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meer.Dit kan het besteworden gemeten aan
de hand van de fysiologische kenmerken van
de fytoplanktoncellen zelf
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De Universiteit van Amsterdam en lietCentrum voor Limnologie in Nieuwerslmsontwikkelen een
nieuwe methode voor het bepalen van de beschikbaarheid van fosfaat voorjytoplankton m meren
waar deconcentratie fosfaat al zeer laag is.Detechniek is1112001metsuccestoegepast in deLoosdrechtse Plassen, waar een verdere reductie van de(os/aatbelustuig noodzakelijk isvoorecologisch
herstel. De toepassing werpt ecu nieuw licht opdevoedingstoestand 111 het meer. Kennisoverde mate
van fos/aatgebrek 111 herwater maakt het mogelijk om deejjccieu van herstclmaatregelcn opdeontwikkeling van individuele (vtoplaiiktonsoorten te kunnen volgen. In 2003 isde methode opnieuw
toegepast 111 liet Loosdrechtse Plasseugebicd, 111 samenwerking met de DienstWaterbeheer en
Riolering eu deStichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer.
Uitbundige fytoplanktongroei in het
oppervlaktewater zorgt voor verstoring van
ecosystemen, dedrinkwatervoorziening en het
zwemplezier. Deveelgebruikte methoden om
de waterkwaliteit tebepalen, zoals chemische
bepalingen van opgeloste en gesuspendeerde
stoffen en biologische tellingen van indicatororganismen, geven wel informatie overde huidige toestand van een meer, maar geven onvoldoende inzicht in hoede situatie verbeterd kan
worden.Ondanksjarenlange inspanningen
om deeutrofiëring van Nederlandse meren
terug tedringen, hebben demaatregelen in
veelgevallen nog niet het gewenste effect
gehad; veelmeren worden nog steeds gedomineerd door fytoplankton. Daarom isaanvullend onderzoek nodig,dat de wisselwerking
tussen licht, nutriënten en fytoplankton in
beschouwing neemt. Fosfaat speelt daarbij een
sleutelrol.Devraag iswat nodigisom water te
laten omslaan van troebel naar helder en hoe
wezichtbaar kunnen maken hoe verwe nog
van het omslagpunt verwijderd zijn.

teerdzijn door fosfaat, vormtdus een belangrijk kenmerk voor devoedingstoestand van een
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Kennis over demate waarin fosfaat
beschikbaar ofjuist beperkend voor het fytoplankton is,isvoorwaterbeheerders noodzakelijk om te bepalen welk pakket van maatregelenzij moeten nemen om algenbloei te
voorkomen. Dein dit artikel beschreven
methode voor de bepalingvan de fosfaatstatus
van fytoplankton kan dan een belangrijk instrument blijken te zijn.

Loosdrechtse Plassen
DeLoosdrechtse Plassenzijn representatief
voor veelNederlandse laagveenwateren. Eutrofiëring van deze meren ishetgevolgvan langdurig verhoogde externe toevoer van fosfaat in
de twintigste eeuw.Doordegrote hoeveelheid
kennis dieisverzameld over dit gebied, dient
het alseen modelsysteem voorde beoordeling
van het effect van reductie van fosfaattoevoer
in Nederlandse meren1'.Vanaf1984heeft de
provincie Utrecht maatregelen genomen om
deexterne fosfaattoevoer te beperken. Deze
maatregelen zijn vanaft997voortgezet door
het hoogheemraadschap Amstel,Gooien Vecht
(AGV),de huidige waterbeheerder.
Omdat demaatregelen nogniet het
gewenste resultaat hebben gehad, heeft AGV
samen met deStuurgroep Loosdrechtse Plassen
een herstelplan ontwikkeld. Dit heeft als doel
om deoorspronkelijke helderheid vandeplas-

Flowcytometrischescheiding vanjytoplanktotiijroepen uitdeLoosdrechtsePlassen (West-End,02-09-2003).
A: Eukaryotealgen (zowelgroenalgen alsdiatomeeën);B:draadvormigecyanobactenen zonderjycoc/anine
(Prochlorothnxhollandica);C: Cyanobacteriënmetjyeocyanine (voornamelijk dedraadvormigeLimnothnx
sp.);D:Detritus(dodecellen).
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In vergelijking met degeëutrofiëerde toestand worden de fytoplanktoncellen nabij het
omslagpunt naar een helder systeem gekenmerkt door fosfaatgelimiteerde groeien verlaagdevitaliteit. Demate waarin afzonderlijke
fytoplanktonpopulaties in hun groei gelimi26
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ELF-syjnaalinnatuurlijkepopulatiesvandevoornaamstesoortencyanobacteriënindeLoosdrechtsePlassen,Limnothrixsp.(A)enProchlorothrixhollandica(B).Deeltje,
metELF-sujnaalzijnaangeveninblauw,deeltjeszonderELF-s(gnaaiindeel.

sen,te herstellen en deophoping van bagger in
jachthavens en watergangen te beperken.De
gekozen aanpak isverminderen van de resterende fosfaatbelasting en aanleg van plaatselijke verdiepingen2'.
DeLoosdrechtse Plassenzijn ineencasestudy voor de implementatie van de Europese
Kaderrichtlijn Water getypeerd alssterk veranderdewateren.Maar ergaan ookstemmen op
om deondiepe veenmeren als kunstmatige
wateren aan tewijzen. Ongeacht deze keuze
zullen voor ondiepe veenmeren normen
worden gedefinieerd dieafgeleid zijn van vergelijkbare natuurlijke watertypen. Deecologische ambitie diedaarbij gekozen wordt, is
momenteel onderwerp van politieke discussies.Hoe hoger deze ambitie,des te zwaarder
deopgavevoor het waterbeheer. Vaststaat dat
voor (veen)meren ookvoor het fytoplankton
een norm moet worden opgesteld, die bereikt
moet zijn in2015.
Debelangrijkste indicatoren voor de actueleconditie van een meer zijn chlorofylconcentratie,doorzicht, totaal-fosfaatconcentratie en
fytoplanktonsamcnstelling. Dehuidige normwaarden voor deze indicatoren bestrijden echterdeeutrofiëring niet3'.Deconcentratie chlorofyl aindeLoosdrechtse Plassen isgedaald
van meer dan 100ug/1(denormwaarde voor
ondiepe meren in Nederland) inde periode
1982-1990tot ongeveer 60-80ug/1in het afgelopen decennium. Het doorzicht isrond 1995
toegenomen tot boven de normwaarde van
ongeveer 40cm,maar ligt nog veronder de
zwemwaternorm (één meter) en deecologische
normdoelstelling (tweemeter, wat overeenkomt met doorzicht tot opde bodem).De
zomergemiddelde concentratie van totaal-fosfaat inde Loosdrechtse Plassen isgedaald van
meer dan 100(jg/1in deperiode 1982-1990 tot
ongeveer 60ug/1in het afgelopen decennium.
Voorzwaar geëurrofiëcrde ondiepe meren met
cyanobacteriën-dominantie zalde ecologische
doelstelling, helder water, waarschijnlijk pas
gehaald worden bij eenstreefwaarde voor

totaal-fosfaat lagerdan 50ug/P'.Meringen van
concentraties opgelosr reactieffosfaar (DRP)
zouden meer inzicht moeten geven in devoedingsstatus van eenmeer.Doordat bacteriën
en algen deze vorm van fosfaat echter snel
opnemen, isdeconcentratie zelfs in geëutrofiëerde meren vaakzeer laag.DRP-metingen in
deLoosdrechtse Plassen liggensinds 1998grotendeels onder dedetectiegrens van de
gebruikte fotometrische analyses (10pg/1;
NEN-standaard 6663:1983).Deze metingen zijn
daarom niet bruikbaar als maat voor devoedingsstatus met betrekking tot fosfaat.

teriën efficiënt groeien bij zeer lage fosfaatconcentraties.Fosfatase-activiteit iseenveelgebruikte indicator voor demate van fosfaatlimitatie in fytoplankton.
Het probleem met traditionele meetmethoden isdat onbekend iswelkecellen de
activiteit veroorzaken; dit kunnen zelfs heterotrofe bacteriën zijn. Het nieuwe ELF-97-fosfatasesubstraat (ELFP)vormt microkristallen op
de plekvandeenzymatische activiteit. Hiermee kan de activiteit aan individuele cellen
worden toegewezen5'.Dezemethode is breed
inzetbaar en isspecifiek voor fosfaat.

Dewaargenomen lichte verbeteringen
hebben niet geleid tot een omslag naar de
gewenste ecologische toestand. Integendeel,
fytoplanktontellingen laten zien dat, naast een
sterkeseizoensvariatie,het aantal draadvormigecyanobacteriën in deLoosdrechtse Plassen
(meer dan90procent van het fytoplankton in
dit meer) in deperiode 1984-1993licht istoegenomen en in deperiode 1997-2003stabiel is
gebleven4'.Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het vermogen dat cyanobacteriën
hebben om zich aan tepassen aan zeer lage
fosfaatconcentraties en lage lichtintensiteit.

Inde toekomst willen het NIOOen de
Universiteit vanAmsterdam meer fluorescente
kleuringen gaan gebruiken, bijvoorbeeld om
deopslagvan fosfaat en de hoeveelheid DNA in
decellen tebepalen.Verder wordt gebruik
gemaakt van de natuurlijke variabiliteit in het
voorkomen vandestabiele koolstofisotoop I3C
in devetzuren van het fytoplankton. Deverhouding waarin demeest voorkomende isotoop 12Cen dezeldzame isotoop '3Cworden
ingebouwd in decel,isafhankelijk van cellulaireomzettingssnelheden. Omdat elke soort
een karakteristiek vetzuurprofiel heeft, kan de
I2 13
C/ Cratiovan vetzuren worden gerelateerd
aandegroeisnelheid van specifieke fytoplanktonpopulaties 6 '.Decombinatie van flowcytometrie, fluorescente kleuring en isotopen-ratio
massaspectrometrie geeft een uniek inzicht in
deactuele voedingsstatus van afzonderlijke
fytoplanktonpopulaties.

Fosfatase-activiteit indicator voor
voedingsstatus
Ineen nutriëntenarm ecosysteem kan een
groot aantal soorten naast elkaar bestaan,
doordat ereen lage maar constante stroom is
van stoffen en energie door het systeem.Subtieleverschillen in omzetting- en opnamecapaciteiten zorgen ervoor dat sterk gelijkende
organismen hun eigen niche vinden.Fytoplanktoncellen die temaken krijgen met een
(tijdelijk) verminderde beschikbaarheid van
nutriënten, zullen zich aanpassen om hun
groeitehandhaven. Groenalgen en diatomeeënzijn meestal dominant tijdens het
beginvanhet eutrofiëringsproces. Wanneer
een meer ergtroebelgeworden is,zijn cyanobacteriën in het voordeel,omdat zedoor hun
pigmentsamenstelling beter met weinig licht
kunnen groeien.Bovendien kunnen cyanobac-

Fosfaatstatus Loosdrechtse Plassen
Meerdere soorten fytoplankton leven naast
elkaar indeLoosdrechtsePlassen.Degroepen
kunnen, moeizaam,worden onderscheiden
met behulp van microscopie,en veelgemakkelijker en sneller met flowcytometrie. Door de
oranje fluorescentie van het voorcyanobacteriën karakterisriekepigment fycocyanine uit te
zetten tegen derodechlorofyl fluorescentie,
kan onderscheid gemaakt worden tussen
cyanobacteriën enerzijds en diatomeeën en
groenalgen anderzijds (afbeelding 1).DedomiH2O
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ELF-signaal eiijjroeisuelheden in LimnotKrix-populaties uit de Loosdrechtse Plassen,
tijdens cjroci m een laboratorium enclosure.
Aan 130 LLoosdrecht water werd continue
medium met een overmaat fosfaat toecjevoerjd. Deeltjes met ELF-sicjnaal zijn aangegeven in blauw, deeltjes zouder ELF-sicjnaal
indeel. Groeisnelheden zijn bepaald uit de
relatieve incorporatie van de ''C isotoop in
vetzuren van de cellen.

nante draadvormige cyanobacteriën (meer dan
90procent van het totale fytoplankton) lijken
sterk opelkaar.Dein dit meer ontdekte soort
Prochlorothrixhollandicoheeft een voorcyanobacteriën unieke pigmentsamenstelling en kan
daardoor worden onderscheiden van de meest
voorkomende soort Limnothrixsp.DeELF-97
kleuringstechniek iseerstgetest op isolaten
van beidesoorten. Insterk fosfaatgelimiteerde
batchculturen van Limnothrixsp.-isolaat MRi
wasongeveerdehelft ELF-gckleurd, terwijl dit
ineen fosfaatrijke cultuur maar bij enkeleprocenten hetgeval was.Uitdeze metingen blijkt
dat Limnothrix-cellen fosfatase-enzymen aanmaken wanneer zeeengebrek hebben aan fosfaat, in tegenstelling tot P.hollcmdica5'.
In2001 isdeELF-methodevoorhet eerst

toegepast opveldmonsters uit de Loosdrechtse
Plassen (afbeelding 2).Hieruit blijkt dat in voorjaaren najaar ongeveerdehelft vandeLimnothrix-populatiehet ELF-signaalhad, vergelijkbaar met een fosfaatgelimiteerde batchcultuur.
Indelentewerd toen 130literwater uitde
LoosdrechtsePlassengeïncubeerd onder continue toevoegingvan medium met fosfaat ineen
'LaboratoryScaleEnclosure'(LSE).Deverdunningssnelheid (0,05perdag)kwam overeen met
typischegroeisnelheden vancyanobacteriën in
natuurlijke omstandigheden (0,02-0,10perdag).
Degroeisnelheid vandeLimnotfirix-groep, die
aan het begin van het experiment met dekoolstof-isotopenmethode gevonden is,bedroeg0,02
perdag.Opdeeerstedag vanhet experiment
hadongeveer45procent vandeLimnothrix-dradenhet ELF-signaal(afbeelding 3).Het aantal
nam sterk toe,terwijl het aantal met ELF-signaalafnam tot 15procent naéén weeken tot 5,5
procent na tweeweken.
Demeeste nieuw gevormde cellen hadden
dus geen ELF-signaal.De groeisnelheid
bedroeg respectievelijk 0,36en 0,40per dag,
veel hoger dan in veldmonsters gevonden was.
Deze resultaten bewijzen dat degroeivanLimnothrixsp.in deLoosdrechtse Plassen in de lentevan 2001 sterk fosfaatgelimiteerd wasen dat
de ELF-methodegeschikt isom fosfaatlimitatie in dezesoort aan te tonen.In dezomer, de
periode dat de Limuothrix-populatieeen maximum bereikte,hadden echter veel minder cellen het ELF-signaal.Dit wijst opeen verhoogde
beschikbaarheid van fosfaat, waardoor de
Prochlorothnx-populatie kongaan groeien.
Deze resultaten laten duidelijk zien dat
men met de ELF-methode een genuanceerd
beeld kan krijgen vande fosfaatstatus van fytoplanktonpopulaties in een meer, terwijl de
concentratie opgelost fosfaat nauwelijks meer

meetbaar is.DeELF-methode levertook aanwijzingen op dat verschillen in aanpassing aan
fosfaat- en lichtbeperking een rol spelen de
competitie tussen Limnothrixen Prochlorothrix
in het meer.Dit iseen interessant onderwerp
voorverdere studie.
Ondanks goedeervaringen in 2001 zijn in
2003problemen bij de toepassing van deELFkleuringsmethode ontstaan.Ten eerste bleek
uit tijdreeksen dat vertraging kan optreden in
het zichtbaar worden van het ELF-signaal.Ten
tweedeveroorzaakte deexcitatie met UV-licht,
zoals nodigvoorde kleuringsmethode, een
heel hoog achtergrondsignaal bij gebruik van
het fixeermiddel glutaaraldehyde.Dit achtergrondsignaal overlapte met het minder sterke
ELF-signaal,waardoor dit slecht meetbaar was.
Kleuringvan ongefrxeerde monsters veroorzaakte samenklontering en breken van de filamenten. Dir probleem kan worden opgelost
doorgebruik te maken vaneen speciale flowcy-

Om routinematig toegepast te kunnen
worden, moer de ELF-methode nog verder
getest,gekalibreerd en gevalideerd worden.
Hiertoe iseen onderzoeksvoorstel ingediend
bij deStichtingTechnische Wetenschappen. In
dit toekomstige project zal aandacht worden
besteed aan uitbreiding vande kennis over fosfatase-activiteit van fytoplanktonsoorten die
voorkomen in andere meren,ontwikkeling van
aanvullende fluorescente kleuringstechnieken
én experimenteel en theoretisch onderzoek
naar decompetitie om organisch fosfaat. '
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