Modellering van eutrofiëring: toepassing op het beheer van het
Veluwemeer van DELWAQ-BLOOM-SWITCH

1. Probleemstelling
Eutrofiëring is de laatste tientallen jaren
één van de belangrijkste bedreigingen van
de meren en plassen in Nederland. Door
de hoge nutriëntconcentratie uit externe
bronnen neemt de biomassa van algen
drastisch toe, vooral die van de cyanobacteriën. Dit heeft economische en ecologische gevolgen. Het simpelweg verminderen van de externe fosforbelasting is
vaak niet afdoende gebleken om een
stabiel, helder ecosysteem te krijgen,
omdat de waterbodem fosfor naleven.
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Samenvatting
Het eutrofiëringsmodel DBS is ontwikkeld als instrument voor het waterbeheer.
De variabelen die worden gemodelleerd zijn onder meer nutriëntconcentraties,
fytoplanktonbiomassa en -samenstelling en doorzicht. DBS bevat een bodemmodule, die de bodem-water uitwisseling beschrijft waardoor nalevering van fosfaat
na reductie van externe nutriëntlozingen kan worden gesimuleerd. In dit artikel
wordt de toepassing van DBS op het Veluwemeer beschreven voor het tijdvak
1978-1987 en worden conclusies getrokken over de waarde van DBS als beheersinstrument. Met één set coëfficiënten is het gelukt om de belangrijkste chemische
en biochemische variabelen te reproduceren in de periode vóór, en die volgend op
maatregelen (reductie van de fosfaatbelasting en het spoelen met water uit de
Flevopolder). De fosfaatconcentratie daalde en fosfaat werd limiterend voor fytoplankton in plaats van stikstof en licht. De soortensamenstelling van het fytoplankton veranderde ook: in eerste instantie werd het Veluwemeer gedomineerd
door cyanobacteriën, na de maatregelen werden diatomeeën en groenwieren
dominant. Verdere berekeningen met DBS zijn uitgevoerd om de effecten van
verdergaande reductie van de externe lozingen, biomanipulatie (visverwijdering)
en optimalisatie van het spoelingsregime te onderzoeken.

Fytoplankton enbodemalgen
Fytoplankton wordt verdeeld in 3 hoofdgroepen, te weten diatomeeën, groenwieren en cyanobacteriën. Deze groepen
worden verder onderverdeeld in typen
afhankelijk van hun nutriënt- en lichtbehoefte. De biomassa's van de afzonderlijke
typen worden berekend met behulp van
een optimalisatietechniek. Deze methode
maximaliseert de totale netto produktie
van alle typen in één tijdstap rekening
houdend met watertemperatuur, instraling, mengdiepte van het water, achtergrondextinctie en de concentraties van
beschikbare nutriënten.
Bodemalgen worden niet met de optimalisatiemethode gesimuleerd, maar met
differentiaalvergelijkingen met MichaelisMenten kinetiek om het verband tussen
nutriëntconcentraties en produktiesnelheden te beschrijven.

[Van der Vat, 1993] in voor DBS geschikte
formaat omgezet.
F.J.LOS
Waterloopkundig Laboratorium

D. T. VAN DER MOLEN
RIZA

Met behulp van simulatiemodellen
kunnen scenario's worden 'doorgerekend'
en wordt het mogelijk vooraf enig inzicht
te krijgen in de effecten van eventuele
ingrepen van de waterbeheerder. Onder
andere deze overwegingen hebben geleid
tot de ontwikkeling van het model
DELWAQ-BLOOM-SWITCH (DBS)
[Los, 1992; Van der Molen etal, 1994].
2. Modelaanpak
DBS bestaat uit 4 onderdelen [Los, 1992]:
- DELWAQ beschrijft het transport
(inclusief lozingen) van stoffen en de
chemische processen in het water
[Postma, 1991].
- SWITCH beschrijft de bodem-water
uitwisseling [Smits, 1991; Smits &Van der
Molen, 1993].
- UITZICHT beschrijft de extinctie en
doorzicht in het water [Buiteveld, 1990].
- BLOOM II berekent primaire produktie
door fytoplankton [Los, 1991].
De gemeten debieten en waterkwaliteit
van de lozingen (en ook van kwel, wegzijging, neerslag en verdamping) op het
Veluwemeer en van de uitwisselingen met
de andere randmeren worden door een
voorbewerkingsprogramma CONVER
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DBS beschrijft de massabalansen van stikstof, fosfaat en silicium. Verder worden
zuurstof en koolstof in de vaste organische
verbindingen gemodelleerd. Deze
elementen kunnen in verschillende 'pools'
voorkomen:
- fytoplankton ^meerdere soorten onderverdeeld in typen);
- bodemalgen;
- 2 grazers (mosselen en zoöplankton);
- dood organisch materiaal (snel en langzaam afbrekend detritus) in het water;
- detritus dat in de water-bodem grenslaag voorkomt;
- bodemdetritus;
- anorganische nutriënten (voor stikstof
en fosfor worden verschillende anorganische pools onderscheiden) in het water;
en
- anorganische nutriënten in de bodem.

Nutriënten
Voor anorganische fosforverbindingen
worden 3 verbindingen onderscheiden:
opgeloste ortho-fosfaat, reversibel gead-

De belangrijkste fluxen in DBS zijn te zien
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6. Discussie en conclusies
De getroffen maatregelen hebben een
verlaagde fytoplanktonbiomassa tot gevolg
gehad en een soortenomslag van overwegend cyanobacteriën naar diatomeeën
en groenwieren. Deze resultaten worden
door het model gereproduceerd. Volgens
het model is er door de doorspoeling met
betrekkelijk nitraat-rijk en fosfaat-arm
water een transitie opgetreden van een
stikstof- en lichtgelimiteerd systeem naar
een fosfaatgelimiteerd systeem.
De fosfaatnalevering uit de bodem nam
meer af dan de afname van de externe
belasting zou doen verwachten. Door het
spoelen, vond de verlaging van de fosforconcentratie van het Veluwemeer binnen
enkele jaren plaats. Waarschijnlijk draagt
hieraan bij dat het Veluwemeer pas is
aangelegd in de jaren zestig, waardoor de
oplading van de bodem met fosfaat niet zo
sterk is als in andere meren, waar verbetering na belastingreductie langer duurt
[Boers &Van der Molen, 1993]. Het is
hierom niet nodig maatregelen voor het
Veluwemeer te overwegen die fosfaatnalevering verminderen, zoals baggeren of
chemische fixatie van fosfor [Van der
Molen etal, 1993].
Uit de berekeningen die gedaan zijn om
de effecten van visverwijdering in te
schatten blijkt dat, als er een toename van
de graascapaciteit met een factor 2 tot 3
kan worden gerealiseerd in het Veluwemeer, zowel de opgeloste nutriëntconcentraties als de detritusconcentraties
noemenswaardig kunnen worden
verlaagd.
Uit deze en vorige toepassingen blijkt dat
een model als DBS belangrijk kan
bijdragen aan het begrip van watersystemen en een goed middel is om
beheersscenario's op voorhand mee te
kunnen evalueren.
Toepassing van DBS heeft in het
verleden, bijvoorbeeld bij toepassing in
het netwerk van Groningen en het Hoogheemraadschap van Rijnland, en in het
Zuidlaardermeer, bewezen dat er belangrijke inzichten kunnen worden gegenereerd over de gebiedsspecifieke bepalende
factoren die leiden tot eutrofiëringseffecten in netwerken en meren. De op
deze wijze verkregen inzichten kunnen
leiden tot het formuleren en a priori
analyseren en evalueren van beheersmaatregelen.
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Biologische nitraatverwijdering
• Slot van pagina 366.
Slotbeschouwing
De heer Römgens sloot de dag af met
de conclusie dat de mestproblematiek
nog steeds actueel is. De vraag moetenwe
nitraat verwijderenkan met 'ja' worden
beantwoord. De mestproblematiek manifesteert zich niet alleen als een nitraatprobleem, maar ook andere parameters
zoals hardheid en sulfaat zullen in de
toekomst onze grondwaterwinningen
bedreigen. Ondanks preventieve maatregelen die genomen zijn, of worden,
zullen gezien de al aanwezige kwaliteitsproblemen ook curatieve maatregelen
noodzakelijk zijn, zoals het aanpassen van
de zuivering. Ook de vraag of we met
biologische technieken nitraat kunnen verwijderenkan met 'ja' worden beantwoord. Het
VEWIN-onderzoekprogramma heeft twee
direct inzetbare nitraatverwijderingstechnieken opgeleverd. De laatste vraag, willen
we metdeonderzochte denitrificatie technieken
nitraat verwijderen moet in het licht gezien
worden van de nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van membraantechnieken
zoals hyperfiltratie en elektrodialyse. Deze
technieken kunnen een aantrekkelijk alternatief zijn voor de biologische processen;
zeker als er ook andere waterkwaliteitsparameters (sulfaat, hardheid) een rol
spelen.
In het kader van het VEWIN-onderzoekprogramma wordt in 1996 experimenteel
onderzoek gestart naar de haalbaarheid
van elektrodialyse voor gecombineerde
verwijdering van nitraat, sulfaat en hardheid. Het onderzoek zal worden uitgevoerd
bij WOB en WML. Daarnaast is een
project geformuleerd waarin de mogelijkheden voor overige processen voor de
eventueel gecombineerde verwijdering
van nitraat, sulfaat en hardheid worden
onderzocht. In dit kader wordt hyperfiltratie op voorhand als kansrijk alternatief
beschouwd.
De uiteindelijke doelstelling van het onderzoek zal zijn: het verkrijgen van zodanige
inzichten in de technieken dat voor elk
watertype, afhankelijk van de plaatselijke
situatie, een betrouwbare afweging kan
worden gemaakt van de beschikbare
processen en de daaraan verbonden kosten.
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