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vandewaterkwaliteit inRijnlandsdiepeputtenuitdeperiode1977-2000opeenrijgezeten
ishiervaneenanalyseuitgevoerd.Hierin
wordteenvergelijkinggemaakttussendediepeputten endeboezemkanalenen-meren.
Overigenswordtmdeanalysenietgekeken
naartoxische stoffen.

Rijnlandsdiepejutten:
drijflagenvancyanobacteriën,
ondanksgoedewaterkwaliteit?

Waterkwaliteit
Rijnlands beheersgebied telt17diepe
watersystemenwaarinseizoensgebonden temperatuurstratificaticgedurendeenkelemaandenoptreedt.Stratificatie resulteertinhet
scheidenvandewaterkolomineenoppervlakkigepilimnioneneendiephypolimnion.Temperatuurstratificatieontwikkeltzichwanneer
eendoorzonnestralingoptredendeverticale
temperatuurgradiënt nietkanwordenopgehevendoorwindmenging.Intabel1isvoorde
putten naasteenaantalrecentezomergemiddeldenvanwaterkwaliteitsparameters deeventueeloptredendenutriëntuitputting, maximalediepte,deinaantallen belangrijkste
cyanobacteriënenhetvoorkomenvan drijflagengepresenteerd.Nutriënruirputting wordt
aangenomen indiendeconcentratiesopgeloste
nutriënten gedurendehetgroeiseizoenonder
dedetectielimiet komen.Indekolom"isolatie"
isaangegeveninwelkematedebetreffende put
inverbindingstaatmethetoverigeoppervlaktewater:"I"betekentgeïsoleerd,dusnagenoeggeenuitwisselingmethetoverigoppervlaktewater,"NI"betekent"nietgeïsoleerd"
ofwelenigeuitwisselingmetoverigoppervlaktewateren"O"staatvoor"openputren",
waarbijbedoeldwordtputtendiezichinander
oppervlaktewater bevinden.Ditzijndiepe
(stratificatie vertonende]delenvanboezemmeren.Deverblijftijden zijnzonderanalyseen
metingvandehydrologieniettebepalen.Deze
variërenvanweken(openputten)totvelejaren
(geïsoleerdeputten).
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Herbeheersgebied vanhetHoogheemraadschapvan Rijnland rek 17diepepurtendiezichvan
overigedelenvan hetwatersysteem onderscheiden doordatzegedurendeminimaal eendeelvanhet
jaar meetbaretcmperatutirstratijicatic vertonen.Stratificatie ishetopdelen van de waterkolomin
lagen metverschillendetemperatuur, metalsgevolgdatdeuitwisselingtussenboven-en underlain]
kleinwordt.Dir beïnvloedtdewaterkwaliteit.Allemetingen 111 dediepeputten vanRijnland zijn
geanalyseerd omecubeeldvandewaterkwaliteit tekunnenschetsenen de vergelijking methetoverig
oppervlaktewater 111 Rijnland mogelijk temaken. Deresultaten hiervanzijnopvallend.Ondanksecu
goedewaterkwaliteit komen111 dediepeputten veelcvanobaaeriè'nvoor.Devraag luidt nuofhieraan Iersredoenvalt.
Doorhetgecombineerdeeffect vanstratificatieenverblijftijd tredenverschillenoptussen
diepeputtenenderestvanhetoppervlaktewater:meerdoorzichtenminderalgenbiomassa,afhankelijk vandeverblijftijd. Daarentegen
maakthetverschijnselstratificatie diepeputten
geschiktalshabitatvoorcyanobacteriè'nmet
drijfvermogen, waardoordegevoeligheidvan
diepeputtenvoordrijflagen ookbijlagenutriëntgehalten aanwezigblijft. Eenbelangrijke
vraagmetbetrekkingtotdenutennoodzaak
vannutrientreductieindiepeputten isofde
overlastdoordrijflagen, diezelfsoptreedtbij
lagenutriëntgehalten, aanvullendebeheersmaatregelen verlangt.Verderbestaat behoefte
aankennisomdeafweging tekunnenmaken
tussenverondiepenofniet.Dezekenniszalvoor
eendeeluitdepraktijk moetenwordenafgeleid,incombinatiemet modeltoepassingen.
Dediepeputten inhetgebiedvanhet
Hoogheemraadschap vanRijnland gaan
meestaltot 15à40meterdegrondin.Zezijn
ontstaandoorzand-,grind-ofkleiwinningen
kenmerkenzichdoorstratificatie inhet
zomerhalfjaar. Discussieoverdeherinrichting
vandediepeputten vormdevoorhetHoogheemraadschapvanRijnland eenaanleiding
tothetuitvoeren vaneenstudienaar eutrofiëringindiepeputten.

Devolgendepunten warenhierbij uitgangspunt:
hetonderscheid tussen eutrofiëringvariabelenindediepeputten inverhoudingtot
derestvanhetboezemsysteemvanRijnland,
desturendeprocessenvoordewaterkwaliteitindiepeputten
endeimplicatiesvoorhetbeleidtenaanzienvandeherinrichting vandediepe
putten.
Hiertoezijnallerelevante meetgegevens

Doorzicht
Uitdetabelwordtduidelijk dathetzomer-

Tabel1
DiepePut
Oosterdulnmeer
Valkenburgse moei
Mooie Nel
Molenplas
Tooienburg
Doesheven
Zwelland
H bosplas
Braassemmermeer
't Joppe
VIietlanden
Westbroekpias
Zoetermeerseptas
Zegerplas
Broekvelden Vettebroek
Klinkenberger/voorhol
Nieuwameer

Zom.gem. Zom.gem. Zom.gem. Zom.gem.
Nutrient Max Diepte
TotaaIN Chlororyl
Isolatie Drijflagen
Doorzicht TolaalP
uitputting
gN/m3
mo/mS
gP/m3
0-SO
0.60
0.66
0.89
1 00
1.10
1.15
1.20
1.41
1.50
1.50
1.50
1.50
1.60
1.70
1.80
2.00

N
P
N.P
geen

= stikstofllmitatie
3 fostorlimitatie
• stikstof en fosforlimitatle
m geen nutrientlimitatle

I
0
Ml

m geïsoleerde put
= open put
= niet qeisoleerde put

1.60
0.27
0.60
0.94
0.07
05
0.30
0.29
0.21
0 22
0.13
>0.1
0.10
0.12
0.04
0.07
0.32

2.3
3.0
3.5
4.0
2.3
62
4.0
1.5
2.8
4.0
4.0
1.2
2.5
3.8
1.1
1.3
3.6

80
32
85
40
23
20
35
25
25
18
11
18
30
10
17
8

N
geen
geen
geen
P
N
N
N
N
geen
P
N.P
N,P
N,P
N.P
N.P
geen

IS
30
20
12
30
13
13
20
23
41
35
30
30
34
32
35
31

NI
NI
0
NI
NI
NI
0
NI
0
0
NI
I
I
NI
I
I
NI

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Getalsmatig Belangrijkste Cyanobaclerie
Mlcrosystis
Mlcrosystls
Aphanlzomenon/Mlcrocy»tls

Microcystis
Anabaena/Planktothrlx/Mlcrocystis
Microcystis
Microcystis
Microcystis

MicrocystIs/Aphanilomen0rdAnabaena
MicrocystIsyAphanitomen0n/Anabaena
Aphanlzomanon/Anabaena/Mlcroeystis
Microcystis (loti994)
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Gemiddeldebiomassavandrijflaagvormende ganohaaaim indiepeputtei
inhetbeheersgebied vanhetHoogheemraadschapvanRijnland.

gemiddelde doorzicht tussen deputten verschillend is,maar inde meeste putten boven de
zwemwaternorm vanéén meter uitkomt en
altijd deMTR-norm van0.5meter haalt.
Alleputten voldoen verder aan deMTR
voor chlorofyl, namelijk roomg per kubieke
meter.Tweeverklaringen zijn ervoor het -in
verhouding tot het overige,ondiepere oppervlaktewater in Rijnland - hogedoorzicht in de
diepe putten. Enerzijds leidt een verhoogde
netto sedimentatie tot lagere concentraties
zwevend stof inclusieffytoplankton. Anderzijds wordt in sommige putten degroei van
het fytoplankton beperkt door licht alsgevolg
van een grotere mengdiepte. Dit resulteert in
lagerechlorofylconcentraties. Een aanwijzing
hiervoor vormt het lagechlorofylgehalte in
sommige putten in combinatie met een overmaat aan opgeloste nutriënten en een lage
zoöplanktonbiomassa (resultaten niet
getoond).
Nutriënten
Defosfor- en stikstofgehalten zijn eveneens variabel in Rijnlands diepe putten.
Totaalfosfor varieert van ondet de MTR-waarde(0.15g/mï) tot vererboven.Voortotaal stikstofgeldt hetzelfde: waarden zowelver boven
alsonder het MTR-niveau (2.2g/mi) komen
voor. Deconcentratie van totaalnutriënten
zegt weinigover dedirecte beschikbaarheid
vannutriënten vooralgengroei,maar stelt wel
de limiet aan de'carryingcapacity'van hetsysteem. Deconcentratie van opgeloste nutriënten ishet verschil tussen de concentratie
totaalnutriënten en particulaire componenten.Algen kunnen alleen nutriënten in opgelostevorm benutten voorgroei.In het epilimnion treedt in sommige putten uitputting van
opgeloste nutriënten opgedurende kortere of
langere perioden in hetjaar. Dit kan op
nutriëntlimitatie van degroei van fytoplankton wijzen. Opvallend isdat in allegeïsoleerde
plassen openig moment uitputting van zowel
opgelost fosfor alsopgelost stikstof optreedt.
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Resultatenvanheteenvoudigechloridcmodelopbasis vandewaterbalans
vanBroekveldenVettenbroek.

Ditgeldt slechts voor één vande nietgeïsoleerde engéén vandeopen putten.
Stratificatie
Het optreden van seizoensgebonden temperatuurstratificatie isin Nederland, waar de
meeste meren en plassen ondiep zijn, met
name specifiek voor diepe putten. Overigens is
in ondiepe systemen regelmatig sprake van
microstratificatie. Dezeisrelatiefzwaken zal
door wind ofafkoeling weer redelijk snel
worden afgebroken, hetgeen overigens niet
betekent dat microstratificatie onbelangrijk is
voor algengroei. Met name cyanobacteriën
benutten via hun drijfvermogen microstratificatieom tot bloei te komensi.
Deuitwisseling van opgeloste stoffen tussen epi- en hypolimnion wordt door stratificatiesterk verminderd. Door aërobedan wel
anaërobe afbraak neemt dehoeveelheid opgeloste nutriënten in deonderste laagtoe.Door
sedimentatie kanechter deverwijdering van
particulair materiaal uit het epilimnion vergroot worden.Verder kunnen de temperatuurverschillen over deverticaal leiden tot het
met verschillende snelheden verlopen van
tcmperatuurafhankelijke processen inepi- en
hypolimnion.
Uit de metingen blijktdat het epilimnion
tijdens deperiode met stratificatie tussen vier
en 15meter diep is.Indeput in het Braassemmermcer en in hetJoppeishet epilimnion dieper dan die in deoverigeputten. Dit ismogelijk te wijten aan het feit dat beide putten
betrekkelijk goed gemengd zijn door degroterestrijklengtc. Uit degegevens blijkt verder
dat deput in het Braassemmermeer niet continu gestratificeerd is in dezomer, waarschijnlijk om dezelfde reden.
Fytoplankton
Hetgemiddelde seizoensverloop van fytoplankton in Rijnlands diepeputten laat zien
dat diatomeeën vroeg in hetjaar domineren en
eigenlijk het helejaar dooraanwezig zijn in

het fytoplankton. Groenwieren kennen een
kleinepiek in maart. De fytoplanktonbtomassa
is het hoogst inde(na)zomer,wanneer cyanobacteriën domineren. Voorzover bekend
komen in de meeste -zoniet alle-diepe putten
in Rijnland drijflagen voor van cyanobacteriën.
Fytoplanktonsoorten met een positieve
valsnelheid -een dichtheid groter dan dievan
water -zullen zeker in een min ofmeer stabielewaterkolom en deafwezigheid van resuspensie,zoals tijdens stratificatie aan deordeis,
niet kunnen concurreren met cyanobacteriën
in het bezit van drijfvermogen, zoalsApltamzomenon,Anabaena en Microcystis.Gezien deecologische niche diedezegroepdus vervult, is het
voorkomen ervan in diepeputten te verwachten.
Inafbeelding 1 isvoorde bemonsterde
locaties aangegeven watdeaantallen/ml zijn
van potentieel drijflaagvormende cyanobacteriën (gemmiddeld overalledagen waarop deze
soorten zijn aangetroffen). Uit de afbeelding
blijkt dat degeïsoleerde putten de laagste biomassavan drijflaagvormende cyanobacteriën
hebben. Dit hangt samen met de betrekkelijk
lage nutriëntgehalten indezeputten (zieverder).Dezebiomassa in combinatie met de
mengdiepte van het water kan worden
gebruikt om afteleiden waar degrootste drijflagen kunnen oprreden. Demengdiepte kan
worden geschat opbasisvan diepteprofielen
van de temperatuur. Tijdens drijflaagvorming
concentreren de voorheen in oplossing voorkomende koloniesMicrocystiszich aan het
wateroppervlak. Deabsolute hoeveelheid
cyanobacteriën pervierkante meter wateroppervlak isdus maatgevend voor de potentiëleintensiteit van drijflaagvorming, diezoals
gesteld ingeïsoleerde putten lagerzalzijn dan
in niet geïsoleerde en open putten

Hydrologie
Deontwikkeling vande waterkwaliteit in
diepeputten hangt sterk samen met dever-
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Resultatenvanlieteenvoudigechloridemodelopbasis vandewaterbalans

Aft.4:

vandeZegerplas.

blijftijd enerzijds, en de kwaliteit van het
water waarmee doorstroomd wordt anderzijds.
Om dit te illustreren zijn voor een geïsoleerde
(Broekvelden Vettenbroek)en voor een niet
geïsoleerde plas (Zegerplas) berekende en
gemeten chlorideconcentraties weergegeven in
afbeelding 2en 3.Hiertoe zijn eenvoudige
waterbalansen opgesteld opdagbasis. Deplassenzijn alséén compartiment gemodelleerd.
Broekvelden Vettenbroek iseen geïsoleerde
plas.Indejaren na het ontstaan van dezeput is
de chloridcconcentratiegedaald.Dedaling van
chloride ishet gevolg van langzame verdunning van het oorspronkelijk grondwater in de
plas nazandwinning door her neerslagoverschot.
IndeZegerplas,die in open verbinding
staat met Rijnlands boezem, valt opdat de
chlorideconcentratie niet afneemt inde tijd
maar variabel isen sterk wordt beïnvloed dooide samenstelling van het boezemwater.
Deinvloed van kwel en wegzijging zijn
niet noodzakelijk om het verloop te verklaren.
Overigens zullen kwel en wegzijging weldegelijk van belang kunnen zijn voor de stoffenbalans van met name geïsoleerde putten; in
mindere mate zaldit ookvoor de waterbalans

Afb. 5a:

Jaargemiddeldevanhetdoorzicht,detotaalnutriënten enhetzomergemiddeldeaanchlorojy! inRijnland tussen 1977en2000.

gelden. Indezestudie isdoor gebrek aan gegevens echter geen aandacht aan kwelen wegzijging besteed.

Vergelijking eutrofiëringvariabelen
Omeenbeeldtegevenvandewaterkwaliteit
in diepeputten in verhouding tot elkaaren tot
de boezem van Rijnland, staan in afbeelding 4
de langjarige gemiddelden van chlorofyl, doorzicht, totaalstikstofen totaalfosfor.
Hieruit vallen de volgendezaken afte
leiden:
Het doorzicht ingeïsoleerde putten is het
hoogst van alle systemen.Het doorzicht in
open putten dieonderdeel uitmaken van
ondiepe boezemmeren, ishoger dan het algemene doorzicht in dedeze boezemmeren en
tevens hoger dan het doorzicht in niet geïsoleerdeputten. Degehaltes chlorofyl nemen toe
inde reeksgeïsoleerde putten -met geïsoleerde
putten -open putten -boezemmeren en kanalen.
Opvallend isdat niet geïsoleerde putten
hogere nutriëntgehaltes laten zien dan open
putten en grote ondiepe boezemmeren. De
gehalten totaalnutriënt zijn in geïsoleerde
putten het laagst. Met name totaalfosfor is in
geïsoleerde putten opvallend laag.In de afbeeldingen 5aen 5bis tezien dat degeïsoleerde

Gemiddeldverloopvanopgelostefosfordoorhetjaar heeninRijnland.

A/b.5b:

putten ook de laagste concentraties opgeloste
nutriënten hebben. Het grootste deelvan de
totaalstikstofin deboezemkanalen zit blijkbaar in detritus en algen.Zokan het dat de
opgeloste concentratie van nitraat in deboezemkanalen niet hoger isdan die in nietgeïsoleerdeputten, terwijl de totaalconcentratie
van stikstofdat welis.
Opmerkelijk isverder dat niet geïsoleerde
putten hogere opgeloste nutriëntgehalten
laten zien dan open putten engrote ondiepe
boezemmeren. Deopgeloste nutriëntgehalten
zijn in geïsoleerde putten het laagst.
Samenvattend: geïsoleerde putten hebben
de laagste nutriënt- en chlorofylgehalten,
boezemkanalen de hoogste.Daarmee samenhangend ishet doorzicht het hoogste in de
geïsoleerde diepesystemen en het laagst in de
boezcmkanalen.
In reeds nutriëntgelimiteerde putten zal
een verdereafname vandehoeveelheid (opgeloste)nutriënten initieel een duidelijker positiefeffect hebben op het doorzicht,dan in niet
nutriëntgelimiteerde putten. Verder is het
aannemelijk dat ookde cyanobacteriebiomassa
zalafnemen bij nutriëntreductie, maar zelfs in
betrekkelijk nutriëntarme -geïsoleerde - putten blijken drijflagen nog voor te komen.

Gemiddeldverloopvannitraatdoorhetjaar heen111 Rijnland.
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Discussie
Diepe putten vallen evenals derest van
Rijnlands polder- en boezemsystemen onder
denationaal en provinciaal geldende waterkwaliteitsdoelstellingen. Dezedefiniëren naast
deMTR-waarden ookdegewenste eindsituatie
in termen van waterkwaliteitsnormen (streefwaarden). Het beleid van het Hoogheemraadschap vanRijnland ten aanzien van ingrepen
in diepe putten komt erop neer dat deze zijn
toegestaan mits geen significante achteruitgang van dewaterkwaliteit oprreedt alsgevolg
van de ingreep.Bijde invulling van het begrip
significantie isgebruik gemaakt van een gereduceerde versie van het ecologische beoordelingssysteem van STOWA.Met namede fysisch
chemische parameters krijgen in degereduceerdeaanpak aandacht, om desimpele reden
dat deze betrekkelijk efficiënt te meten zijn en
in het verleden ook daadwerkelijk veel zijn
gemeten.
Grofweg twee belangrijke factoren bepalendeconcentraties van stoffen ineen watersysteem:enerzijds de binnenkomende concentraties en vrachten, anderzijds fysische
(bijvoorbeeld sedimentatie),chemische (bijvoorbeeld adsorptie) en biologische (onder
andere denitrificatie en primaire productie)
processendie in het systeem werken. Zelfreinigend isin principe ieder systeem waar verwijderingprocessen optreden. Demare waarin dit
effect resulteert in een schoon systeem, hangt
echter afvan demate (lees:vracht) waarin het
systeem weerverontreinigd wordt. Hydrologischeen morfologische kenmerken die
waarschijnlijk een positieveeffect hebben op
dewaterkwaliteit van (geïsoleerde) diepe putten met betrekking tot de hierboven behandelde parameters zijn de lange verblijftijd en
degrore diepte (sedimentatie alsgevolg van
stratificatie).
Deniet geïsoleerde putten worden grotendeels door de boezemkanalen gevoed.Degeïsoleerde putten worden met name door neerslagen eventueel kwelgevoed.Kwelis sterk
wisselend in kwaliteit.Afhankelijk van de
locatiekan dezebijdragen aan een goede
waterkwaliteit in deplas ofjuist verantwoordelijk zijn voor sterke eutrofiëring. Deboezemkanalen hebben veelnutriënren, hoge
chlorofylconcentraties en een laag doorzicht.
Degetoonde resultaten geven steun aan de
volgende hypothese:Hoe langer de verblijftijd
van het (diepe)deelsysteem,hoeschoner het
systeem wordt ten opzichte van het eutrofe
aanvoerwater. Niet geïsoleerde putten zijn
klein ten opzichte van degrotere boezemmeren. Doorderelatiefgrote verblijftijd in
boezemmeren zullen processen als sedimentatieen denitrificatie langer de kans hebben
nutriënten teverwijderen. Dit verklaart moge24
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lijk de verbetering van boezemmeren ten
opzichte van het water in de boezemkanalen,
waarmee ze'gevoed' worden. Deopen putten
worden volgensdezedenkwijze op hun beurt
gevoed met door de rest van het boezemmeer
voorgezuiverd water voordat het de put
bereikt. Door stratificatie in deput zal lokaal
desedimentatie hoger kunnen zijn, hetgeen
bijdraagt aan de lagere chlorofylgehaltes en
het hogeredoorzicht ten opzichte van deboezemmeren waarvan zedeel uitmaken. Voorwaarde voor dit scenario iswel dat het deelsysteem van de diepe put hydrologisch gezien
voldoende isgeïsoleerd van het omringende
open warer. Opvallend isderhalve dat ongeveer
evenveel nutriënten in deboezemmeren als m
deopen putten voorkomen. Niet geïsoleerde
putten hebben waarschijnlijk een vergelijkbare (ofgrotere)verblijftijd dan open putten.
Het aangevoerde water uit de boezemkanalen
isechter van slechtere kwaliteit dan het water
van deboezemmeren dat wordt aangevoerd in
deopen putten.Zoals uit de afbeeldingen
blijkt, hebben niet geïsoleerde putten zowel
een lagerdoorzicht alseen lager chlorofylgehalte dan open putten. Dit wijst eropdat in
niet geïsoleerde putten meer dood zwevend
materiaal voorkomt. Vergelijking van metingen van zwevendstofbevestigt dit. Mogelijk is
deoorzaak hiervan het afsterven van degrote
concentratie algen uit deboezemkanalen door
het verslechterde lichtklimaat, terwijl een deel
van de hieruit ontstane detritus gemeten
wordt als droogrest.
Degeïsoleerde putten hebben zowel het
minst eutrofe aanvoerwater alsde langste verblijftijd. Dit isde reden dat dezediepe putten
het hoogste doorzicht hebben. Doorde lage
nutriëntgehalten kan worden verwacht dat de
algenbiomassa van drijvende cyanobacterien
het laagst isin geïsoleerdediepe putten. Dit
wordt ondersteund door degegevens.
Alsgevolgvan eutrofiëring dieeen piek
kende indejaren zestig tot tachtig in de vorige
eeuw isde hoeveelheid cyanobacterien toegenomen en is hun bloei intensiever en langduriger. Inondiepe systemen leidt eutrofiëring
ook wel tot bloei van Microcystis,Aphanizomenon
en Anabaena, maar isdedraadvormende cyanobacterie Planktothrix toch kenmerkender.
Planktotfirix vertoont niet ofnauwelijks drijflaagvorming.In systemen met een intermediaire diepte,zoals het IJsselmeer, wisselen
bloeien van PlanktothrixenMicrocystiselkaar af
(met de nadruk opde laatste soort).Deeerste
melding van bloeivan cyanobacterien dateert
aluit 1934,dus slechts tweejaar na de afsluiting van deZuiderzee2!.Ook hiergeldt dat
eutrofiëring niet deoorzaak van de bloei is,
maar welvan de intensivering ervan.Ook uit
deinternationale literatuur ishet voorkomen
van giftige cyanobactenebloei in door eutrofië-

ring nog niet belaste,diepe systemen bekende.
Inde Klinkenbergerpias, één van de nutriëntarmste van Rijnland, wordt sinds 2001de
cyanobacterie Planktothrixalbescensaangetroffen.Tegelijkertijd iseen hoge concentratie
cyanobacterietoxine (microcystine) gemeten
die waarschijnlijk door deze soort is veroorzaakt.Microcystiskent van nature min ofmeer
kortstondige bloeien. Een probleem voor het
waterbeheer isdat desoort niet talrijk hoeft te
zijn om toch overlast teveroorzaken.Dit komt
omdat een drijflaag ontstaat door het opstijgen van eengroot deelvan de cyanobacteriebiomassa vanuit diepere delen van de waterkolom.Doordrijflaagvorming aandeoeverwaar het contact met het water het meest
intensiefis-kunnen lageaantallen toxische
Microcystistoch tot risico's voor zwemmers
leiden.
Drijflaagvorming kan aanleiding zijn de
recreatie te beperken1;.Eengoed voorbeeld
hiervan betreft het Veluwemeer, waar in 1998
een kleine bloeivan Microcystisoptrad bij
totaalfosforgehalten vanomstreeks 0.06gram
per kubieke meter, maar waar toch sprake was
van overlast aan zwemstranden. Hetzelfde verschijnsel doet zich waarschijnlijk ook voor in
Rijnlands diepeputten. Het optreden van een
zomergemiddelde abundantie van 29procent
vanMicrocystisin Broekvelden Vettenbroek bij
een zomergemiddelde totaalfosforgehalte van
0.046gram per kubieke meter in 1999 wijst
hierop.
Doordit alles rijst devraag ofhet bestrijden van cyanobacterien indiepeputten zinvol
oflogisch is,zoals dat wel voordeondiepesystemen lijkt tegelden.Ondiepe meren gedragen zichanders dan diepe meren onder invloed
van herstelmaatregelen. Ondiepe systemen
hebben meer mogelijkheden voor vestiging
van macrofyten en mosselen, dieeen positief
effect op de helderheid van een systeem hebben.Dit maakt het optreden van alternatieve
evenwichtssituaties beter mogelijk, waarbij
een overgang van de troebele stabiele toestand
naar de heldere stabiele toestand een sterke
vermindering van de algenbiomassa kan
mhoudens!. Een reductie van cyanobacterien m
diepeputten met steileoevers,zoals veelvoormaligezandwinputten, kan waarschijnlijk uitsluitend geleidelijk bereikt worden, waarbij
niet kan worden uitgesloten dat een soort als
Microcystisaanwezigzal blijven (zij het in lagere dichtheden).

Terug naar de uitgangspunten
•
•

•

Allegeïsoleerde diepeputten vertonen uitputting van opgeloste nutriënten;
Demeest eutrofe putten zijn putten die
direct in verbinding staan met deboezemkanalen;
Allediepeputten voldoen zowel wat

PLATFORM

betreft chlorofyl alsdoorzicht aandeMTRwaatde.Overigens ishetgoed nogeens
vasttestellendateen MTRvan100mg/mï
weinig totniets zegt overdegezondheid
van hetaquatisch ecosysteem. Eenmeer
met eenzomergemiddclde chlorofylconcentratie vanroomg/mï issterkgeeutrofieê'rd, zal armzijn aan ondergedoken
waterplanten enzalnaar alle waarschijnlijkheid aanzienlijke overlast door cyanobacterien kennen;
•

•

Stratificatie indiepe putten levert in Rijnland geen nadeelopmetbetrekking totde
zuurstof- ofnutriënt huishouding invergelijking metoverigoppervlaktewater in
Rijnlands boezem;
Allediepeputten inRijnland vertonen
voor zover bekend eenzekere matevan
overlast (dtijflaagvorming en toxische
bloeien) door cyanobacterien.Ditgeldtook
voordenutnéntarmere putten.

Sturendeprocessen

Sedimentatie vanlevendeendode algenen
overigparticulair materiaal naar diepere delen
van diepeputten zorgt waarschijnlijk vooreen
aanzienlijke mate vanverwijdering van
nutriënten uitdebovenste waterlagen vandie-

peputten.Verderschept stratificatie een
milieu waarin cyanobacterien eensterke concurrentiepositie tenopzichtevanandere algen
hebben.
Implicaties voor herinrichting diepe purteii
Alhoeweldewaterkwaliteit vandiepe putten vaak relatiefgoed ismetbetrekking tot
nutriënten endoorzicht, ishetniet duidelijk
voordebeheerder ofdeze voordelen vaneen
diep watersysteem opwegen tegen de nadelen
van drijflaagvormende enpotentieel toxische
cyanobacterien,diejuist indiepere systemen
hun niche vinden.
Dit hangt afvandemate van overlast.
Symptoombestrijding als kunstmatige menging is-hoewelzeereffectief tegen drijflagen niet duurzaam. Geslaagde nutriëntreductiezal
deernst vanoverlast door drijflagen doen afnemen, maar kandeze niet uitsluiten.Alsachterhaald kanworden ofverondieping werkelijk
zal leiden totecologischegezonde watersystemen, meteenhogere biodiversiteit (hetgeen primair afhankelijk isvande vestiging
van ondergedoken waterplanten) dandehuidigediepeputten kanhetbeleid hiermeeeen
alternatiefworden geboden.Opditmoment is
dekennis tebeperkt omsluitende uitspraken

tedoen.Omdeeffecten vaneen voorgenomen
ingreep tetoetsen ishetcruciaal omvoorafeen
goede schatting temaken vande toekomstige
situatie.Tijdens hetschrijven vandit artikel
werd modelmatig onderzoek uitgevoerd naar
deteverwachten effecten vanverschillende
verondiepingscenario's opde waterkwaliteit
van deZegerplas.
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