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Samenvatting.
Uitvoorafgaandonderzoek isdeindrukverkregen,datinkleine instabiele oecosystemenverticale zoutgradiënten eenrol
spelenindezuurstofvoorzieningvandewaterlagennabijde
bodem.Daarom isdezuurstofhuishoudingvaneenbrakke sloot
naderbestudeerd.
Als objectisgekozeneenondiepewatergang,inwelke zicheen
zoutgradiëntkanmanifesterenmeteenvariabelverloop.
Dewatergang ligtinhetWaterschap deBredeWateringvanZuidBeveland.
Dezoutgradiënt ishiermeestalnietzosterk,hetverloopis
tenhoogste4%o(boven)en7%o(onder).
Zoutgradiënten ontstaandoor:
1.toevoervandrainwater indebovenlaag,en
2. opwellenvansterkbrakbodemwater (10-12%o).
Alsdezoetwateraanvoer stopt,vervaagthetverloopvandegradiënt,totdatdezegeheel isgenivelleerd (ca.10%ooverde
helewaterkolom).
Erzijnindicaties,datdeverticale0 ?diffusiewordtafgeremd
bijhetpasserenvaneenzouterewaterlaag.Inslootwaterzondergradiëntisdeinvloedvan0 2binding overdehelewaterkolommerkbaar.
Alsereenzoutgradiëntis,wordtdezuurstof-suppletievande
onderstewaterlaag ietwatbelemmerd.
Wanneerdezoutgradiëntafwezig is,metnameindrogeperioden,
kangedurende eenzomernacht,zuurstofuitputtingwordenverwachtoverdehelewaterkolom,gepaardgaandemetHpS-stank.
Dedesbetreffendewaterloopmoetdanweltamelijkverontreinigd
zijn (BOD25°groterdan17,5mg0 2 /l).
Doordeaanwezigheidvaneenzoutgradiënt,kananoxieensulfidevormingbeperktblijventotdeonderstehelftvandewaterkolom.
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Erzijndusindicatiesdatdezoutgradiëntinvloedheeftopde
zuurstofvoorziening. Daaromwordthetonderzoekvervolgdmet
eenaantaldiffusieproeven inhetlaboratorium.

_41.Inleiding.
DewerkgroepBinnenwaterenvanhetDelta Instituutbestudeert
destructuurendynamiekvaninstabieleaquatische oecosystemen.
Alsdooreenhydrotechnische ingreepeenbestaandnatuurlijk
evenwicht inernstigematewordtverstoord,zaleennieuwmilieu
zichgaanontwikkelen.Debeginfase indezeontwikkeling duurt
indezewaterenvaakkort,enisaansnelleveranderingenonderhevig,zodateengoede studie ervanonmogelijkis.
Inkleinebinnenwaterenfluctuerendemilieuparametersvoortdurend,zodatdefasevanevenwichtnooitwordtbereiktendebeginfase steedsblijftbestaan.Derhalve iseenonderzoekbegonnennaardeinconstantie ineendergelijkmilieu :dewetmatighedenvandezeinconstante fasekunnenwellichtwordendoorgetrokkennaarveranderingen ineenpasverstoordmilieu,van
grotereomvang.
Inkleinebrakkebinnenwateren (sloten,watergangen)komtmen
vaakhetverschijnsel zoutgradiënttegen (ParmaenKrebs,1977).
Invelewaterlopen inZuidwestNederlandwordtindeonderste
decimetersomseenvijfvoudigeverhogingvanhet chloridegehalte
waargenomen.Deze zoutgradiëntwordtvrijwelnietbeïnvloeddoor
dewind,enverdwijntpasbijsterkehorizontalewaterbeweging.
Dooreendergelijkeverticale gradiënt,zoumenkunnenverwachten, daterminofmeergescheidenwaterlagen ontstaan,metelk
eenapartezuurstofhuishouding,zoalsindieperewaterenmeteen
echtezoutstratificatie (Minas,1976).
2.Vraagstelling.
Eenanalysevandezuurstofhuishouding moetinlichtingenverschaffenoverdegevolgenvaneenverticale zoutgradiëntvoor
deverticale diffusievanzuurstof inslootwater.Debeweging
vanzuurstof overdeverticaal isvangrootbelangvooronder
anderedebenthische organismen.Insituaties,waarinnabijde
slootbodem eengradiëntaanwezig,nauwelijksaanwezig ofgeheel
afwezig is,moetprimaironderzochtworden:
1.deinteractievanOpaanhetgrensvlaklucht-water.
2. deproductievan0 2opverschillendehoogtenvanafdebodem.

53.deconsumptievanOpopverschillendehoogtenvanafdebodem.
4.debinding (eneventueleproductie)vanOpdoordebodemorganismen.
5.deritmiekvandezuurstofconcentratiegedurende eenetmaal,
opverschillende diepten,inrelatietothetpromillagechloride-ionen.
Aldezeafzonderlijkecomponentenkunnenwordenverenigd ineen
zuurstofbalans:
1.overeenbepaaldtijdsbestekeneenbepaaldtrajec^vande
waterkolom,dusinfeitepercompartiment.
2. over1etmaalopdiversehoogtenvanafhetsediment,waarbij
wetotaal-hoeveelheid Opoverdeverticaalvaststellenvan
dediversecomponenten.Verschillen indebalanskunnenwellichtafgeleidwordenuitinvloedenvandezoutgradiënt.
Bijbelastingvanslotenmetallochtoonorganischmateriaal,
wordtdebalansverschovennaardeconsumptie-zijde:dezoutgradiëntkandaninvloedhebbenopdeopvangcapaciteitvande
slootenopneveneffecten:wedenkenhierbij,vooralindezomer,
aananaerobie (HpS-stank)enaanhetontstaanvanbotulismehaarden.
Omdatookbijtoekomstigeverzoeting inhetZoommeereenzoutgradiëntkanontstaan,ishetnuttig ombeteropdehoogtete
zijnvanafwijkendegedragingenvandeverticaleOpdiffusie.
3.Methodenenmaterialen.

3.1.Theoriebenadering (+grafiek 18).
Dezuurstofbalanszieternormaal,overdegehelewaterkolom,
alsvolgtuit (Schwoerbel,1971,Minas,1976enEdberg,1976)
E
i

C,

o concentratie* M

(g/l)lucht-watergrensvlak
P
(l/s)water-bodem grensvlak
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Degecompartimenteerdevorm,ingevalvaneenzoutgradiëntleidt
totdevolgendeconceptie:
cmhoogte
E
^

-(g/D

compartiment (1)
verloop
zoutgradiënt

-Opconcentratie —
- — L(-)
compartiment (2)
Opconcentratie —

M,

.1.

(l/s)

L(+)!

Verklaringvandesymbolen ("waardenover1etmaal"):
OnderEverstaanwedeuitwisseling(*) vanzuurstof.
P enCzijnresp.productie (+)enconsumptie (-) indewaterkolom.
¥ isde (meestalbenedenwaartse)wisselwerking tussende
"compartimenten",alsdezescherpteonderscheidenwaren.
Ditonderscheid isarbitrairgemaaktop15cmbovendebodem,
omdatdaarbenedendezoutgradiënthetnadrukkelijkstaanwezigis.
S isdezuurstofbinding (-) doordebodem ("sorption"=S)
F isdezuurstofproductie (+)doordebodem ("fotosynthese"=F)
L zijnderestverliezen,dienend omdeOpbalanskloppendte
maken:
L (+)ishetOpaanvoertekort indeonderlaag,deoverdracht
vanOpvan (1)naar (2)isdanvolledig,dochinfeitemoetde
S lagerzijndandegemetenwaarde.
Deopnamecapaciteitvan (2)isdan:
f =¥ + L (")x 100=100%(omdatL(-)=0hier!)
W
L(-)betekentoverproductie indebovenlaag (1)enonvolledige
overdrachtnaar (2),d.w.z.deonderlaagbenutnietalleaangebodenOp.
Deopnamecapaciteitvan (2)isdan:
._¥ +L(-)
x 100%<100%.

¥

8%o Cl

-7MetdeoverdrachtvanCUofweldeopnamecapaciteitvan(2)wordt
bedoeld:hetpercentagevanhetin(1)beschikbare Cu,datdoor
(2)wordt benut.Wehebben dus:ófeenL(+),ófeenL(-) maar
nooit beide!Debalans voor veranderingen indeOp-concentraties:
(M=momentwaarde opgelost Op-concentratie)
d KL
dE dP 1 dC 1 dW
compartiment (1)- ^ = _ +- _ +_ _ +- ^ +R
(R =restwaarde:overschotin (1),negatiefgetal).
dMp
d¥ dP£ dC2 dF dS
compartiment(2) - ^ - =-ÏÏF"+-gç-+-gç-+ l s r + l s r +R"
(R~=restwaarde: tekortin(2),positief getal).
L isdan:L=R + +R~
als |R+I < R ",danisf< 100%
|R+| >R~ ,danisf= 100%
AlsLpositief is,geeftditaan,datde concentratieveranderingen
onderin (2)achterblijvenbijdievanhetbovenste compartiment
(1).AlsL=0,dangeldt vooreenprecies sluitende balans:
dW/dt= (dM 1 /dt)-(d M 2 /dt).
3.1.1.Deuitwisseling endiffusievanOpaanhetwateroppervlak.
^ß

=k^.(Cs-C)
kjincm.h-1
1
Deze kmwordtalsvolgt berekend:
C -c 0
Inc s _c =km.t

bijtemperatuurT°C:
t =tijdsverloop tussen C 0 enCL.
C.=momentwaarde Op, (mg/l).
C =initiële waarde Op, (mg/l)
C_=verzadigingswaarde 0 o , (mg/l)
-1
dit geeftdewaardevank minh
k m wordt berekenduiteeninhoudvan1litereneenuitwisselingseffect indebovenste 3cm(VandeVelde, 1978).
1
"~"^~~
—2
k m heeft betrekking opdeuitwisseling in(mg.cm )veroorzaakt
door concentratiedeficits in(mg.cm ) ,weberekenen aldus:
1
—1
k m =5xk m (crn.h )envoorts geldtderelatie:
k}- 40 x1,024f 1 " 2 0 )
s
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Tabel ontleendaanexperimenten (Liss,1973):
windsnelheid
reaeratieconstante
1
1
u (m/sec)
kp 0 (crn.h-)
0 (windstil)
0,5
1,0 (zwak)
1,0
2,0 (zwak-matig)
2,0
5,5 (matig)
5,0
Deverondersteldeuitwisseling iseengemiddelde,voortestellen
alseenblokvan5cmdikte,methetzelfde oppervlakalsdeware
curvevoordiffusie(reaeratieofdesorptie):
SF

SF

-r+=D. — p

(2ewetvanFick)

Sx
Randvoorwaarden:
x >0 ,t=0 •E (x,t)=0
x =0 ,t 0 -E (x,t)=E (0,t)>0alsC< C_ (reaeratie)
S

x=0,t 0

„E (x,t)=E(0,t)< 0 alsC > C (desorptie)
S

x = oo,t 0 ^ E (x,t)=0
Oplossing (Berner,1971),voordeweergavevandeuitwisseling
(verticaal):
E=E . erfc (x/2 VD.t).
erfc= complementaire
errorfunction.
-1
—1
E=uitwisseling (mgOp.1 .etm.~ )opeenbepaaldeafstand
xvanafhetgrensvlak.
E=uitwisseling (mgOp.l .etrn.- )aanhetwateroppervlak.
2
—1
D =diffusieconstante Opinwater,(cm .etrn.").
t=uitwisselingsperiode, (etm).
1%waardevanEobereiktbijminimaal0,1 mgOp/l.etm.
D =1cm .etm."
etm. ,t=11etm.enE/EQ =0,01 »x=3,6cm
onderhetwateroppervlak
Voordewindinvloedbrengenwedefactorn inrekening:
E/E o =erfc (x/2 Vn.Dt)
Wekunnenzeggen,datbijbenadering:
windkracht
n
E/E
u

windstil
zwak
zwak-matig
hardewind

1
4
9
10

erfc (x/2)
erfc (x/4)
erfc (x/6)
erfc (x/8)

-9HetoppervlakAvandeerfc-curvevoorxvan0—-co isaltijd
_
evengrootalsdehoeveelheidEuitgewisseld op200cm.
Debeschouwdewaterlaag is5cmdik.
Zieverdergrafiek 18,letopderechthoekenvoorË.

2

Bijdediffusie-berekeningen zijnwevoorbijgegaanaande
laminaire enturbulente diffusie,veroorzaaktdoorwaterstromingenenbewegingvanwaterorganismen.
3.1.2.Zuurstofbindingdoordeslootbodem.
Dezuurstofbinding iseensterke onttrekkingvan0~ineen
microlaagaanhetbodemgrensvlak (x=0),gevolgddooreensnelle
nalevering doordewaterlaag erboven (x>0 ) .
Erontstaateenconcentratiegradiè'ntindewaterkolom.
Vanuitx=0naarx =<=-=>
gezien,isereenconvergerende
fluxvanOp.
DemassastroomdichtheidJ=5q/st,istegenxin,naarbeneden
gericht.Metxmee isJ=-Sq/st.
Sq=Ax.Sc,dus
-Sq=-Ax.Sc en-Sc=+SS
Voortsgeldtals| | 0,danis-§-|<0.
Dedrijvendekrachtisweergegevenmetde evenredigheidsconstante
!
2
-1
K incm .etm ,enwordtbeteromschrevenmetde"onttrekkende"
krachtvandebodem (doorgaansvele.malengroterdandediffusie).
EerstewetvanFick:
J =+K.|§ ofwel: J=-K.f§
oX

lim

§1=
Co

oX

K

A x _ ~ 0 tx'Ü > *(Berner,1971).
r*

rO

CG

C Q.

-jTT =K.j- (j-) of TT=K . — K ,analoogaandetweedewetvanFick.
Voordevolgenderandvoorwaarden:
1.geenOp-verbruik doordeorganismenindewaterkolom eneenconstanteaanvoervanOpbovenhetsediment :Soo=o

2.x=0,t=0,S(x,t)=0
3.x=0,t>0,S(x,t)=S(0,t)(=S 0 ).
4.x=oo,t>0,S(x,t)=S(oo,t)=0
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isdeoplossingvoordeweergavevandeS-invloedopdewaterkolom:
S =S . erfc (x/2 VK.t)
DeS (=gemiddeldebinding)wordtberekendviadeSODovereen
-2 oppervlak
-1
laagjevan 10cmwaterkolom,ingrOp.m .etm .Het
vandezerechthoekS x (10cm)isdan:
10xSODin (mg02/l)x (10cm), dusinmg02/100cm2 endit
oppervlakc
A = o p p e r v l a k e r f c - c u r v e v o o r x van o n a a r oo.
A = S 0 ƒ e r f c ( x / 2 VïcTt) dx = 10 SQD (mg Ojl)

x (10 cm).

o

Wanneer:
K=D=1cm .etm~ wordtdecurvevoorS/S zoalslinksonder
ingrafiek18.
Wanneer:
2
—1
K=4D=4cm .etm" wordtdecurvevoorS/S zoalsrechtsonderingrafiek18.
3.1.3.Productievanzuurstof.
Dezeproductie,doordefotosyntheseveroorzaakt(lichtreactie),
wordtgemetenoverenkeleureninglazenzuurstofflessen.
Hetnadeel is,dathetmilieuindeflessenaanzienlijkverschilt
vanhetmilieuerbuiten:
1.verschillendebiomassa,soort-samenstelling,groeifaseen
adaptatietoestandfytoplankton.
2.hechtmogelijkhedeninflesminder.
3.geenwaterbeweging (dusveelsedimentatievanorganismen).
4.pHbufferingverminderd.
5.verminderdeaan-enafvoervannutriê'nten.

- 11Hetisergmoeilijk om0~productie inhetveldineenformule
tevervatten.Teveelvariabele encomplexefactorenspeleneen
rol:
1.aanbodnutriënten.
2.gemiddelde opnamesnelheidvannutriëntendoorhetfytoplankton.
3.gemiddelde groeitoestand,biomassa enchloroplasten-activiteit.
4.lichtgevoeligheidvandediversesoorten.
5.mobiliteitvanhetfytoplankton inverticalerichting.
6.temperatuur (zeercomplexefactori.v.m.lichtinstraling,
opnamesnelheid).
Aldezefactorenbepalen,inonderlinge interactie,dereactie
vandeproductie opdelichtintensiteit.Alsweditalles
(behalvedeT)ineenbepaaldtijdsbestekalseenconstanteop
mogenvatten,is:
P 2 0 =(m 20 . I x > t )+b.t.
PTm =
P o n .1,05 ( T _ 2 0 )
~ '•ZO'
P20
9 n =productiebij20°C.
I„+ = lichtintensiteit opbepaaldehoogte entijd.
b

=constantevande"na-ijling"vandeproductieopde
lichtinstraling.

BijlatereberekeningenwordtPm=Ppnenb=0,zodat:
P =constante .instraling of^ |=constante .^(instraling)
3.1.4.Consumptievanzuurstof.
Dezelfdebezwarenalsin3.1.3.vermeld,gaanookopvoordeOpconsumenten.Deconsumptiewordtingeheeldonkereflessen
gemeten.
Deconsumptie (indetijd)kangeschrevenwordenalseen
reciproke e-macht:
C.
.e" k , t .
t=C o

- 12Dus,omeenbetrouwbaarbeeldtekrijgenvande0 ? consumptie
in1dag,moetenwe:
1.tijdensmetingennietteveelonderdeC-waardekomen.
2. demeting slechtsenkeleurenuitvoeren.
3.indebalansuitdeconsumptieperuurdeconsumptieper
etmaalberekenen (x24).
4. aannemendatweallefactorenhebbenmede-bepaald,dusook
dezuiverchemischeoxidatiesvanreducerendeanorganische
moleculen.
3.2. Deopzetvanhetonderzoek.
Ineen16-talsloteninZuidBevelandwerdnagegaanofereen
duidelijkeverticale zoutgradiëntaanwezigwas.Natweevan
zulkevoor-onderzoekenresteerden:
1.Eensloot (4m.breed-0,5m.diep)meteenzoutgradiè'nt,
indeMoervanYerseke (boven4%o,onder7%o Cl").
Dezeligtbijhetlaatste stukdreefindeZouteWegeling,
naastdebetonnenduiker.
2.Eenwatergang (6m.breed-0,5mdiep)zondergradiënt,aan
deMonnikendijk -Kattendijke.Ditiseenzijgangvande
GroteWaterleiding (Noord), bovendeZuidelijkeafvoer
Goes-spuikom.Opditpuntheeftdezenoordelijke leiding
juisthetwatervandeDeesscheWatergangontvangen.
Debedoelingwas,omdeO^-budgetsvanbeide slotenmetelkaartevergelijken indeveronderstelde,constantesituatie:
metgradiënt-zondergradiënt.
Hetontwikkelde zichzo,datnaeenpaarwekenindeMoer
helemaalgeenzoutgradiè'ntmeervoorkwam enaandeMonnikendijkwel (inwisselende mate).Naenkelemaanden (augustus)
werddebemonstering geheelgerichtophetmonsterpuntaan
deMonnikendijk.Doordewisselendegradiëntenwerddemogelijkheidgeschapenomdeovergangennaarbepaalde situaties
teanalyseren.
3.3.Werkwijze.
3-3.1.BerekeninguitwisselingE.
dE
Dezebeschouwenweperuurals -rr ofperdagalsE.
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Volgens 3.1.1.wordtdeuitwisselingberekend inmg.cm en
omgezetinmg.cm .OmtekomentotE-waarden inmg09/l,wordt
2
dehoeveelheidvan (200cm )x (5cmdiepte)bepaald.Deinwerkingvandeatmosfeerbeperktzichvolgensdezestellingtot
o
5 cm.Einmg/lisdan1/50xEperm.
Metkp 0 (vooreenbepaaldewindsnelheid)wordtin4.1.deuitwisseling in2uurberekend (mg.nT ) ,zie:Liss,1973.
Deuitwisseling in24uurwordtin4.2.berekend (grafiek 19t/m
25)inmgOp/lover5cm.
3.3.2.Berekening consumptie enproductievanOp.
Demetingenvindenplaatsindoorschenenglazenflessen (P)en
indonkereflessen (C).Deze0 ?flessenvan120mlwordenop
8 hoogtenopgehangen.Directnadeproefwordthetwaterin
dezeflessengefixeerd.Bij50cmdieptevandesloot(incm
vanafhet sediment):2,5 -7,5 -12,5-17,5-22,5-27,535,0-45,0cm.
Bij40cmdieptevandesloot:
2,5 -7,5 -12,5-17,5-22,5-27,5-32,5-37,5cm.
Donkereflessen:
concentratie (begin-eind)/tijdproef=consumptieperuur (c/h)
Voorallewaarden (c/h)bijTCwordtderelatietotdeBOD ,- waardebepaald (zie4.3 engrafiek 28). De BODwordtbemonsterd
vanoppervlak -half-diep,enwordtrivanafaugustusinduplobepaaldvolgensStandardMethods (1955),verdunning 10x.
Deduplo'sliggenredelijkdichtbijelkaar: - 3mgQp/1
(foutenvanmax. 10%).Deuitkomstbiedtdemogelijkheid omvia
C 2 0 tekomentotC T (inmgOpper24uur). Deconsumptiekanzo
per2uur (zie4.1.) enper24uuropelkehoogte indewaterkolom (ziegrafieken)wordenbepaald.Deconsumptieper24uur
inmg0p/ldefiniërenweals:
D0D=dailyoxygendemand.
Lichteflessen:
concentratie (begin-eind)/tijdproef=nettoproductieper
uurgenoemd (np/h). (np/h)-(c/h)=productieperuur (p/h)

- 14Voorderelatie (3.1.3.)geldt:
(productie gedurendeproef)= (constante)x (instralinggedurendeproef).Deconstante isdan (m 2 0 ):
dehoeveelheidgeproduceerd 0 9pereenheidvan instraling,
—1

—?

= (mg02.1 )/ (Joule,cm ).
Deze "constante"biedtdanenigehouvastomwaardenvanPterugterekenennaardesituatie inhetveld.Werekenendanmet
delichtinstraling,gemetenmeteensolarimeterinBommenede
opSchouwenDuiveland (R.W.S.DeltadienstMilieuonderzoek).
DezeberekentdeinstralingperuurinJoule,cm inhetgolflengtetraject400-700nm.
Wemoetennunogkennen,deomrekeningsfactor:
p _productie insitu
productie infles
Ineenproefwerddezefactorbepaald:
eengeheelvolle stopfles (51.)metslootwaterwerd (vrijvan
lucht)afgesloteneninhetzonlichtgeplaatst;na3urenwerd
deproductievanOpbepaaldin:
1.hetwaterindegrotestopfles.
2.hetwaterin120mlzuurstofflessen,gehangenindegrotefles,
UitwaarnemingenblijktF=1,29.
Zodat:
1.productieper2uur=W.x 1,29x (instralingper2uur).
M. isvoorelketijdtebepalen,ziegrafieken8t/m 14en
tabellenvandeOp-balans (4.1.).
2.productie over24uuropdeverschillendepunteninde
verticaal.
P - (productie inmeting)x 1,29xg g g à S T i t t , proef.
ofwelP='M x 1,29x (totaal-instraling etmaal),ziegrafieken8t/m 14,19t/m 25,29+30.
Deproductie inmgOp/lper24uurdefiniërenweals:
DOP=dailyoxygenproduction.
3.3.3.Hetmetenvanproductie enverbruikvanOpdoordebodem.
Hetprincipevoorhetmetenvandesedimentoxygendemand (SOD)
ensedimentoxygenproduction (SOP)isontleendaandemetingen
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met eenapparaat,dathet zuurstofverbruik doormeer-sedimenten
registreertm.b.v.vaneenOp-electrode (LucasenThomas,1970).
I.v.m.mogelijkemembraanvergiftiging door sulfide,gebruiken
we liever eenmethodemetWinkler-titratie.WehebbeneenaangepastSOD-apparaat opdehieronderbeschrevenwijze ontworpen
engehanteerd:
Eenvierkanteplexiglazenbak isgescheiden dooreentussenwand.
Van de zoontstane kamers isdeééndoorschenen,deanderis
zwart.Metdeopenzijdenaaronderenwordtdebak inhet sedimentgeduwd.Er zijnsteunvlakkenbuitenomaangebracht,zodat
hetdakvandekamers eendecimetervan debodemvandaanblijft.
Beidekamers,meteenoppervlakvanelk (20x 20)cm ,hebben
een in-enuitstroomopening.
Detweekamers entweeEheim
circulatie-pompen zijn d.m.v.
rubberslangenverbondenmet
KfiDNtn
elkaar (ziefiguur).Alshet
hele systeemmetwatervolgezogenis:
1.HetSOD-apparaat zonder
luchtinsluitingen inhet
waterbrengen,metdeonderzijde enkele cmboven
demodder.
2.Eenmonstervoordebe/777ZZ>
ginconcentratie (mgOp/l)
nemen,opgepomptmetde
circulatiepomp:beginconcentratieslichtendonker (duplo).
3.Danhet circuitweerluchtvrijsluiten.
4.Vervolgenshetapparaat indemodder duwen (zeervoorzichtig).
5.Dereactietijd is1-2uur.
6.Na 2min.circulatievandewatermassabovendemodder:
watermonsters (induplo)voor deeindconcentratie (mg02/l)
nemen.
7.Na titrerenberekenenvannettoproductie enconsumptievan
(slib+10cmwaterlaag).
8.Correctiemetnettoproductie enconsumptievan: (10cmwaterlaag)

-16WehebbendanallewaardeninmgOp/l,oftewelmgOp/100cm.
9.BerekeningvanSOPofSOD=0,1 x (productieresp.consumptie
in1etmaal),metalsdimensie:
SOP/SOD,beidein(gr 0 2 .m" 2 .etm -1 .).
OpdezelfdewijzealsPisdeSOP (F)teberekenenper2uur
ofper24uuroverdeverticaal).

o

3.3.4.Indelingvandesoortmetingen.
DemetingvanhetconcentratieverloopvanOpenCl~,overde
verticaal enindetijd,geschiedtmeteenspeciaalbemonsteringsapparaatvoormicrogradiënten,deMerks-Sampler (Merks,1977).
Ditapparaatkansimultaanmonstersnemenvan25mlmeteen
intervalvan2cmhoogte,dochist.b.v.denauwkeurigheid in
deonderste cmgemodificeerd.Opdevolgendehoogtenvanafhet
sedimentwordenwatermonstersgenomen:
0-1-2-3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-23
- 26-29-32-35-38-40-42-44-46-48-50-52-54
- 56en58cm.
Tegelijkmetdezemetingenwordendeproductie enconsumptie
indewaterkolom enopdebodemgemeten.
Debemonsteringen zijnverdeeldin:
A.Kortemetingen,verrichtop25mei
17juni

(MoerYerseke)
(MoerYerseke)

6 juni
(Monnikendijk)
(Monnikendijk)
24juni
(Monnikendijk)
18juli
(Monnikendijk)
15augustus
Tweemetingen,mettussenliggende tijd2-4uren.
B. 24-uursbemonsteringen,verrichtop:
5 + 6juli
(MoerYerseke)
9 + 1 0 augustus
(MoerYerseke)
1 2 + 1 3 juli
23+24augustus
6 + 7september
20+21 september
6 + 7oktober

(Monnikendijk)
(Monnikendijk)
(Monnikendijk)
(Monnikendijk)
(Monnikendijk)
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Bemonstering omde2uurmetdeMerks-sampler,eerstemeting
12.00uur,delaatstemetingoverlaptdeeerste (12.00uur
'smiddags).
3.4. Analyses.
3.4.1.Chemischeanalyses (Merks,1969).
3.4.1.1.Zuurstofbepalingm.b.v.Winkler-tritatievolgens
NEN 1056.V2.
Nauwkeurigheid 0,1 mg0p/l,rekenenin1decimaal.Voorfoutenanalyse enbetrouwbaarheidvanmonsterneming entitratie:zie
VandeVelde,1978.
Erworden2soortenstopflessengebruikt:
1.groteflessen (±120ml)voormetingvanDOP,D0D,SOP,S0D
20
enBODp.
5
2. kleineflessen (- 12ml)voormonstersvandeMerks-sampler.
3.4.1.2.Chloridebepaling doormetingvangeleidbaarheid:
PhilipsPW9501,(celconstante 1,27). Omrekeningviaeenrekenprogrammavoorpolderwater,naar %oCl,op2decimalennauwkeurig.
3.4.1.2.FosfaatbepalingvolgensMurphy enRiley (Stricklanden
Parsons, 1968). DehoeveelheidmgP/lvanorthofosfaatentotaalfosfaat,opdeTechniconauto-analyserAA-2.
3.4.1.3.Ammoniabepaling (Strickland enParsons,1968).
DehoeveelheidNIL+ inmgN/l,opdeTechniconauto-analyserAA-2,
3.4.1.4.Chlorofylbepaling (StricklandenParsons,1968).
Cellenverpulverd engehomogeniseerd ineenkogelmolenKobold
MSKZellhomogenisator.Bepaling spectrofotometrischoffluorimetrisch.Uitkomsten inmg.m .
3-4.1.5.Sulfidebepaling:potentiometrische (automatische)
titratiem.b.v.eensulfideelektrode enloodperchloraat
(RadiometerABU-1buret). 25mlmonsterwordtinhetveld
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gefixeerdmeteensulfideanti-oxidatiebuffer (SAOB)en
daarnazosnelmogelijkgetitreerd.
3.4.1.6. IJzerbepaling (Merck8013/8023):
ijzer (II)enijzer (totaal)op0,1 mg/lnauwkeurig.
3.4.1.7.pHmeting inhetveld op0,1 nauwkeurig.
pHmeter29RadiometerCopenhagen+Ingold405-electrode.
3.4.2.Fysischeparameters.
3.4.2.1.Temperatuurvanhetwaterop0,1°Cnauwkeurigmetde
telethermometerY.S.I.model46,kwikthermometer ofbimetaal
thermovoelers.
3.4.2.2.DoorzichtdieptemetdeSecchischijf incm.
3.4.2.3.Kwelmetingin(mm.etm~ ) ,steedsinduplo,I.C.W.
methode (VandeWeerd, 1965).
(pH,ammonia enchlorofyl-monsterswordensteedsgenomenomstreeks9uur 'smorgens).

- 194.Resultaten.

4.1.Tabellen zuurstofbalans 24uursbemonsteringen.
Toelichtingen:
GenummerdTabelIt/m VIII.
AllewaardenzijnberekendinmgOp/etmaalofmgOp/2uren,
overeenwaterkolom van1m oppervlak,naarhoogtebovenhet
sediment ingedeeld:
Boven-compartiment(1):
15cmbovensediment-oppervlak,inhoud250of3501.
Onder-compartiment(2):
deeerste 15cmvanafhet sediment,inhoud 1501.
Bijaanwezigheidvaneenzoutgradiënt is (1)minderzout
dan(2).
Bijafwezigheidvaneenzoutgradiënt isergeenessentieel
verschiltussen (1)en(2).
Dewisselwerking endeopname-capaciteit (vanOp)van(2)
uit (1)wordtberekend. Zieook3.1,5.1.en6.1,resp.¥enf.
Y§rkl§ri^g_van_d^_g^bruikte_sYmb^len:
—2
—1
E=uitwisseling inmgOp.m .etmaal
(bovenste
5cm);
per2uurberekend =dE/dt:alsdE/dt>0 isereenreaeratie,
alsdE/dt <^0desorptievanOp.
Productie en consumptie inwaterkolommgOp/250-3501per
etmaal,incompartiment (1)en (2),resp.P,,C,,PpenCp.
Per2uurgenoteerd alsdc/dtendP/dt.
-2
-1
Productie enconsumptie doordebodem inmgOp.m .etm ,zijn
resp.FenS.Per2uurgenoteerd alsdF/dtendS/dt.
A M , enAMp zijndeveranderingenincompartiment (1)en (2)
vandeopgeloste zuurstofconcentratie (DO),t.o.v.debeginwaarde.Mishet symboolvoordemomentwaardemgOpper250350,resp.per1501.Deveranderingenoverzeerkorteperioden
zijngenoteerdalsdM/dt (per2uren).
M (eind)-M (begin)= A M , A M 1 ofAMp.
R + = (iM^ - (P1 +C 1 +E) — (negatief).
R~ = ( A M 9 ) - (Pp+ C9 +S+F)
-(positief).

-20¥edefiniëren¥ alsdekleinstewaarde,R +ofR~,naarbeneden
gericht.
L =R ++R~ ;f=opnamecapaciteit (2)uit (1)
R + =overschotOpincompartiment(1).
R~=tekortaan0 9incompartiment (2)
—1 (1)en (2)
W =wisselwerking inmgOp.m .etm —2,tussen
L = (-) verliesuitbovencompartiment,doorhorizontaaltransport,naarplaatsenmetminder0 ? (schaduwplaatsen)ofsterkere
consumptie (slootkant),ditisdusa.h.w. overproductie.
(+)aanvoertekort inondercompartiment,doordatwellichtde
SODminderhoogis,danuitdebepalingvolgt,inprincipekunnenweditdusnoemen:extra0 obinding.
4.2.Overzichtgrafieken.
Grafiek

1At/m7A

Grafiek

1Bt/m 7B

Grafiek

8 t/m 14

Grafiek

15t/m 17

Grafiek

18

Grafiek

19t/m 25

Grafiek
Grafiek
Grafiek

26+
28
29+

27
30

:dagritme zuurstofverzadigingspercentage
tijdens24-uursbemonsteringen.
:dagritme zoutgehaltes (%ochloride)
tijdens24-uursbemonsteringen.
:dagritme instralingBommenede,t.b.v.
de24uursbemonsteringen.
: zuurstofbalansoverenigeurenin
concentratie "blokken"geschetst.
:theoretische curvesvoorEenS,
uitwisselingenbindingvanOp.
:naardezetheoriegeconstrueerde resultantes,vergelekenmetdewerkelijke
gemiddeldenvanDOover24uur.
:pH,nutriëntenenchlorophyl.
:temperatuurenOp-consumptie.
:empirische opbouwOp-balans,aande
handvandeconclusies (6.1).

4.3.Relatievanzuurstofconsumptie insitu,enBOD,-.

20

Nastatistische toetsingbleekereenduidelijkverbandtezijn
tussen:
1.de,bijdiversetemperaturengemetenOpconsumptieperuur,
~"
20
2.deB0D=.
—
5

- 21Hetmeest aannemelijkbleek devorm:y =a.e

bx

Deresulterende curve is,afgerond op 2decimalen:
(c/h)=0,02 B0D 5 .e ° ' 1 3 ( T " 2 0 ) (mg02.1~1.uur"1)
Zie grafiek 28,metuitleg.
Eenmetingvan Coverenkeleuren,benadertveelmeerdewerkelijkheid daneenmetingover24uur.
MaximaalmagwordenverbruiktvaneenC ,groterdan6mg0 ? /l:
30%, dusongeveer 1,8mg0 2 /l,en indezomerkomtditmeestal
neer op3uren.
C^=C .e- * :alleenhetbeginstukvandeC+-lijnis
betrouwbaar. Indenatuurwordtuitde atmosfeer steeds0 2nageleverd, alseen "constante"aanvulling op C .
Uit deBOD-waardemoetenwe C 9 n berekenen:
C 2 0 =24x (c/h)enC 2 0 =0,48 xBOD^.
(Dezewaarde isreedsdehelftvandeBOD-waarde!)
Vervolgensberekenenwe C + :
13
n ~r
(T-20)
e °>
u
H ~ 20 •
Dezelfde "flessen-fouten"alsbijde consumptiemeting worden
verondersteld bijdeBODp--bepaling:demonsters zijnsteeds
simultaangenomen.
DeBOD,-variê'erdeinde slootvan20-30mg0?/lindebovenlaagenvan 15-25mg02/lindeonderstewaterlaag.
Echter,alseenmaatstafvoordewaterkwaliteit iseeneenmalige, steekproefsgewijzeBOD-bepaling op zijnminsttwijfelachtig (VanStralenenKersting, 1977).
Basale ademhaling ensubstraat -oxidatie doordemacrofauna
blijkt vooral inhetlitoraaleenbelangrijke deelparameter
vanC T tezijn.
De invloedvan steurgarnalen,waterwantsen envlokreeftenis
zeker 10%ophettotaalvanC.
Omdat demetingenmaareenbenadering zijn (VandeVelde,1978)
hebbenwe dezeextra -consumptie nietmeegerekend indebalans
(4.1.).
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4.4.Relatie zuurstof
"bindingsedimententemperatuur.
Ondervoorwaardedat:
1_.hetorganische stof-gehaltevandemodderweinigvarieert,
2.hetopwellenvanzoutwateruitdebodemcontinuis,
hebbenweaangenomendatook:
öm —

^nn*

"

0,13 (T-20)

Monsterpunt

VerbruikOpinmgOp-1 -h
over10cmhoogtebij20°C

-1 -1

S0D

20 _| n
,
grOp.m .etm

MoerYerseke

1,54 (+0,25)

3,7 (+0,6)

Monnikendijk

2,48 (+ 1,16)

6,0 (+2,8)

Inwerkelijkheid ishierduseengrotevariatie indegemeten
waarden,almagmeneentemperatuur-relatieveronderstellen.
OpdebalanswerktdeS0Dduswelfoutenindehand.
5-Discussie.

5.1.Besprekingbemonsteringen.
5.1.1.24-uursmetingMoerYerseke (5en6juli)
Ziegrafiek1Aen1B.
Temperatuurgemiddelde22°C,Secchi-waarde25cm.
Eensterkelichtinstraling (grafiek 8), vanmaximaal130J.cm-"",
veroorzaakt eenhogeproductie.Hetproductie-maximum
ligtbij16uurendezuurstof-verzadigingisdan200%(oppervlak)en120% (diep).
Degrootste invloedvandeconsumptiewordtwaargenomenom
2uur 'snachts: 6%verzadiging (boven),zuurstofloosheidvan
0-5 cm.
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Erisnauwelijks sprakevaneenzoutgradiënt.Deextremen
("boven-onder)zijn4,40-4,80%oCl",degemiddelden
4,50-4,55%oCl".
Het zeerlage zoutgehalte iswellichtveroorzaakt dooreen
eerderehogedrainwerking.
Deaanvoervan0 ?uitdebovenlaag schijnttekortteschieten,
zodatdeopnamecapaciteitvan(2)=100%is.Hettekortonderin,kanonvoldoendewordenaangevuld (zuurstofbalans1)door
de sterke 0 2binding.
Deresultante (grafiek19)vertoonttot30cmhoogte dezelfde
vormalsdecurvevoordegemiddelde 0 ?concentratie (M).
Opca.8cmhoogtekruistderesultantedenulwaardevoor OpIn degrafiekzienwedaarjuisteenconstanteM.
Vandereaeratieindebovenste 5cmisnietstemerken.
5.1.2.24-uursmetingMoerYerseke (9en10augustus)
Ziegrafiek2Aen2B.
Temperatuurgemiddelde19°C.DeSecchiwaarde is20cm.
Gedurende 24uurmetenweongeveer57%vandeinstralingvan
5en6juli (grafiek 9). De0~productieisvooralerghoog
van25-50cmbovenhetsediment.Desondankswordtnooitmeer
dan70%verzadigingbereikt (maximumom16uur). Omdatonderin
(2)dezuurstofhuishouding (balans2)nagenoegwordtbeheerst
doorOpconsumptieinwaterenbodem,wordtookweereensterke
wisselwerkingeneenopnamecapaciteitvan(2)uit(1)berekend,
van100%.Wehebbendaneenextra-aanvoertekort,mogelijkis
detehoogberekendeS0Dhiervandeoorzaak.
Wederom isnauwelijks sprakevaneenzoutgradiënt:deextremen
zijn9,60-10,00%o,degemiddelden9,70-9,80%oCl"resp.
aanoppervlakteensediment.
Deresultante (grafiek20)heefteenveelextremervormdande
curvevooropgelost0- (M).BijdeM-curveisookvande
zuurstofbinding (S)endeuitwisseling (E)nauwelijksietste
merken.
Welvertonenbeide curvesdetypische "knik"op10cmhoogte,
enbovendienweereenconstanteM-waardeopdehoogtewaar
deresultantedewaarde0mgOp/lbereikt.
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5.1.3.KortemetingenMoerYerseke.
Bijeenbeschouwingvangrafiek 15valthetop,datde"vereenvoudigde"Opbalansen zichquavormgoedlaten"vertalen"
ineencurvevandeverschovenOp-waarden (DO=dissolved
oxygen),welke immersderesultante isvanallefactoren.
Op25meiisereenevenwichttusseneenvrijwelconstante
productie enconsumptie.DerolvanOpbindingenreaeratie
komtniettotuitdrukking:dezebeidewaardenschijnenelkaar
overdeheleverticaaltenivelleren.
Op17juni "verliest"deproductiehetonderinvandeOpbindingindemodder.Bovende15cmzorgteendominerendeproductievooreensterkoplopendeDO-waarde.
5.1.4.24-uursmetingMonnikendijk (12en13juli).
Ziegrafiek3Aen3B.
Temperatuurgemiddelde22°C.DeSecchiwaarde is35cm.
Gedurende ditzonnigeetmaalisereensterkeinstraling,van
maximaal 130J. cm ,(grafiek 10),waarbijdegemetenproductieindittochhelderewatererglaagis.
Vreemd is,datom20uur (bij10%licht)deproductiepasgoed
opgangkomt.Wemetenzelfsom22uureen130%oververzadiging
overdeheleverticaal,hoewelerdanmaar2%vanhetmaximaal
ingestraalde lichtmeeris.HetverbandtussenlichtenOpproductiedoorfytoplanktoni'sdusniet zosimpel.Eendergelijk
verschijnselmaakthetmoeilijk om,overeenetmaal,deproductietekoppelenaandeinstraling (ziebalans3).
Evenalsin5.1.1.en5.1.2.blijkthiereenaanvoertekortte
zijninhetondercompartiment (2),dusweerisdef=100%.
Uitgrafiek 21blijkt,zoweluitderesultante alsuitde
M-curve,datconsumptieenproductie inhetwaterelkaarover
dehelekolomnagenoegopheffen.
Aandevormvanbeide curvesisaftelezen:
deinvloedvandeuitwisselingvan25-40cmendeinvloedvan
Opbindingvan0-15 cm.Van15-25cmligtderesultanteop
denulwaardeenisdeM-waardeconstant.
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Eenzoutgradiëntishiernietaanwezig:degemiddeldewaarde
is9,60%oCl".
5.1.5.24-uursmetingMonnikendijk (23en24augustus).
Ziegrafiek4Aen4B.
Temperatuurgemiddelde16C.DeSecchiwaarde is20cm,
hetwaterisergtroebel.
Deinstraling (grafiek 11)bedraagt 50%vandewaardevan12
en13juli. Naar verhoudingisdeproductiehierveelhoger
enookdirectergekoppeld aandelichtintensiteit.
HetOp-maximum (oppervlak)op23augustusbedraagt 90%verzadigingom18uur,terwijleraanhet sedimenteenzuurstofloosheidis (troebelwater!). Op24augustusconstaterenwe
reedsom 12uur (doordesterke instraling)een140%oververzadiging (oppervlak)enmaar5%verzadiging aanhetsediment.
Degradiëntindezuurstofconcentraties,éndeanoxievan
2 2 - 6 uur,mogenniet zondervoorbehoudwordentoegeschreven
aandesterke zoutgradiënt:ookinsystemenzonderzoutgradiënt
nemenweditwaar.De zuurstofgradiëntblijktookhierweereen
resultaatte zijnvandesterke "productie -gradiënt"ende
Opbindingaanhet sediment (grafiek22).
Hetgeringere aandeelvanhetverticaalOp-transportophet
totaalvanhetoverschotinhetbovencompartiment (ziezuurstofbalans 4), demonstreert inelkgeval,datweliswaargenoeg
Opwordt aangemaakt omdebalansinhetondercompartiment sluitendtemaken:doorhetbenuttenvaneennoggroterpercentage
vanditOpaanbod,zoudendezuurstofconcentratiesin (2)veel
hogerkunnenworden.
Deopnamecapaciteit inprocenten (=verticaalOp-transport/
totaaloverschot inbovencompartiment)=47%.
(Indevoorafgaande driegevallen,5.1.1.,5.1.2.en5.1.4.,
wasdat 100%).
Aanvankelijk iservanaf 'smiddags 12uurtot 'smorgens
4uureenduidelijke zoutgradiënt,metdeextremen (bovenonder:)4,0 -6,4%o,gemiddeld4,2 -5,9%oCl".
Doorhetafmalenvanhetwater ('s morgensvan4 - 7 uur),
treedteensterkemengingopenwordtdezoutgradiëntgeheel
afgebroken.DitgaatgepaardmetH ? Sstank,eneencomplete

-26nivelleringvande (zeerlage)Opconcentratie.
Hethorizontalewatertransport stoptom7uur.Vanaf8uur
wordtdezoutgradiëntweer snelopgebouwd;om12uuriserweer
eenscherpegradiënt,van3,6 -3,7%o indebovenste 20cm,
daarondervan3,7 -6,9%o Cl"overeenlaagvan30cm.
Dewederopbouwvandezoutgradiëntlooptparallelaaneenontstaande 0 2-gradiënt,maaralleenhieruitmagmennietafleidendatonderineenminofmeeraparteOp-huishoudingontstaat.
5.1.6. 24-uursmetingMonnikendijk (6en7september).
Ziegrafiek5Aen5B.
Temperatuurgemiddelde 15°C.DeSecchiwaarde is35cm,het
wateriserghelder.Deinstralingwasmaar43%vandewaarde,
geregistreerd op12/13juli,dochde0 ?productie iserghoog.
Om 16uurwordtoverdeheleverticaal 140%oververzadiging
gemeten.
Na 16uurtreedtnog
microstratificatie vanOpop,bij
eenwat zouterwordende onderlaagindewaterkolom,hetgeen
opeenkwel-toename zoukunnenwijzen.
Hoewelereenzwakke zoutgradiëntis,geeftditgeenaanleidingtotvormingvaneenOp-gradiënt:deOp-concentratie
blijkt,overdeheleverticaal constant,aftenementot4uur.
Om2uur 'snachts stijgtereen "zoutebel"opvanhetsediment,diedaarnadoordiffusiewordtvervaagd.Hieruit zoude
nieuwontstane Opgradiëntkunnenwordenverklaard:dezoute
laagkandebenedenwaartse Opdiffusiehinderen.
Deconsumptieonderinvindtnuenigetijdplaatszonder0 ?toelevering,waardoorom8uur5%verzadigingwordtbereikt.
Dezoutgradiëntkangrofwegintweewordengedeeld:
Op6september:extremen7,2 -8%o,gemiddelde 7,3 -7,9%o.
Op7september:gemiddeldbovenenonder8,2%o enop10-20cm
eenzoutebelvangemiddeld 8,5%o.
Overdehele 24uurblijktnietsvaneenmerkbare vermindering
vanverticaalOptransport (wisselwerking),endeopnamecapaciteitvan (2)uit (1)is100%(ziebalans5).
Alsweechtertentijdevande "zoutebel"van2 - 8 uurdeopnamecapaciteit fberekenen:

-27f =_-2.x100=39%.Hetlijkterdusopdatzo'nzoutbarrière
weldegelijkdeverticale diffusiebemoeilijkt,enaldusde
algemene invloedvandezoutgradiëntdemonstreert.
Deresultante (grafiek 23)heeftweerbijnadezelfdevormals
deopgeloste Op-curve.
Deuitwisseling lijktdieperdan5cmwerkzaamtezijn.
5.1.7. 24-uursmetingMonnikendijk (20en21 september).
Ziegrafiek6Aen6B.
Temperatuurgemiddelde 12,5°C.DeSecchiwaardeis28cm.
Delichtintensiteit ismaar25%vandetotalewaardeop
12/13juli.Deproductie (grafiek 24)isvan20-50cmhoogte
bijnaconstant.Deconsumptie in (2)isveellagerdanin(1),
maardeOpbinding compenseertdat.Hetbijzondere is,datde
resultante (uitP,C,EenS)dezelfdetypischevormkrijgt
alsdeM-curve.
Gedurende deperiode 12-14uurisdeproductie gekoppeldaan
delichtinstraling.
Van1 6 - 1 8 uurdoetzicheenmerkwaardigverschijnselvoor.
Alsdezoutgradiënt isopgebouwdvan8,9%o -10,4%oCl",gaat
bijeentweede instralingspiekhetfytoplanktonenormveel0 ?
produceren (230%oververzadiging!).
Deverklaringhiervoorkanzijn,datdoorde "kwel-impuls"
fytoplankton-soortenbetergesuspendeerdwordenenderhalve
ineengunstigergroeiconditiekomen.
Hetisevenwelhaastnietteverklaren,hoeom22uur (alshet
helemaaldonkeris)op+40cmhoogtenog een0 ? -toenamekan
ontstaan.Omdatde zoutgradiëntna22uurvervaagt,kunnenwe
denkenaaneenzwakke,horizontale stroming.
Aangetekend zijhierbij,dathetwindstilis.
Namiddernachtwordtdegradiënt zwakker,deextremenzijn
9,0 -9,8%o endegemiddelden9,1 -9,6%o.
DanookwordtdeinvloedmerkbaarvandeSOD:menvolgeingrafiek6 Ade40-en60%lijnmetdetypische "knik"op15-20cm
hoogte.Nabijhet sedimentvindenweanoxievan4 - 1 0 uur
'smorgens.
Deopnamecapaciteitvan0 2is (1852/2886)x100=63%.

-285.1.8. 24-uursmetingMonnikendijk (6en7oktober).
Ziegrafiek7Aen7B.
Temperatuurgemiddelde 14°C.DeSecchiwaardeis20cm.
Deinstralingvanzonlichtbedraagtnog21%vandetotaleinstralingvan12/13juli.
OoknukandeproductienogdeOp-concentratie op6oktober
doenoplopentoteenmaximumvan200%aanhetoppervlaken120%
aanhetsediment.
De zoutgradiënt isop6oktoberzwak,extremen9,6 -10,0%oCl".
Op7oktoberbedraagtom 12uurhetzuurstof-percentage 230%
oververzadiging aanhetoppervlak,envertoonteenvrijsterke
gradiënttot50%aanhet sediment:de zoutgradiënt isdaninmiddelsversterktvan9,4 -10,6%o Cl~.
Van2 4 - 6 uurwordendezuurstofwaardennietlagerdan10%
verzadiging.Gemiddeld isdezoutgradiëntresp.bovenenonder:
9,6 -10,0%oCl".DevormvandeopgelostOp-curve (M,zie
grafiek 25)isongeveerdezelfde alsdevormvanderesultante.
Nietsistemerkenvandereaeratie:deOp-suppletiewerkt
blijkbaar zogeleidelijk overdeheleverticaal,datdeerfccurve,zoalsingrafiek 18,weinigaannemelijkis.
De Opbinding isgoedtezienalseenuitloperindeM-curve.
Deopnamecapaciteit isnietgroot,hoeweldegradiëntpaslaat
enheelkortaanwezigis,juistnamiddernacht,wanneerdereaeratiehetmeestnodigis:f= (1542/3560)x100=43%.
5.1-9. KortemetingenvanMonnikendijk (grafiek 16en17).
Op6junizienweeengelijkmatige toenamevandezuurstofconcentratie overdewaterkolom.Deproductie isaanhet sediment
inhetnadeeltegen: (consumptie +Opbinding).Doorverticaal
Op-transportwordtblijkbaartochoverdehelehoogteeengelijkmatigeOp-toenameverkregen.
Op24juniisereenzelfdeverloop,maarnuisdeproductienabijhet sedimentinhetvoordeel.UitdevormvandeDO-curves
lezenweaf:eenzichtbaredesorptie eneenS0D-invloeddie
aanzienlijkhogerdan10cmwerkzaamis!

29Op18julineemtdeDO-waardenietaf,ondanksdesterkeOp
bindingendelageproductie.We zienzelfs eenaanzienlijke
toenamevan0-15cmhoogte.Uitditallesmakenweop,dat
E (reaeratie)overdeheleverticaalwerkzaamis.
Op15augustusiseroverdehelehoogteeenaanzienlijkeproductie,eneengeringeproductieophetsediment(F).
UitdesterkafgebogenvormvandeDO-lijnenzoumenhetvolgendekunnenafleiden:
wanneerdeOp-verzadigingongeveer 100%is,endusdeuitwisselingzeergering,isdeinvloedvandeSODovereengrotehoogte
aantoonbaar.
Uitdezeanalyseendeanalysein5.1.3.leidenwegeenduidelijke invloedafvandegradiëntopdeOphuishouding.
5.2. FluctuatiespH,nutriëntenenchlorofyl.
Ingrafiek26wordtereenduidelijke samenhanggetoondtussen
eentoenamevande N H A + gehalteseneenafnamevandepH.Omdat
depiekenindeNH^ +waarden (injunienineindaugustus)samenvallenmetdepiekenindechlorofylgehaltesengehaltes
orthofosfaatentotaalfosfaat (grafiek 27), concluderenwehet
volgende.
Doordenutriëntentoename zalhetfytoplanktonsnellergroeien,
dusooksnellerN0^ opnemen»waardoordeconcentratievan
NH^ + afneemt:NHA+-—~N0p~ -N0^~ (chemoautotrofebacteriën)
opnameN0,~ -N0^~~ (cellulair).
Doorsnelleregroei en snellereCOp-opnamewordt:
C0 2 +HpO
^HC0 3 " +H +ofwel
COp+0H~HC0,~ naarlinksverschoven.
MetingenwijzenopeenzwakkegradiëntvanorthoPentotaal
P eneenduidelijke gradiëntvanchlorofyloverdeverticaal
(VandeVelde,1978),dochalleenbijvolkomenstilstandvande
waterkolom.Reedsbijdegeringstewaterbewegingverdwijnen
beidegradiënten.
Uitdeverderemetingenblijkt,datergeenrelatiesbestaan
tussen:1_.chlorofylenOp-productie,2.nutriëntenenOpproductie.

- 305.3. VergelijkingmonsterpuntenMoerenMonnikendijk.
DeNH^ + concentratie isaandeMonnikendijk aanzienlijkhoger
danindewatergang indeYersekseMoer.Deredenkanzijn,dat
detalrijke eendenaandeMonnikendijk zorgenvooreenammoniakbemesting.
Indechlorofylenfosfaatgehaltes zitgeennoemenswaardigverschil,enevenminindeproductie-intensiteit.
DehelderheidvanhetwaterisindeMoerwatgroter:
deSecchiwaarde issteeds+20%groter.
DeB0D(-waardenzijnweiniguiteenlopend enonderlingdusgoed
vergelijkbaar (zie4.3).
Dezuurstofbinding (SOD)isaandeMonnikendijkwatgroter
i.v.m.waarschijnlijk grotere sulfide -aanvoerenmethetkwelwater.ErwordeninelkgevalmeerOpbindende stoffeninde
onderstewaterlaagjesmeegevoerd:

1_.gemiddeldekwel (mm.etm ):
2.zoutgehaltekwel (%oCl~) :
3.sulfide inkwel (mg /1) :
4.ijzer (II)inkwel (mg / 1 ) :
5-nodig Op,voorS-oxidatie
(gr.rn- .etm" ):
6. SODbij20°C (gr.m~2.etm~1):
7.extraSOD,Monnikendijk
:
8.verschilinSODzonder
2—
S -oxidatie
:

MoerYerseke:

Monnikendijk:

24,7

59,3

9,3
18

9,6
22

0,05

0,05

0,9
3,7
-

2,6
6,0
1,5

2,6

3,4

Kwel: afwijkingvandegemiddeldewaarden:
MoerYersekevan15,8-34,0mm.etm
Monnikendijkvan27,2-100,7mm,
etm-1
De "kwel"iserginconstant.
2_
Hetresterende S0D-verschil (minusdeS -oxidatie)istoe
te schrijvenaananderereducerende stoffen.
2OokwordtnietalleS geoxideerd,eengedeelte zaltotSpartikelsomgezetwordeninfotoautotrofe zwavelbacteriën.

31Inelkgevalblijkthieruitvoordezuurstofbalanshetbelang
vanhet zuurstofarmewateruitdebodem.
6.Conclusies.

6.1. Conclusiesvanfundamenteleaard.
6.1.1. Ontstaanenverdwijnenvanzoutgradiënten.
Inelkewaterloop,waarinvoortdurendviadebodem zoutwater
binnenkomt (+10%o Cl - ), hetzijdoorzeewater-kwel,hetzij
doorhetindikkenvandeveenlagen (slootbodems),kaninprincipeeenzoutgradiënt optreden,wanneerdoortijdelijkeomstandighedende slooteenlagerchloridegehalte krijgt.Menkandit
verwachtenbijlozingenvan (zoet)afvalwater,maarindeze
poldersdenkenweallereerst aandrainwater -toevoer,metname
innatteperioden.
Debovenlaagblijftdanzoet (bv. h-%o Cl~)endeonderlaag zout
doorde "kwel"-invloed.Degrenstussendezetweelagenis
vaak zodiffuus,datvanstratificatie geensprakeis.
Alsergeenzoetwatermeerinstroomt,verdwijntdegradiënt
(zonderturbulentie inmaximaal3wekenalsde sloot0,5mdiep
is). Deconcentratie isdanoveral+9,8%oCl".
Alsernamengingvandegradiënt zoetwater-toevoerblijft,
kandegradiëntbinnen2urenweerworden opgebouwd.
6.1.2.Deinvloedvandezuurstofbinding.
Deze SOD-inwerkingisblijkensdeuitkomstenergonderschat.
Indebudgetsvan4.1.veronderstellenwe,datdeSODalleen
opcompartiment (2)inwerkt.
Uitdegrafieken 1t/m 7blijktdatdeze schematische aanpak
tegrofis.
Meerhouvastgeeftdeweergave (Edberg, 1976):
x
S=S .10 * -k,waarin
x=afstandvanaf sedimentincmen
-1 ondiepe sloten
k =0,05cm voor
Deze curveszijngetekend ingrafiek29en30.
S Q =desterktevandeOpbindingophetgrensvlak.
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¥ehanterendeSendeSOD-waardeweeralsrechthoeken
(zie3-1.2.)meteenoppervlak =Sof 10°> 0 5 - x
x=o
InzouterelagenlijktdeSOD-inwerkingoverdehoogtewat
geringer (grafiek 1t/m 7); infeitewordtechterdebenedenwaartseOpdiffusiewatafgeremd,enisdusmeer0 ?voordebovenlagenbestemd (zie6.1.3-)Doorhetopwellenvanzuurstofarmwateruitdebodem,zorgen
reducerende stoffen,waaronder sulfidevooreenextra0 ?-binding.Dezeextra-postmetenwe,opgeteldbijde "ware"SOD.
IndeMoerbedraagtdezeextraSOPbijeenvolledige sulfideoxidatie 25%vandetotalezuurstofbinding.
AandeMonnikendijk isdezewaarde40%.
6.1.3- Uitwisseling,verticalediffusie enopnamecapaciteit.
Hetisonjuistomdeuitwisseling (over5cm)tebeschouwenals
eenerfc-curve.Deuurconstantes,afhankelijkvandewindkracht (Liss,1973)wordenwelberekendovereen5cmlaag,
maardereaëratie endesorptie-hoeveelhedendienenteworden
beschouwdoverdeheleverticaal,ingeval24-uursberekeningen.Bijdegetekende "resultantes" (grafieken18t/m 25)is
ditnietgedaan.Echter,uitdevergelijkingvanderesultantes
metdegemiddeldewaarden (M)vanopgelost0 2 ,isafteleiden
datdeverticalewerkingvanEoverdehelediepte ongeveer
evengrootis.Ermoet zelfseennaarbenedentoenemendeverticalediffusie zijn,diegeholpendoorandere stromingen(veroorzaaktdoordeorganismen?),scherpe concentratie -gradiëntenonmogelijkmaakt.
Deverticale (turbulente)diffusieconstante ingrote,diepe
2
1
wateren,kanoplopentotca.5cm sec (Csanady,
1973en
2
Mulder,1977). ZelfsalzoudezeDineensloot0,5 cm .sec
zijn,daniserreaëratietotopdebodem.
DejuistewaardevanDwordt ineenhieropvolgend onderzoek
bepaald.
Inenkelegevallenwordtuitdebovenlaagvandewaterkolomvan
degeproduceerde,beschikbare 0 2minderdan100%opgenomendoor
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