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Algengroei-yotentietoetsals
diagnose-instrumentvoorde
waterkwaliteitsbeheerder
B R U C E M I C H I E L S E N , H O O G H E E M R A A D S C H A P VAN R I J N L A N D
G E R D A B O L I E R , TU D E L F T

Eutrofiëring van hetoppervlaktewater leidtvaaktoteenhogealgenbiomassa.Dit leidtweertot
troebelheiddoorlevendeendodealgen.Massalesterfte van algen leidttotverlagingvandezuurstofconcentratiemetnadeligeeffecten voorderestvan hetvoedselweb,zoalsvissterfte. Wanneer toename
van algentothogereconcentratiesvancyaiiobacteriën leidt, komen hiernogproblemen vandrijflagenen toxiciteit bij.Voordewaterkwaliteitsbeheerder ishetdetaak dezenegatieveeffecten tegen te
gaan.Omditefficient eneffectieftedoen,moetendeoorzakenvandeproblemen zopreciesmogelijk
bekendzijn. Intheoriezalvoldoendereductievan de hoeveelheid nutriënten indewaterkolom uiteindelijkaltijd leidentotvermindering vandefytoplanktoubiomassa eudetritusinhetwater.Inde
praktijk echterisdienutriëntreductie zelf nietgemakkelijk terealiseren.Reductievandeexterne
belasting kandoorvoortgaande 'interne'eutrofiëring namelijk tenietwordengcdaan.Reductievan
deexterneofinterne belasting werktookalleenwanneerluerdoorjytoplankton daadwerkelijkwordt
'uitgehongerd'.
BijhetHoogheemraadschap van Rijnland
reesdevraagofhetuitvoeren vanbioassays
metfytoplankton opeenefficiënte manier
bruikbare informatie oplevertoverdewaterkwaliteitentrofiegraad. Inditartikelworden
deresultaten vandebioassaysenchemische
metingen vanopgeloste nutriëntconcentraties
vergelekenenbeoordeeld tenaanzienvan
sturingvanfytoplankton envaneventuele
effecten vannutriëntreductie.Conclusies
wordengetrokkenoverdebruikbaarheid van
beidemethoden indedagelijksepraktijk van
dewaterbeheerder.Dezeisgeïnteresseerdin
eenschattingvandebenodigdeconcentratie(daling)vanéénofbeidenutriënten fosfor en
stikstofomeengewenstchlorofylgehalte te
bereikendoornutriëntlimitatic.

vandemaximalealgenbiomassa totgevolg
hebben.Toevoegingvanhetlimiterende nutriëntzaljuist leiden tottoenamevangroeien
biomassavanfytoplankton. Deverwachteverlagingvandetytoplanktonbiomassa alsgevolg
vaneenbepaaldeverlagingvandenutriëntconcentratiekangeschatwordenopbasisvan
actuelebeschikbaarheid endegemiddelde
stoichiometric vanalgen'W.
Verschillendemanierenzijndenkbaarom
inzicht tekrijgen inde nutriëntbeschikbaarheid.Eénervan ishetgebruikvanbioassaysof
algengroci-potentietoetsen.Daarnaast kunnen
chemischemetingen vanopgelostenutriëntconcentraties-dievaakalroutinematigdoor
Rijnland wordenuitgevoerd-gebruikt
worden.

Vraagstelling
Debiomassavanalgenisderesultantevan
verschillendegroei-enverliesprocessen.Algen
kunnen nutriënt- oflichtgelimitcerd zijn (bottom-upsturing)ofinhun biomassatoename
beperktwordendoorgrazers,zoalszoöplanktonenbivalvcn(top-downsturing).Wanneer
fytoplankton nutriëntgelimiteerd is,zalverlagingvandeopgeloste nutriëntconcentratie
vanhetmeestbeperkendenutriënt een afname

Methoden
Bioassaysmetalgen
Metbehulpvanalgengroei-potentietoetsenkanmogelijke groeibeperking,dooreen
gebrekaanfosfaat en/ofstikstofbepaald
worden.Watermonsters met fytoplankton
wordeninhetlaboratorium bijeenvastelichtintensiteit entemperatuurgedurendeeenaantaldagengekweekt,naverwijdering vanhet
zoöplankton.

Vierserieszijningezet:
éénseriezondertoevoegingen omde
maximalebiomassatebepalenzonderverliesdoorgraasenzonder groeibeperking
doorfysische factoren zoalslichtentemperatuur,
tweeseriesmettoevoegingen vanstikstof
offosfaat omhetgroeibeperkend nutriënt
tebepalen
enéénseriemettoevoegingvanstikstofen
fosfaat omco-limitatieofmogelijkeanderegroeibeperkende nutriënten tebepalen.
Toenamevandeblancopopulatie wijst
eropdatopneembarenutriënten beschikbaar
zijn.Indeveldsituatiekomtgeen uitputting
voor.
STOWA-metltode
InhetSTOWA-rapport'Limiterendefactorenvooralgengroei'uit 1995)wordteenmethodebeschrevenomopbasisvanmetingenvan
opgelostenutriëntconcentraties delimitatiein
klassenintedelen.Hiermeekaneenwatersysteemgekarakteriseerd wordenmet betrekkingtotdenutriëntsturing vandealgenpopulatie.Eenwatersysteem wordtper nutriënt
ingedeeld indriekwalitatieveklassen:
- klasse1:nooitofzeer zelden limitatiedoor
stikstofoffosfaat
klasse2: regelmatiglimitatiedoorstikstof
offosfaat (bijnajaarlijks gedurendekorte
periode)
klasse3:jaarlijks langdurigofpermanent
limitatiedoorstikstofof fosfaat.
Voorditonderzoekisdemethodeietsaangepast:alleenvoorhetzomerhalfjaar vaneen
watersysteem wordtdeklassebepaald.Verder
wordendeconcentratiegrenzen gesteldop:
0,05g/m?vooropgelostfosfaat en0,1g/m'
voortotaalopgeloststikstof(NH^NOJ.Inhet
onderzoekhanteerdeSTOWAeenhogere
drempelvooropgeloststikstof(0,25gN/mJ).
Dezekeuzewordtbepaalddoordegehanteerdedetectiegrenzenvandechemischeanalyses.
Nutriëntlimitatie wordtaangenomenbijconcentraties benedendezegrenswaarden.
Concentratiesnutriënten
Degemeten concentratiesopgelostenutriëntengeveninformatie overdeeventuele
beperkingvanalgengroeidoor nutriëntgebrek.Stikstoflimitatie treedtopbijzeerlage
concentratiesofuitputting vanopgeloststikstof AangezienNH4+-Npreferent wordt
gebruiktdooralgen,kanNO^-Nalsindicator
vanstikstoflimitatie wordengebruikt.Hetzelfdegeldtvoorfosfaat: bijzeerlageconcentratiesofuitputtingvanorthofosfaat kanfosfaatlimitatie optreden.Uitdeconcentraties
vanopgelostenutriënten isinformatie afte
leidenoverdebeperkingvanalgengroeidoor
H2O
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nutriëntgebrek. Uitputting van de beschikbarevormen van nutriënten -hier gedefinieerd
als waarden onder de laagst gehanteerde
detectiegrenzen -wijst dus op naderende ofal
optredende nutriëntbeperking. Door tijdreeksen van concentraties opgeloste nutriënten te
volgen kan per meting een uitspraak worden
gedaan over de(potentiële) groeibeperking
door nutriëntbeschikbaarheid.

A In alleseries een toename aan biomassa die
vergelijkbaar groot is.
Conclusie:veldpopulatie niet nutriëntgelimiteerd.

Interpretaties bioassays

Conclusie:veldpopulatie is fosfaatgelimiteerd.
D Erisweliswaar toename van de biomassa

Deuitkomsten worden alsvolgt geïnterpreteerd:
Ajh. i:

B Alléén toevoeging van stikstofleidt tot toename biomassa.
Conclusie:veldpopulatie is stikstofgelimitcerd.
C Alléén toevoeging van fosfaat leidt tot toename biomassa.

na toevoeging vanstikstof, maar toename
na toevoeging van beide nuttiënten tegelijk isgroter.
Conclusie:stikstofisprimair limiterend en
fosfaat secundair.
E Er isweliswaar toename van de biomassa
na toevoeging van fosfaat, maar toename
na toevoeging van beide nutriënten tegelijk is groter.
Conclusie:fosfaat isprimair limiterend en
stikstofsecundair.
F Beide nutriënten zijn in gelijke mate limiterend.
Conclusie:er issprake van co-limitatic.
H Alleseries laten minder toename zien dan
de blanco.
Dit iseen attefact.
I Een enkele toevoeging heeft meer toename
van debiomassa tot gevolg dan toevoeging van beide nutriënten.
Dit iseen artefact.

blanco«$een nutriënten toegevoegd
N+=toevoegenvanopgeloststikstof
P+enP+delay= toevoegenvanopaeloït fosfaat
N+P+= toevoegenvanovermaatvanzowelopgeloststiksto/als opgelostjosfaat.

u
N+ P+ t

J

Toename van de biomassa bij het toevoegen van stikstofen van fosfaat afzonderlijk is hoget dan die van de blanco.
Dit iseen artefact.

K Toename van de biomassa na langere tijd,
alleen na het toevoegenvan fosfaat.
Mogelijke vetklaring: stikstoffixatie.

Aanpak onderzoek
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Indejaren 1995tot en met 1998zijn voor
deAmstelveense poel(1995-1996,1998),de
Zuidpias (1995-1996),deNoordpias (1995-1998),
deGeerpias (1995-1998)en de Noordeinderplas
(1995-1996)zowel deopgeloste nutriëntconcentraties maandelijks gemeten als meetdere
bioassays perjaar uitgevoerd.
•

Debioassay-expenmenten leveren per
meer, per meting één van deuitkomsten A tot en met K-opdie hiervoor zijn
beschreven. Deconcentratiemetingen zijn
per meting beoordeeld. Per meting is
nagegaan ofdeconcentrarie van opgeloste
fosfor respectievelijk mttaat lager zijn dan
degesrelde grenzen van 0,05gram per
kubieke meter respectievelijk 0,1 gram per
kubieke meter. Zoja, dan wordt gesteld
dat deze nuttiënt(en) beperkend is(zijn).

•

Vervolgens isvoor het zomcthalfjaat
steeds beoordeeld in welke klassevan limitatie een plas in een zomerhalfjaar valt volgens de hierboven beschreven indeling van
STOWA.
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Hieronder zijn voordeNoordpias in 1996
zowel de uitkomsten van de bioassay (afbeelding 2)alsde chemische metingen (afbeelding
3) gepresenteerd, tet illustratie van de aanpak
en resultaten.
In tabel 1 isde interpretatie van debioassay-expetimenten en concentratiemetingen
samengevat voordeNoordpias.De uitkomsten
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Noordpias 1996

Aß).2:

Uitkomsten bwassay Noordpias (1996).

Noordpias 1996

N03
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van debioassayszijn gepresenteerd in kolom I.
In kolom IIisbeperking aangenomen bij
onderschrijding van dedrempelwaarden van
opgelost stikstof(0.1mg/l) en opgelost fosfaat
(0.05mg/l).In kolom IIIisvoor het zomerhalfjaar deSTOWA-limitatieklassegepresenteerd.
Eenbelangrijk resultaat uit tabel 1 is dat
30procent van de voorde Noordpias uitgevoerdebioassay-experimenten geen bruikbare
resultaten opleveren (artefacten).Voorallesystemen blijkt dit zelfs 35procent tezijn. Wanneerde uitkomsten van alle bioassays (niet
getoond) worden vergelekenmet de metingen
van denutriëntconcentraties,dan zijn in
15 procent van degevallende uitkomsten
onderling tegenstrijdig. Slechts in 20procent
van degevallen bestaat overeenkomst tussen
de uitkomsten van chemische metingen en
bioassays.In deoverige uitkomsten isookweinig sprake van consistentie.Zoblijkt bij
15 procent van de uitkomsten dubbele limitatiein de chemische metingen en alleen stikstoflimitatie in debioassays.Verder blijkt dat
veelvaker fosfaatuitputting in het veld wordt
afgeleid uit dechemische metingen dan uit de
bioassays.

Discussie

A/b.y.

Opgelosteconcentratiesstikstofenfosfaat en de drempelwaarden indeNoordpias(199er).

Tabel 1:

Resultatenvan bioassays(kolomI)Noordpiasin vergelijking metanalysevanchemischemetingen (kolommen II en III].

Noordpias
1
Maand
3
4
5
6
7
9
1
3
4
6
7
9
11
12
2
3
4
6
7
8
11
2
3
4
6
7
9

Jaar
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
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N
N
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0
0
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P
N
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N
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N'
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P
N'
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artefact N+P
artefact N+P
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N
N'
P
P
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Bicassay restiKaien
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N potentieel eerst limiterendDilverdere tjroel innet veld
N is uitacDut in veldsikialie
P is urtneoulInveldsrtuatie
P1

3

3

Geen conclusies mooell* bindentheoretischleader

Overeenkomende uitkomsten

Uit dechemische metingen blijkt de lage
beschikbaarheid van fosfaat. Opgrond hiervan
zalvaakgeconcludeerd worden dat fosfaatreductie zinvol is.Dit beeld volgt echter niet uit
debioassays.Deverschillende methoden, zoals
hier toegepast, komen niet goed met elkaar
overeen.Het hogepercentage artefacten in de
bioassays wijst op veelonzekerheden. Werken
met denaruurlijke populatie brengt meer risico'smee.Verder ligtdegrens,dieisgekozen
voor fosfaat in dechemische analyseen de
STOWA-methode,waarschijnlijk tehoog.De
verhouding tussen destikstof- en fosfaatgrens
isslechts een factor 2,terwijl de stoichiometric
in algen veelgroter is. Dit kan een relatieve
overschatting van het aantal fosfaatlimitaties
opleveren.Degrens hiervoor moet lagergekozenworden om het werkelijke niveau van
limitatie tebenaderen. Eénvan de conclusies
uit het STOWA-rapport luidt dat dedoor
Nederlandse waterbeheerders gehanreerde
detectiegrenzen over het algemeen te hoog en
te variabel zijn om opeen consistente manier
conclusies overgroeilimitaties uit de metingen te trekken.
Stikstoffixerende cyanobacteriën kunnen
de stijging van debiomassa in de bioassay-uitkomst Kverklaren.Indeoorspronkelijke veldsituatic hoeft dan noggeen sprake tezijn van
stikstoffixatie. Wasdat welhetgeval,dan had
depopulatie direct gereageerd opde fosfaattoevoeging en niet pas na fysiologische aanpassinggedurende een weekdaarna. Hieruit
blijkt dat het systeem ookbij stikstofhepcr19
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kinggevoelig isvoor verhoging van de fosfaatconcentratie, omdat dit tot stikstoffixatie kan
aanzetten.
Wanneer beide nutriënten bijna uitgeput
zijn, geeft debioassayinformatie overde fysiologischerespons van fytoplankton en daarmee
van deadaptatie ten gevolge van nutriënttekort.In dergelijke gevallen echter isuit concentratiemetingcn alvoldoende bekend over
de te verwachten effecren van nutriënt reductiemaatregelen. Op basis vangemeten concentraties van opgeloste nutriënten kan zelfs de
uitkomst van bioassays worden voorspeld'.
Uitgaande van een gemiddelde stoichiometric in fytoplankton kan de concentratie
van opgeloste nutriënten worden gebruikt om
de maximaal haalbare fyroplanktonbiomassa
globaal te schatten-.
Bioassays hebben in dezegevallen geen
toegevoegde waarde ten opzichte van metingen van deopgeloste nutriëntconcentraties.
Deinspanning, nodigom detectiegrenzen
te verlagen in vergelijking met demoeite om
routinematig bioassays uit te voeren,zalde
doorslaggeven bij de keuzetussen de twee
gebruikte methoden. VoorRijnland ishet niet
zinvol om routinematige bioassays uit tevoeren,aangezien de faciliteiten voorhanden zijn
om opgeloste nutriënten in lage concentraties
temeten. Dezemetingen zijn eenvoudiger uit
te voeren.
In bioassays kunnen seizoenseffecten
optreden, waardoor bioassays bij dezelfde
opgeloste concentraties inverschillende seizoenen verschillende uitkomsten laten zien.
Dezeverschillen worden bepaald door veranderingen in de interne stoichiometric van
algen en desoortensamenstelling en zullen
daarom niet tot relevanre verschillen inde
conclusies over nutriëntsturing leiden.

Het verlies aan informatie bij de besproken bioassayexpenmenten iseen gevolg van
her kleineaantal uitgevoerde tests perserie.
Hoogstwaarschijnlijk door statistische ruis
valt de bruikbaarheid van een groot deelvan de
resultaten van deexperimenten weg.Alleen
toename van het aantal replica's perserie kan
deze ruis opheffen^. Deanalysevan de toets
hangt afvan natuurlijke popularies, gekweekt
onder laboratoriumomsrandigheden waarin
verscheidene verstoringen kunnen optreden.
Vaakisslechts één van de popularies niet verdergegroeid. Dit kan tal van oorzaken hebben.

Routinematige metingen van de nutriëntconcentraties leveren tegenwoordig -door
technische ontwikkelingen waardoor lage
detectiegrenzen mogelijk worden -op een
goedkopere en minder tijdrovende manier
dezelfde informatie over nutriëntsturing
opals bioassays,waarschijnlijk met een
grotere mare van zekerheid. Deze concentraties moeten minimaal maandelijks
worden gemeten. Ideaalzijn wekelijkse
metingen;
Bioassays kunnen mogelijk de aanwezigheid van stikstoffixerende cyanobacteriën
aanronen, waar chemische metingen van
opgeloste nutriënten dir niet kunnen;
Bijhet ontbreken van rijdreeksen van concentraties van opgeloste nutriënren leveren bioassays een mogelijkheid de sturing
van fytoplanktonproducrie snel in beeld re
brengen;

Invergelijking met de bepalingvan deconcentraties opgeloste nutriënten hebben bioassaystweenadelen. Deresultaten zijn soms
moeilijk teinterpreteren ofzelfs tegenstrijdig
én deanalyseisarbeidsintensiefen duurt langer.Daarnaast blijkt vooralsnog niet dat bioassays meer informatie opleveren overde mare
van beschikbaarheid van opgeloste nutriënten
en het effecr ervan opde fytoplanktonpopulatie.Ditonder devoorwaarde dat dedetectielimiet vandechemische metingen laagis*).

Deresultaten van dit onderzoek kunnen
worden gebruikt om na tegaan ofde uitkomst van bioassays inderdaad isre
voorspellen met behulp van chemische
metingen, zoals indit artikel wordt
beschreven.*

Conclusies en aanbevelingen
• Met bioassays kan in principe bepaald
worden welke nutriënt degroei vande
populatie het eerstzal beperken. Hiervoor
moet het experiment welzodanig worden
uitgevoerd darde steekproef statistisch
representatiefis;
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Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig de totale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houdendezevoor u in de hand.
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• bronbemaling
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