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Voorwoord

In Oost-Groningen wordt de laatste eeuw door de aardappelmeel-en
strokartonindustrie tijdens de campagne in het najaar een dermate
grote hoeveelheid organisch afval geloosd,dat dekanalen zuurstofloos
worden,enhet gistende afval stank verspreidt.
In de laatste jaren zijn een aantal fabrieken gesloten,en in
anderewordthet afvalwater gezuiverd. De fabriek in Terapelkanaal
loost nog ongezuiverd afvalwater dat stank ineenaantalkanalen,en
zuurstofarmoede inhet zuidoostelijk deelvan deDollard veroorzaakt.
Er werd naar gestreefd het afvalwater van de fabriek in
Terapelkanaal met ingangvan 1986 gezuiverd tehebben,maar door financiële problemenbijhetbedrijf,enmogelijke veranderingen inhet
produktieproces waardoor een ander soort zuivering noodzakelijk is,
zal deze datumwaarschijnlijk niet gehaaldworden.Omde stankoverlast
toch terug te dringen werd het plan gelanceerd het afvalwater
tijdelijk via eenpersleiding rechtstreeks op deDollard te lozen.
Door deConsulent Natuurbehoud van deProvincie Groningenwerd het
RIN gevraagd te rapporteren over de mogelijke effecten van deze
lozing.Een snelle rapportage wasmogelijk door devele studies van de
werkgroep Biologisch Onderzoek EemsDollard Estuaria,eneen recent
rapport van deze werkgroep dat op grond van een modelstudie de
veranderingen inhetzuurstofgehaltevan deDollard voorspelt.
De Directie

1 INLEIDING

Om de stankoverlast in dekanalen van Oost-Groningen verder terug
te dringen zijn erplannen omhetafvalwater van de Aardappelverwerkingsbedrijven (AVEBE) in Terapelkanaal nietmeer indekanalen te
lozen,maarvia eenpersleiding rechtstreeks naar de Dollard af te
voeren.
Naar aanleiding van dezeplannenwerd door de Consulent Natuurbehoud in deprovincie Groningen aanhet RIN gevraagd te rapporteren
over deteverwachten effecten voor hetecosysteem van de Dollard.
Al gedurendemeer dan 100 jaarworden in het najaar zeer grote
hoeveelheden spoel- enproceswater van destrokarton-en aardappelmeelfabrieken indeveenkoloniale kanalen geloosd. Het water in de
kanalen wordt daardoor zuurstofloos.Vervolgens wordt een deelvan het
organisch materiaal
anaëroob afgebroken waardoor een grote
stankoverlast ontstaat.Het zuurstoflozewatermethoge concentraties
organisch materiaalwordtbijNieuwstatenzijl inde Dollard geloosd.
Daardoor wordt ineen deelvan deDollardhetwater zuurstofloos.Om
deeffectenvan deze lozingen tebestuderenwerd inhetbegin van de
jaren 70 aangevangen met het Biologisch Onderzoek Veenkoloniaal
Afvalwater (BOVA). Na eenaantal jarenwerd dit uitgebreid tot het
Biologisch Onderzoek Eems-Dollard Estuarium (BOEDE). Degegevens die
door dit onderzoek zijn verzameld zijn onontbeerlijk voor het
beschrijven van effecten van lozingen inhet Dollardgebied.
Gedurende de laatste jaren is door o.a. saneringen binnen de
aardappel- en strokartonindustrie en zuiveringsmaatregelen, de
hoeveelheid geloosd organisch materiaal sterk afgenomen. In verband
met wettelijke regelingen enbeleidsvoornemens wordt ernaar gestreefd
in 1986 in Oost-Groningen kwalitatief goed oppervlaktewater te
hebben. De veenkoloniale industrieën mogen na 1986 dus slechts
gezuiverd afvalwater in dekanalen lozen,enookhet spuiwater dat in
de Dollard geloosdwordtmoet danminimaal 5mg/l 02bevatten en een
laag zuurstofverbruik (BZV 5)hebben.

2VOORGENOMEN HANDELING
Inprincipe zou voor de industrie in Terapelkanaal een grote
zuiveringsinstallatie aangelegd moeten worden om het organisch
materiaal inhet afvalwater af tebreken.Deze installatie moet een
capaciteit hebben van ongeveer 1,6 miljoen inwonerequivalenten. Een
investering van deze grootte is volgens de aardappelverwerkende
industrie niettedragenenbovendien isniet zeker of inverband met
toekomstige produktieaanpassingen of saneringen over enkele jaren nog

zo'n grote zuiveringscapaciteit noodzakelijk zal zijn.Daarom isnu
het voorstel gedaan om gedurende eenperiode van een aantal jarenhet
afvalwater via eenpersleiding bijNieuwstatenzijlrechtstreeks op de
Dollard te lozen.Detotnutoe gebruikte vloeivelden (+350ha)bij
Terapelkanaal zouden dan nietmeer gebruikt worden. De stankoverlast
in een groot deel van Oost-Groningen zoudaarmee tothet verleden
behoren.Het afvalwater komt via de pijpleiding ongeveer 6 weken
eerder indeDollard danmomenteel nahetdoorstromen van vloeivelden
en +^40 kmkanaal (STUVA 1983). Voorts wordt ernaar gestreefd de
compagnetijd teverlengenvan 16- 18weken tot 24weken.

3 EFFECTEN
Doorhet onderzoek van BOEDEen RIZA isreeds zeerveelbekend over
de effecten vanhetveenkoloniaal afvalwater (BOEDE 1983, blz. 212236). BovendienbevindtveelBOEDEonderzoek zich inde laatste stadia
voor publikatie.Een uitgebreide behandeling van alle beschikbare
informatie zouzeerveel tijd vergen.Bijdebeschrijving van de door
depijpleiding teverwachten effectenwordt daarom gebruik gemaakt van
eenklein aantal relevantepublikaties envan ervaringen ophet gebied
van lozingen enhet gedragvanorganischmateriaal.

3.1Effectenopde zuurstofhuishouding
Er is eenaantaloorzakenwaardoor de zuurstofhuishouding in de
Dollard kanveranderen bij lozingvia eenpersleiding tenopzichte van
de lozingvia dekanalen.
1)Door het snellere transport naar deDollard vindt minder afbraak
plaats. Momenteel ishet afvalwater ongeveer 6weken onderweg van
de fabriek naardeDollard. Tijdensdezetochtwordtmaar eenklein
gedeelte van hetmateriaal aëroob afgebroken,maar een groot deel
ondergaat een anaërobe gisting.Een groot deelvan het biologisch
afbreekbare materiaal isdusalverdwenen alshet afvalwater inde
Dollard geloosdwordt,enhet zuurstofverbruik (BZV 5)isdus lager
dan dat vanhetvia eenpersleiding geloosdewater.Bovendien zal
hetvia dekanalen geloosdemateriaalvoor een groter gedeelte uit
langzaam of slecht afbreekbare verbindingen bestaan. Deze
verbindingen worden over een groter deel van het estuarium
verspreid voordat zeafgebrokenworden.
Bijeen lozingvia eenpijpleiding komt "vers" materiaal in de
Dollard, dat nog geheel afgebroken moetworden.Door de snelle
afbraak zalde zuurstofvraag dusvooral inhet zuidoostelijk deel
van de Dollard groot zijn.

2)Het afvalwater komt direct na het begin van decampagne inde
Dollard.
Bij het lozen via de kanalen komt het afvalwater rond eind
september indeDollard.Bij gebruik vaneenpersleiding zaldat al
midden augustus het geval zijn. In die periode is de
watertemperatuur hoger.Daardoor kan het water minder zuurstof
bevatten, en bovendien verlopen de afbraakprocessen sneller
waardoor meer zuurstof verbruiktwordt.

3)DeWesterwoldseAa loost alleenmeteb.Eenpersleiding kan continu
lozen.Het isnietduidelijkwat de gevolgen van dit veranderde
spuireginte zullen zijn. Bij lozing via eenpersleiding tijdens
vloed zalhetafvalwater indeomgeving vanhet lozingspunt inhoge
concentraties voorkomen, maar tijdens de eb zalhetwater inde
hoofdgeul mogelijk een ietshoger zuurstofgehalte hebben dan bij
lozing via dekanalen.Nader onderzoek naarhet gedragvanhetvia
een pijp geloosde water en naar het effect op
de
zuurstofhuishoudingwordt aanbevolen.
Momenteel duurt de campagne 16tot 18weken.Onafhankelijk van de
keuze van lozingsmethode wordt er door de AVEBE naar gestreefd de
campagne teverlengen tot + 24weken.Dit betekent dat een langduriger
aantasting van de zuurstofhuishouding zaloptreden indien ongezuiverd
water geloosd wordt. De gevolgen hiervan ophet ecosysteem van de
Dollard dienennader onderzocht teworden.
Over deeffectenop dezuurstofhuishouding isdoorRuardijenVan Es
(1983) een studie verricht. Met een wiskundig model waarin
waterstromen en factoren die invloedhebben op de zuurstofhuishouding,
ingevoerd werden, berekenden zij de gevolgen van een aantal
lozingsscenario's.Op grond vanhetmeest aannemelijke scenario nl.
lozing van 210tonCZV (chemisch zuurstofverbruik) viapijp en 35ton
CZVvia deWesterwoldse Aa,waarvan 75 %snel, 10%langzaam en 15 %
nauwelijks afgebroken wordt, komen zij tot de conclusie dathet
grootste deelvandeDollard (compartiment 1t/m 4 (fig. 1 ) ,+ 8 0 km )
zuurstofgehaltes lager dan 5 mg/l zal krijgen. 5 mg/l is de
minimumwaarde die in binnenwater geaccepteerd wordt op grond van
waterkwaliteitscriteria. Bijzuiveringvanhet afvalwater wordt alleen
in compartiment 1(+4km )het zuurstofgehalte lager dan 5 mg/l (5
mg/l is de minimumwaarde die inbinnenwater geaccepteerd wordt op
grond vanwaterkwaliteitscriteria).
Een simulatie m.b.v. hetwiskundigmodelvan detoestand in 1977
werd vergeleken met inhet veld gemeten waarden. Hierbij bleek er
voldoende overeenstemming tebestaanomhetmodelteaccepteren.
Er zijn echter eenaantal onzekerheden en beperkingen in het model
waardoor een toekomstige situatie nooit met grote nauwkeurigheid
voorspeld kan worden. Zo gaat het model uit van een homogene

Fig. 1.DeDollardmetdecompartimentsgrenzen

watermassa inelkvandeonderscheidencompartimenten.Indepraktijk
blijken regelmatig "pakketten" zuurstoflooswatervoortekomendie
ver in de Dollard doordringen. Daardoor kunnen lokaal anaërobe
toestanden ontstaan op plaatsen waar dat op grond van de
modelberekeningennietteverwachtenvalt.Bovendienwordtdesituatie
bij gemiddelde waterstandgesimuleerd.Bijlaagwaterkandesituatie
in de geul veel ernstiger zijn tot op grotere afstand van
Nieuwstatenzijl. Ook is de samenstelling van het door eenpijp
geloosdemateriaal wezenlijk anders dan de via kanalen geloosde
substantie. Het modelgaatweliswaaruitvaneenbepaaldeverhouding
goed,matigenslecht afbreekbaar materiaal die veranderd is ten
opzichte van de vroegere lozingen, maar in werkelijkheid isde
situatiecomplexer.Erwordtaangenomendathetmateriaaldat via de
kanalengeloosdwordtvoorhetgrootstedeelmaarmatigafbreekbaaris
(vanEsenRuardij, 1982).Echter,tijdenshetverblijfinde kanalen
wordt een deel van het organischmateriaaldoorgistingsprocessen
afgebroken.De hierbij gevormde afbraakprodukten zoals formiaten,
Propionaten en alcoholen, zijn nog nietvollediggeoxydeerd,maar
zodradezeverbindingenineenaëroobmilieukomenzullenzezeersnel
afgebroken worden.Dezeverbindingenkomennietofnauwelijksvoorin
hetviadepijpleidinggeloosdeafvalwater.Hetmodelgaaterook van
uit dathetafvalwaterviadepijpleidingdeDollardrond 1september
bereikt.Opgrondvaninformatieoverhetverlengen van de campagne
lijkt hetdatdezedatumvervroegdmoetwordentothalfaugustus.Dat
wilzeggendatdeeffectenernstigerzullenzijn.

Gedurende de laatste jaren zijnde lozingenbijNieuwstatenzijl
sterk verminderd,en daardoor ishet gemiddelde zuurstofgehalte inde
zuidoosthoek van deDollard sterk gestegen.Tussen 1979 en 1982is de
geloosde hoeveelheid (gerekend als BZV ) afgenomen tot dehelft
(Essink e.a. 1983). Daar BZV gemetenwordt alsmateriaal dat binnen 5
5
dagen afbreekt is het echter beter degeloosdehoeveelheden uitte
drukken intonnen koolstof omdat ook een groot gedeelte vanhet na 5
dagen nog aanwezige materiaal indeDollard afgebroken zalworden.
Tussen 1979en 1982namde geloosdehoeveelheid koolstofper campagne
af van ca. 30.000 ton naar 19.000ton (BÜEDE 1983).
Volgens devoorspellingen vanhet BOEDEmodel (Ruardij en van Es
1983) moet verwacht worden dat ondanks deverminderde vuillast de
zuurstofgehalten indeDollard bij lozing via een pijpleiding weer
vergelijkbaar zullen zijn met die indeperiode rond 1977toen de
grootste lozingenplaatsvonden.

3.2 Effectenop organismen
Conclusies over deeffecten van lozingen via een pijpleiding op
organismen in deDollardworden alleengetrokken op grond van door de
modelberekeningen voorspelde veranderingen in het zuurstofgehalte.
Over de rechtstreekse invloed vanhet geloosde organisch materiaal
(voedsel)oporganismen in de toch al voedselrijke Dollard is te
weinig bekend om daarover conclusies te trekken.Welwordt algemeen
aangenomen dat deze invloedvergeleken met de effecten van lagere
zuurstofgehalten te verwaarlozen is.Een vermindering van de
hoeveelheid geloosd organischmateriaal indeperiode 1978-1982 heeft
in elk geval niet geleid tot verlaging van dichtheden vanNereis
(Essink e.a. 1983).
Eenbelangrijk probleem bijhettrekken vanconclusies is dat in
het zuid-oostelijk deel van de Dollard voor demeeste benthische
organismen aleen extreemmilieutype aanwezig is.Door de afwisseling
van zout en zoet, langedroogvaltijd enkorte fourageertijd, grote
temperatuurschommelingen, en deonder natuurlijke omstandigheden al
relatief grote fluctuaties in zuurstofgehalte door de grote
hoeveelheden sedimenterend organisch materiaal die ter plaatse
gemineraliseerd worden, komen in het zuid-oostelijk deel van de
Dollardweinig soortenvoor.Daar staattegenover datin de relatief
dunne waterlaagboven deplaten de invloedvan reaëratie groot is,en
in de geulen doorturbulentie goedemengingoptreedt.
Bij hetaangevenvan veranderingen die zullenoptreden ten gevolge
vanhet lozenvia een pijpleiding kan men zich afvragen waarmee
vergeleken moetworden.Men kan b.v.het slechtste jaarnemen (1977),
dehuidige,sterk verbeterde, situatie, of de potentiële optimale
situaltie die zou ontstaan indienhet afvalwater, zoals gepland, in
1986slechts gezuiverd geloosdwordt.Men zoudeze optimale situatie

moeten vergelijken met de situatie welke ontstaat als de pijp
aangelegd wordt, maar omdat niet voldoende bekend is hoe het
ecosysteem zich zalontwikkelen na het saneren van de afvalwaterlozingen, kan in depraktijk slechts vergeleken wordenmet de huidige
en eerderesituaties.

3.2.1 Benthische organismen
Over invloeden van zuurstofloos water opkwelderplanten isweinig
bekend. Dezeplanten zijnweliswaar aangepast aanhet feit dat ze met
de wortels in zuurstofloos sediment staan,maar indepraktijk blijkt
datmeestal rond dewortels toch zuurstof aanwezig is (Ranwell 1972,
p. 92).Ranwell (1972,p. 95)concludeert datkwelderplanten weliswaar
niet afsterven door zuurstofloosheidvanhet sediment,maar dat ze in
anaërobe sedimentenwellicht doodgaan door toxische verbindingen b.v.
sulfiden dieonder anaërobe omstandigheden gevormdworden.Ook Chapman
(1976) benadrukt het belangvan eenbovenste bodemlaagmet zuurstof
omdat anders veelkweldersoorten hetniet zouden overleven. De zeer
lage zuurstofgehalten in de directe omgeving vanhet lozingspunt
zouden eennegatieve invloed kunnenhebben op dekweldervegetatie ter
plaatse.Nader onderzoek hiernaar isgewenst.
Er zijn duidelijk effecten van lozingen op de soortenrijkdom van
benthische diatomeëen aangetoond (AdmiraalenPeletier, 1980),maar
het isniet duidelijk of de primaire produktie in positieve of
negatieve zinbeïnvloed wordt door de lozingen. Inelk geval zijnvan
nature voldoende nutriënten aanwezig zodat een "bemesting" geen effect
heeft. Dehogeprimaireproduktie inhet zuidoostelijk gedeelte van de
Dollard istewijten aan dehoge liggingvan deplaten ende daardoor
lange lichtinstraling, enaanhet verminderen van debegrazing omdat
veel soorten grazersverdwenen zijnten gevolgevan de verontreiniging
(BOEDE 1983,p.225).
De zeerkleine bodemdieren (meiofauna)komen met relatief weinig
soorten in het zuidoostelijk deelvan deDollard voor,en hetzelfde
geldtvoor degrotebodemdieren (macrobenthos). Volwassen nonnetjes
(Macoma baltica) komen in dit gebied nietvoorterwijl ze ervan
nature wel aanwezig zoudenkunnen zijn.Hunverdwijnen is naar alle
waarschijnlijkheid tewijten aan de lozingen (BOEDE 1983,p.327).
Het dier dat momenteel met de grootste biomassa in het
zuidoostelijk deel van de Dollard voorkomt is de Zeeduizendpoot
(Nereis diversicolor).Nereis iseigenlijk geen goede soort om als
indicator voor milieuveranderingen te gebruiken. Hij is zeer
resistent tegen extreme situaties en kan nagenoeg zuurstofloze
condities enige tijd overleven. Desondanks verdwenen deze wormen
vroegerin het najaar uithet gebied bij Nieuwstatenzijl ten gevolge
van de lozingen. In 1982vonden Essink e.a. (1983)dat dedieren in
het najaar echter nogwel aanwezigwaren;ditwerd mogelijk door de
sterk verminderde vuillast van deWesterwoldse Aa.

Uit Essink e.a. (1983)kanworden opgemaakt datNereis verdwijnt
bij zuurstofgehalten onder de 2mg/l.Volgens Ruardij envan Es (1983)
wordt het zuurstofgehaltet/m gebied 3 (fig. 1),datwil zeggen ineen
gebied van ongever 45 km minder dan 2mg/l.Datwil echter niet
zeggen datdaar ook alleNereis zalverdwijnen,wantVan Esen Ruardij
modeleerden voor desituatie bij gemiddeldewaterstand,terwijl Essink
zuurstof mat rond hoogwater als de hoogste waarden voorkomen.
Bovendien spelen in het gebied waar Essink e.a. (1983)werkten een
aantal andere stressfactoren mee zoals hoogteligging, laag
zoutgehalte, temperatuur etc.zodat dedierenwellichtwat gevoeliger
waren voor lage zuurstofgehalten.Uit deresultaten van Ruardij enVan
Es (1983) kan ook opgemaakt worden dat de toekomstige situatie
tenminste even ernstig zal zijnalsdetoestand in 1977 (het jaar met
de grootste lozingen)toenNereis ineen gebied vanminimaal 7km in
het najaar geheelverdwenenwas.Nereiskwam toenwel in een groter
gebied voor dan op grond vanhet zuurstofgehalte (2mgO/l niveau)
voorspeld zouworden.Dedichtheden waren toenwel zeer laag, Essink
(pers.comm.) vond op de overgangvan gebied 3en 4 (fig. 1)inhet
najaar dichtheden van + 10O/m .Inlatere jarenwaren de dichtheden in
—
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dat deel van de Dollard veelhoger (400-600/m ) .DoorVanArkel en
Mulder (1982)werden de dichtheden enbiomassa's van najaar 1974/75 en
voorjaar en nazomer van 1979met elkaarvergeleken. In 1974en 1975
werd veel afvalwater geloosd,en in de campagne van 1978 relatief
weinig. In 1979 werden significant hogere dichtheden en biomassa's
gevonden dan in 1974/75,maarhet isniet duidelijk in hoeverre dit
een normale jaarlijkse fluctuatie is,een seizoeneffectof een effect
vanminder lozing.
Op grond van de beschikbare informatie kanniet geconcludeerd
worden inwelke mateNereis enandere bodemdieren achteruitgaan ten
opzichte van dehuidige situatie alsvia depijpleiding geloosd gaat
worden. Datvan een aanzienlijke afname sprake zal zijn iszeker.
Volgens Van Arkel enMulder (1982)kwamen in 1979over de gehele
Dollard gemiddeld 300-700 individuen vanNereis diversicolor per m
voor. De biomassa was 1,3 -2,7 g/m (asvrijdrooggewicht(AVD)) dat
wil zeggen 1300 -2700kg/km .Essink e.a. (1983 enpers.comm.) vonden
in het zuidoostelijk deel van deDollard juistbuiten demaximale
invloedsfeer van het zuurstofloze water dichtheden van gemiddeld
1200/m . Juist in dit gebied zullen deeffecten vanhette wijzigen
lozingsregime het ernstigst zijn. Nereis zal elk najaar weer
verdwijnen over een gebied van minimaal 10km (13-27ton AVD)en
maximaal 30â40km (39-112ton AVD)
Ookonder normale omstandigheden trekteen deelvan de jongeNereis
in de winter naar dieper water (Essink e.a. 1983; Dankers en
Binsbergen, 1984). Doordat de lozingen met eenpijpleiding al in
augustus zullenbeginnen,zalNereis alernstig gestoordworden ineen
periode dat zenog in zeer grote dichtheden aanwezig zijn.Daardoor al
het effectop depopulatie ernstiger zijn danbijeen lozing via de
kanalen diepaseind september de Dollardbereikt.
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3.2.2 Garnalen vissen en vogels
Bijhetbeoordelen van effecten op garnalen,vissen envogels moet
een onderscheid gemaakt worden tussen derechtstreekse effecten die
het gevolg zijnvan reacties van deze dieren opzuurstoftekorten en de
indirecte effecten ten gevolgevanhetverdwijnen vanprooidieren.
Vogels hebben geen lastvanwatermet te lagezuurstofgehalten, en
garnalen en vissenhebben inprincipe demogelijkheid watermet lage
zuurstofgehaltenteverlaten enteontwijken. In de praktijk blijkt
dit echter dikwijls niet te lukken. Vlak bij de sluis van
Nieuwstatenzijl zijnmet sleepnetten dikwijls dode vissen gevangen
(BOEDE 1983). Ook garnalen overleven een kortstondig verblijf in
zuurstoflooswater niet, en tijdens de lozingen gaan zeer veel
garnalen dood (Stam 1982). Inde geul stroomthet zuurstofloze zoete
water overhet zoute nog zuurstof bevattende water heen. Als de
zuurstofgehalten bij de bodem dalen, zwemmen de garnalen omhoog
(Huddart enArthur 1971),waar nog lagereconcentraties aanwezig zijn.
Als ze het wateroppervlak kunnen bereiken,worden zedaar gevangen
doormeeuwen die zichconcentreren op de overgang van zuurstofrijk
naar zuurstofarm water. Ook op deplaten kantijdens lozingen een
grote sterfte van garnalen optreden (Stam 1982). Bij welke
zuurstofconcentraties sterftevan garnalen optreedt isniet duidelijk,
en daarom isnietnauwkeurig aante gevenoverwelk gebied garnalen en
vissen zullenverdwijnen indienvia eenpijpleiding geloosdwordt.
Debelangrijkste reden datinhet zuidoostelijk deelvan de Dollard
op de platen inhetnajaar geenvisvoorkomt isvolgens Stam (1982)
het ontbrekenvanvoedsel.Vanmei t/m julikomtdaarwel een aantal
vissoorten voor. Indien t.g.v. het lozen via eenpijpleiding de
dichtheid van debodemdieren Nereis,Corophium, Macoma etc. afneemt
zal dit dus een effecthebben opdevispopulatie van deDollard,en in
tweede instantie enig effectopdeNoordzeepopulatie.
Ook is de garnaal eenbelangrijk prooidier voorverschillende soorten
vogels,terwijlNereis enCorophium het belangrijkste voedsel zijn
voor de kluut. In gebieden zonderNereis schijnt dekluutniet te
foerageren (Essink,pers.comm). Debiomassa van de garnaal bedraagt
momenteel +_ 100 kg/km (AVD),maaromdatnietvoorspeld kan worden
over welk gebied ze zullen verdwijnen, kunnen de effecten op
predatoren niet doorgerekendworden.
Zoals eerder aangegeven kanberekend worden datten gevolgevan de
lozing via de pijpleiding de biomassa vanNereis af zalnemenmet
minimaal 13ton (AVD). Erwordt aangenomen dat voedsel beperkend is
voor devogels inde Dollard,en dat 25-50 %van debeschikbare Nereis
door vogels geconsumeerd wordt (Smit, 1979). Grof geschat verdwijnt
dusminimaal 3ton van devoorvogels beschikbare organische stof.
Eenkluut eetper dag ca. 35gram (AVD) (Smit 1979). Een verminderd
voedselaanbod van 3 ton betekent dus minimaal 3x 10/35 = 85700
vogeldagen minder voedsel.Dit kanechter nietmet zekerheid vertaald
worden in het al dannietverminderen vanhet aantalkluten inhet
gebied,omdat niet zeker isofhet aantal kluten gelimiteerd is door
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het voedselaanbod. In de jaren zestigkwamen veel grotere aantallen
voor dan nu (Boekema e.a. 1983), en het isnietbekend inwelke
dichtheden Nereis toenvoorkwam. De kluut besteedt thans jaarlijks
585000 vogeldagen in deDollard. Indien voedsel momenteel beperkend
is, moet ervanworden uitgegaan datdoorhet lozenvia depijpleiding
hetklutenbestand inhetnajaarmet 15%zal kunnen verminderen.
Dekluut komtmet de grootste aantallen voor in juli t/m oktober,
dat wil zeggen dat vooralhet vervroegen van de lozingen voor deze
soort zeernadelig is.Omdat dekluut op grotere schaal gezien een
zeldzame soort is, wordt de z.g. Ramsarnorm (1%van deNoordwesteuropese populatie) aloverschreden als in een gebied 250 kluten
aanwezig zijn.
Ook voor dezwarte ruiter isdeDollard eenbelangrijk gebied. De
grootste aantallen komenvoor inaugustus (1800-1900 individuen). Het
belangrijkste voedsel is garnaal enNereis (Holthuijzen 1979),maar de
belangrijkste foerageergebieden liggenbuiten dedirecte invloedssfeer
van deWesterwoldseAa.Inhoeverrehet aantal ten gevolge van de
lozing via de pijpleiding zalverminderen ismoeilijk teberekenen,
maar het vervroegen van de lozing zalhet grootste effecthebben.
Ongetwijfeld zullenookanderevogels beïnvloed worden, maar de
effecten zullen minder ernstig zijn danvoorkluut en zwarte ruiter
vanwege devoedselkeuze en/of tijdvanvoorkomen.

4 SAMENVATTING
Inverbandmethet streven deomgevingvan Terapelkanaalmet ingang
van 1986 te bevrijden van de stankoverlast ten gevolge van de
jaarlijkse aardappelcampagne,wordt overwogenhet afvalwater via een
pijpleiding rechtstreeks op deDollard te lozen. IndeDollard zal dan
"vers" afvalwater geloosdworden omdat de gedeeltelijke afbraak die
momenteel in dekanalen optreedt dannietmeerplaatsvindt. Daardoor
zalmeer organisch materiaal binnen de Dollard afgebroken moeten
worden, hetgeen een negatieve invloed heeft op dedaar heersende
zuurstofgehalten.Bovendien zalde lozingdoorhet snellere transport
ongeveer zesweken eerder plaatsvinden danthanshet gevalis.
De zuurstofgehalten indeDollard zullenwaarschijnlijk weer dalen
tot niveaus die rond 1977 voorkwamen, toen zeerveel afvalwater
geloosd werd. Deze conclusie isgebaseerd op een rapportage n.a.v.
modelonderzoek van het BOEDE. Omdat in het model een aantal
onzekerheden zitten,zouden deeffecten inwerkelijkheid nog ernstiger
kunnen zijn. Door de lage zuurstofgehalten,enhet vroeger optreden
daarvan,zullenveelorganismen inhetnajaar uit het zuidoostelijke
gedeelte van de Dollard verdwijnen.Dit zal gevolgenhebben voor de
vissen envooral devogels die indit gebied foerageren. Vooral de
kluut wordt ernstig getroffen. Eenenander betekent een wezenlijke
vermindering van denatuurlijke waarden van de Dollard.
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