeduizendpoot
(Nerius diversicolor) en Slijkgarnaal (Corophium volutator).
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Net als in Nederland is het ook in Duitsland moeilijk om voor een brakwater als de
Sehlendorfer Binnensee een referentiesituatie te beschrijven. Toch is de ecologische
toestand in 2009 beoordeeld als ontoereikend op grond van de macrofyten (Ministerium für
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein).
De Sehlendorfer Binnensee is Vogelrichtlijngebied en Natuurbeschermingsgebied.
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Kossau
De weg van Plön naar de Sehlendorfer Binnensee voert door het dal van de Kossau. Dit
slechts honderd tot tweehonderd meter brede dal is gevormd door een smeltwaterbeekje
van een landijstong, tijdens de laatste ijstijd.
De huidige Kossau is een mooie beek, type R5 à R6 volgens de Nederlandse KRW-typologie.
Zijn stroomgebied is 142 vierkante kilometer groot en zijn lengte slechts 25 kilometer. Het
beekje begint als overloop van de Rixdorfer Teiche, een kilometer of vijf ten noorden van
Plön. Vervolgens loopt het door de Rottensee en Tresdorfer See en vervolgt vrij meanderend
zijn weg naar het noordoosten om uit te monden in de Großer Binnensee. Het verhang over
dit meanderende traject bedraagt ongeveer één meter per kilometer. Het bovenloopje, het
deel stroomopwaarts van de Rottensee, valt jaarlijks enige tijd droog. De midden- en
benedenloop zijn permanent en ogen heel natuurlijk met beekbegeleidend bos en vochtige
beekdalgraslanden (vanaf de Middeleeuwen tot in de achttiende eeuw was het beekje ter
hoogte van het Kasteel Rantzau tot een meer opgestuwd). In de afgelopen tweehonderd jaar
is de loop van dit beekje vrijwel niet veranderd. Het beekdal is beschermd natuurgebied.
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De toestand volgens de KRW
Zeer veel meren in Schleswig-Holstein verkeren niet in de goede ecologische toestand
volgens de KRW (in het Duits: EG-Wasserrahmenrichtlinie). In 2009 zijn alle 73 meren met
een oppervlakte van meer dan 0,5 vierkante kilometer in deze regio beoordeeld. Deze
beoordeling berust hoofdzakelijk op fytoplankton en vegetatie (macrofyten inclusief
microfytobenthos). Voor deze twee kwaliteitselementen bestaan in Duitsland goed
onderbouwde maatlatten. Voor macrofauna en vis in meren bestaan deze nog niet. Wat
macrofauna betreft richt men zich in meren vooral op het macrozoöbenthos van het
profundaal.
Van de natuurlijke meren is 8% beoordeeld als goed (figuur 10). Al deze meren liggen in de
Holsteinische Schweiz: Selenter See, Suhrer See, Schluensee, Schöhsee en Stocksee. De
Große Plönersee is één van de 23 meren die als matig zijn beoordeeld. Meren met deze
beoordeling zijn hoofdzakelijk meren met een oppervlakte van meer dan tien vierkante
kilometer. Vijf meren zijn beoordeeld als slecht, door een nagenoeg ontbrekende watervegetatie. Informatie over de KRW en de bescherming tegen hoogwater vindt men op de site
www.wasser.sh, het equivalent van ‘leven met water’.
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Figuur 10 Beoordeling in 2009 van de ecologische toestand van 62 natuurlijke meren en van het ecologisch
potentieel van elf kunstmatige meren in Schleswig-Holstein
Schles
(bron: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume).
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