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1. INLEIDING
Gedurende en na uitvoering van het onderzoek naar de problemen met de waterkwaliteit en de slijmalg
Gonyostomum semen in Recreatiegebied Emmen-Zuid, zijn er vanuit diverse personen en instanties
suggesties aangedragen om deze problemen aan te pakken c.q. op te lossen. In voorliggende notitie
zijn deze suggesties bijeengebracht. Vervolgens wordt op elke suggestie een reactie van Wittev€€I1+BOS QGQBVGH.
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2.

OPLOSSINGSRICHTINGEN VOOR BARGERHOEK, BEHANDELD IN HET RAPPORT VAN JU-

DITH VAN ZUIJLEN (2001)
2.1.

Effectgerichte maatregelen/symptoombestrijding

niets doen
Voor Bargerhoek wordt niets doen geen goede oplossing geacht. ln tegenstelling tot de Kleine en Grote
Rietplas hangen de troebeling, verzuring en eutrofiëring niet samen met (tijdelijke) zandwinningsactiviteiten, maar lijken ze structureel, zodat ook de algenoverlast structureel kan zijn. Dit vraagt om een actieve aanpak.
wegvangen van de algen met een net

Deze maatregel wordt niet realistisch geacht vanwege de grote benodigde inspanningen en de verwachte ineffectiviteit, mede omdat de alg actief beweegt en zich ook op de bodem ophoudt;

doorspoelen
Doorspoelen wordt geen goede oplossing geacht, zeker niet wanneer het doorgestroomde water, met
daarin veel troebeling door zwevende deeltjes, algen, nutriënten en een lage pH, naar de rest van het
gebied terugstroomt, met alle risico's en gevolgen van dien. Waarschijnlijk heeft dit beheer in het verleden de alg in de Rietplas gebracht. Als het doorgestroomde water (net als nu) buiten het gebied gebracht zou kunnen worden zou het eventueel lets kunnen zijn als meer structurele maatregelen te kostbaar of onmogelijk mochten blijken, maar dan gaat veel water verloren (er moet naar schatting een verblijftijd van minder dan 10 dagen ingesteld worden) en het gebied kent al een relatief watertekort als
gevolg van de sterke laterale wegzijging, waardoor elke kubieke meter water zo veel mogelijk in het

gebied gehouden moet worden;
inbrengen stro
inbrengen van stro wordt geen realistische maatregel geacht gezien de verwachte onwerkzaamheid
(o.a. aangetoond in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap West-Brabant) en alle praktische
problemen met de uitvoering;
reduceren ent (jaarlijks 10 centimeter bodem afschrapen)
Deze maatregel wordt niet realistisch geacht vanwege de sterke verzuring die optreedt bij het droogzetten en weer vol laten lopen (a.g.v. oxidatie van ijzer) en de praktische problemen (gesleep met
grond);
beluchten

Deze maatregel is bedoeld voor diepe, gestratificeerde plassen en wordt hier niet realistisch geacht
vanwege technische problemen en onwerkzaamheid.
2.2.

Structurele maatregelen

verhogen zuurgraad via bekalken
Dit wordt afgeraden. Het zwakgebufferde karakter zal worden aangetast en de afbraak en algehele
fosfaatbeschikbaarheid zullen toenemen, met een versterking van de eutrofiëring tot gevolg. Andere
probleemalgen (toxische blauwalgen) kunnen hierdoor kansen krijgen;
verlagen fosfaatgehalte door helofytenfilter, beijzeren bodem of mechanische defosfatering
Het hoge P-gehalte is waarschijnlijk gekoppeld aan Ieemopwerveling en verzuring als gevolg van ijzeroxldatie en nitrilicatie. Zonder deze processen te be'i'nvloeden wordt desfosfatering met de voorgestelde
methoden, zo het al mogelijk is, niet zinvol geacht.
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. 3.

OPLOSSINGSRICHTING VOOR DE RIETPLAS, AANGEDRAGEN DOOR BURO AWENYDDION

Door bureau Awenyddion (drs. A. van Velden en drs. B. Buwalda) wordt voorgesteld de Rietplas te
gaan doorspoelen met water uit het Oranjekanaal. Dit wordt helaas geen goede oplossing geacht. Ten
eerste geldt dat het water in het Oranjekanaal veel P- en N-verbindingen bevat, waardoor de belasting
van de plassen sterk zal gaan toenemen. Om te voorkomen dat dit leidt tot sterkere algengroei dient de
verblijftijd van het water drastisch teruggebracht te worden, tot orde grootte 10 a 20 dagen (thans circa
500 tot 700 dagen). Hiervoor zijn enorme hoeveelheden water nodig (orde grootte 10 tot 20 miljoen m3
per maand) hetgeen zowel technisch (praktisch niet aan te voeren) als qua kosten (voor elke aangevoerde kuub moet betaald worden) niet realistisch geacht wordt. Ten twee geldt een risico van de inlaat
van vervuilende, milieuvreemde stoffen. De gemeente Emmen, die bij de aanleg van de Rietplas al
ovenivoog om Oranjekanaalwater in te gaan laten e_n er zelfs al leidingen voor had aangelegd, zag hier
indertijd mede om deze reden alsnog van af.
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OVERIGE OPLOSSINGEN, AANGEDRAGEN DOOR DIVERSE PERSONEN/INSTANTIES

algen mechanisch wegvangen (met netten of andere apparaten)
Dit wordt geen realistische oplossing geacht. Ten eerste wordt het niet voldoende werkzaam geacht
omdat de algen zich ook op de bodem ophouden. Ten tweede zijn er grote en kostbare constructies
nodig om het grote watervolume (in de Rietplas circa 6 miljoen kubieke meter!) te zuiveren, hetgeen
technisch niet realistisch geacht wordt. Ten derde is het een symptoombestrijdingsmaatregel; het wordt
beter geacht om de achterliggende oorzaken (het voedselrijke en troebele water) aan te pakken;
chemische middelen toedienen (bestrijdingsmiddelen, vijverpreparaten e.d.)
Ook dit wordt geen goede oplossing geacht. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor dit doel kan wel
effectief werken, maar is in Nederland verboden. Ook worden weer alleen symptomen bestreden,

waardoor je het continu moet blijven toedienen. Mocht de slijmalg na een of enkele behandelingen
wegblijven, dan kunnen er in het voedselrijke water allerlei andere vervelende soorten algen tot ontwikkeling komen. De werkzaamheid van vijverpreparaten in een groot water als het recreatiegebied is naar
ons idee twijfelachtig en op z’n minst erg onzeker. Ook hiervoor geldt dat het de achterliggende oorzaken voor de problemen (leemopwerveling, een mogelijk hoge externe belasting) niet aanpakt.
het hele water met een zuiveringsinstallatie reinigen

Ook dit wordt niet realistisch geacht, enerzijds omdat dit ook een symptoombestrijdingsmaatregel is (er
stroomt voortdurend nieuw grondwater in de plassen waardoor en continu gezuiverd zou moeten worden) en anderzijds vanwege het enorme watervolume dat gezuiverd moet worden. Ter illustratie, er zou
een zuiveringsinstallatie gebouwd moet worden van een omvang die grofweg overeenkomt met de omvang van de naast de Rietplas gelegen installatie en deze zou continu moeten werken. Dit wordt veel te
kostbaar geacht.
suggestie van wijkvereniging Woonparc SANDUR

Het plan van Wijkvereniging Woonparc SANDUR gaat uit van de positieve resultaten die behaald zijn
met de bezinkmethode in de twee vijvers bij Veldhuizervvijk (Kanoplas en Visvijver). Deze suggestie lijkt
echter op enig misverstand te berusten. Het bij het afzuigen van de Grote/Kleine Rietplas vrijgekomen
Ieemhoudende overtollig water werd inderdaad in de twee vijvers gepompt. Echter hierbij werd een relatief kostbaar vlokmiddel gebruikt, waardoor het leem kon bezinken. Door het toevoegen van het vlokmiddel ls het water relatief helder gebleven. Wanneer het vlokmiddel niet zou zijn toegevoegd, zou naar
venzvachting het water in de Kanoplas en Visvijver net zo troebel zijn geworden als de overige plassen.
Het rondpompen van het water uit de Rietplassen in de Kanoplas en Visvijver zal gepaard moeten gaan
met dosering van zeer grote hoeveelheden vlokmiddel, hetgeen het een kostbare operatie maakt. Bovendien bestaat in de Rietplassen continu gevaar van opwerveling van nieuw leem vanaf de bodem,
waardoor er eindeloos water rondgepompt en met vlokmiddel behandelt zou moeten worden. Dit wordt
(helaas) geen duurzame en een veel te kostbare aanpak gevonden.
TNO-MEP
TNO-MEP stelt een waterfiltratie voor met zoetwatermosselen (Dreissena polymorpha), waardoor zowel direct (algen) als indirect (fosfaat en zwevend stof als voedselbron) zuivering plaats vindt.
Het gebruik van driehoeksmosselen als beheersinstrument in het Recreatiegebied wordt een erg onzekere aanpak gevonden. Dit komt door twee aspecten:
Het water in de Rietplas is erg zacht en verzuringsgevoelig (regelmatig worden pH's van minder
dan 5,5 gemeten). Dit zijn ongunstige condities voor driehoeksmosselen.
Op de bodem ligt een laag recent bezonken slap leem. Hierdoor is de bodem ongeschikt als substraat voor de driehoeksmosselen om zich op te hechten.
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Beide aspecten maken het naar onze mening erg twijfelachtig of driehoeksmosselen een rol kunnen
spelen. Bovendien zijn beheersmatige toepassingen met driehoeksmosselen op een dergelijke schaal
sowieso erg onzeker, waardoor het geheel een zeer experimenteel karakter zou hebben.

Beeckman N.V.
de firma Beeckman N.V. uit België stelt een praktijkproef voor in de vaargeulen en de open verbinding
met de Rietplas m.b.v. algenbestrijding. Voor het tegengaan van algengroei heeft Beeckman speciale
behandelingstechnieken ontwikkeld. Door een combinatie van beluchting en algenvernietlging wordt de
groei en ontwikkeling van algen bestreden. Eerst worden (indien nodig) gedurende zo'n vier weken
door intensieve ultrasone golven de algen vernietigd (B°AIgae Ponton). De ontwikkelde energie zorgt
voor vorming van microscopisch kleine blaasjes, die na enkele milliseconden weer uit elkaar spatten en
daarbij lokaal zeer hoge druk en temperatuur teweegbrengen. Daarna moet de beluchting m.b.v. de
B°Oloid ervoor zorgen dat de waterkwaliteit verbetert en de algengroei geremd wordt. De vooronderstelling is dat algen ontstaan n.a.v. zuurstofloosheid.
m3 (gebaseerd op een
Het totale volume van de Grote en Kleine Rietplas bedraagt ongeveer 8.000.000
gemiddelde diepte van 5 meter) bij een oppervlakte van 160 ha. Volgens Beeckman N.V. zijn 100 apparaten nodig om het water te zuiveren. Deze worden in de geulen geplaatst. Beeckman N.V. vervvacht
dat de geulen een uitstraling hebben naar de rest van het water.

m3 water worden gezuiverd.
Volgens opgave van Beeckman N.V. kan per apparaat (B°OIoid) 10.000
Dit zou neerkomen op 800 apparaten voor de Grote en Kleine Rietplas. De apparaten kosten ongeveer
EUR 7.500,-- per stuk. Uitgaande van de 800 apparaten zou dit neerkomen op een kostenpost van
EUR 6.000.000,--. Daarnaast is jaarlijks en 2-jaarlijks onderhoud nodig. Deze kosten zijn respectievelijk
EUR 300,-- tot 400,-- en EUR 500,-- per apparaat. De jaarlijkse kosten bovenop de aanschaf zijn dan
EUR 480.000,--. Omdat het water als zwemwater gebruikt wordt, moeten de apparaten afgeschermd
worden d.m.v. een metalen constructie. Hiervan zijn de kosten onbekend. Indien de inzet van de ultrasone golfapparaten vereist is (B°Algae Ponton), kunnen deze gehuurd worden. De kosten hiervan zijn

onbekend. De nieuwwaarde is EUR 6.000,--.
Zoals te zien brengt de methode hoge kosten met zich mee. Omdat het probleem niet opgelost wordt,
maar alleen de symptomen bestreden, kan niet worden gesproken van een duurzame oplossing. Verder is het de vraag of beluchting überhaupt wel tot een verbetering van de ecologische toestand zal leiden. Beluchting kan bijvoorbeeld extra opwerveling van neergeslagen leem tot gevolg hebben. Hierdoor
wordt de interne eutrofiëring verder versterkt. Verder is het de vraag wat de effecten zijn van de ultrasone straling op bijvoorbeeld vissen.
Het OLOID-systeem is weliswaar ingezet in meren, maar deze meren waren voor wat betreft oppervlak
en volume niet vergelijkbaar met de Rietplas. Daarnaast zijn de problemen in de Rietplas dermate speciiïek dat niet venrvacht mag worden dat het OLOID-systeem een kant-en-klare oplossing is.
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