Bestrijding algenoverlast in de Nieuwe Meer

1. Inleiding
Al zeker 20 jaar bestaat er in de Nieuwe
Meer overlast als gevolg van overmatige
algengroei. Deze overlast wordt naast de
onappetijtelijke aanblik vooral veroorzaakt
door stank. De stankoverlast door rottende
algendrijflagen wordt het meest ervaren in
de woonbotenhaven aan de noord-oostzijde van het meer. Daar hopen deze drijflagen zich bij zuid-westen wind op. De
stank is enorm. Bewoners moeten de
ramen gesloten houden of elders overnachten. De 'groene soep' kleeft aan alles
wat in het water drijft.
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Het is hiernaast zeer agressief: bootonderhoud moet intensiever plaatsvinden en
kleding die met de alg in contact komt is
voorgoed bedorven.
Dil is de meest direct ervaren problematiek. Wat is de achterliggende oorzaak?
De overbemesting van oppervlaktewater
met stikstof- en fosfaatverbindingen heeft
in veel meren en plassen een slechte
waterkwaliteit tot gevolg. Overmatige
algengroei is daarbij een van de belangrijkste symptomen. Het rijksbeleid is er op
gericht om de overbemesting (= eutrofiëring) terug te dringen tot een acceptabel
niveau. In het kader van het Rijn Actie
Programma (RAP) en het Noordzee Actie
Programma (NAP; zijn internationaal
reductiedoelstellingen van 50% ten opzichte van 1985 afgesproken. Deze reductiedoelstellingen moeten op korte termijn
worden gerealiseerd; de reductie-doelstelling voor fosfaat moet in 1995 worden
gerealiseerd en die voor stikstof in 1998.
De kwaliteitsbeheerders hebben daarbij
tot taak de effluentkwaliteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren. De
agrarische sector zal via evenwichtsbemesting een bijdrage aan de reductiedoelstellingen gaan leveren.
Ondanks deze inspanningen staat vast dat
daarmee het beoogde doel, een goede
waterkwaliteit in veel meren en plassen,
nog niet kan worden bereikt. Als aanvullend beleid worden daarom op veel
plaatsen via integrale eutrofiëringsbestrij-
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Al zeker 20 jaar bestaat er in de Nieuwe Meer overlast als gevolg van overmatige
algengroei. Deze overlast wordt naast de onappetijtelijke aanblik vooral veroorzaakt door stank. De woonbotenhaven aan de noord-oostzijde van het meer
ondervindt overlast door rottende algendrijflagen. In de Nieuwe Meer is geprobeerd om het symptoom van drijflagen tegen te gaan door bellenschermen, het
afromen van de bovenste waterlaag met skimmers en door flotatie. Hierbij werden
de algen geconcentreerd en verwerkt op de rioolwaterzuiveringsinrichting. Het
resultaat bleek onvoldoende. Daarom werd overgeschakeld van symptoombestrijding naar symptoompreventie, in dit geval het tegengaan van stratificatie. Stratificatie veroorzaakt Afcroçysft's-overlast en deze stratificatie wordt tegengegaan door
het inblazen van lucht. Dit project wordt medegefinancierd vanuit de rijksregeling
Regionaal Integraal Waterbeheer (REGIWA).

ding extra maatregelen genomen om het
water ook in biologisch opzicht weer
gezond te maken. Het rijk steunt deze
integrale waterbeheersprojecten met een
rijksbijdrage (REGIWA-regeling).
Het niveau van de eutrofiëring in combinatie met de morfologie van de Nieuwe
Meer maakt een bronaanpak in deze
diepe zandwinplas voorlopig onhaalbaar.
De voorspelde lange duur van de uitspoeling van nutriënten uit agrarische gebieden en het beperkte karakter van de
reductiedoelstellingen zijn hiervan de
voornaamste oorzaken. Gezien de in de
Nieuwe Meer al jarenlang voorkomende
ernstige overlast door rottende en stinkende drijflagen van Microcystis aeruginosa
is hier gekozen voor een nieuwe benadering. In de Nieuwe Meer is eerst geprobeerd om het symptoom van drijflagen
van algen te verwijderen.
Aß. 1 - Nieuwe Meer.

Dit bleek onvoldoende resultaat op te
leveren. Daarom zijn we overgestapt van
symptoombestrijding naar symptoompreventie. In deze serie artikelen zal het
project 'Bestrijding algenoverlast Nieuwe
Meer' worden toegelicht en zullen de
resultaten van het onderzoek in 1993
worden gepresenteerd.
Aan het project nemen deel de provincie
Noord-Holland, het hoogheemraadschap
van Rijnland, de gemeente Amsterdam en
de Universiteit van Amsterdam.
Het rijk heeft een financiële bijdrage geleverd in het kader van de REGIWA-regeling. Ook de STOWA heeft een financiële
bijdrage geleverd.
2. Gebiedsomschijving
De Nieuwe Meer maakt deel uit van de
boezem in het beheersgebied van het
Hoogheemraadschap van Rijnland en ligt

131

H,O (28) 1995,nr. 5

in de gemeente Amsterdam (afb. 1). De
Nieuwe Meer is ontstaan als zandwinput,
heeft een oppervlak van 130 ha, een
watcrvolume van 18 miljoen m 3 en een
grootste diepte van 30 m. Toestroming
van water vindt plaats door de Nieuwe
Meer-schutsluis in het noorden en dooide gemalen van het volkstuinengebied bij
de Riekerpolder (capaciteit 0,66 m 3 /s) en
de buitendijkse Buitenveldertsepolder
(capaciteit 0,51 m 3 /s). Het meer staat in
open verbinding met de Ringvaart van de
Haarlemmermeer, waarop afstroming
plaatsvindt. Door windbeïnvloeding en
peillluctuaties op Rijnlands Boezem kan
wateruitwisseling plaatsvinden tussen de
Nieuwe Meer en de Ringvaart.
fIet Meer heeft een recreatieve functie,
dient als transportmedium voor de
scheepvaart en is in de loop van de tijd
een markant landschappelijk element van
het stedelijk gebied van Amsterdam
geworden. In het oostelijk deel van de
Nieuwe Meer zijn enkele woonschepenhavens waarin woonschepen zijn gelegen.
Het Aleer heeft gediend als stortplaats
voor bagger uit de Amsterdamse grachten.
In het Provinciaal Waterhuishoudingsplan
heeft het gebied de hoofdfunctie agrarisch,
vis-, zwem- en vaarwater en de nevenfunctie recreatief. De recreatieve functie
wordt ernstig aangetast. Dit geldt zowel
voor het zwemmen en varen als voor de
aanblik die het water biedt vanaf de
wandelpaden en de terrassen van de
watersporthavens. Het maakt deel uit van
de provinciale ecologische hoofdstructuur.
Zwemwater geldt alleen voor de badzones
Zuidoever en de Oeverlanden.
3. Genomen maatregelen
In de afgelopen 20 jaar zijn er diverse
acties uitgevoerd om deze overlast tegen
te gaan.
In 1988 werd een betrekkelijk grootschalig
onderzoek, dat door de gemeente
Amsterdam en het Hoogheemraadschap
van Rijnland werd bekostigd, gestart. Dit
onderzoek, waar ook het zuiveringschap
Amstel- en Gooiland bij betrokken is
geweest, was gericht op:
- het tegenhouden van de algen met
behulp van bellenschermen;
- het afromen van een instelbare
bovenste waterlaag van enkele centimeters
met skimmers. Hierbij werd het algenrijke
water naar de Stadsboezem van Amsterdam (beheersgebied van het zuiveringschap Amstel- en Gooiland) gepompt;
- het verwerken van algen. Door flotatie
werden de afgeroomde algen afgescheiden
en geconcentreerd om daarna op de riool-

waterzuiveringsinrichting in de vergisting
te worden verwerkt.
Van bovengenoemde methoden gaf het
afromen met skimmers het beste resultaat
te zien. IIet effect was echter zeer lokaal
;een straal van ca. 10 m rondom de
skimmer). De bellenschermen functioneerden niet of nauwelijks. De skimmerbakken moesten regelmatig (meermalen
per dag) worden gereinigd in verband met
het aanzuigen van grof vuil. Op lange
termijn biedt deze methode geen perspectief, omdat het effect beperkt is en de
inspanning die voor dit beperkte resultaat
geleverd moet worden erg groot.
4. Van symptoombestrijding naar preventie
De Universiteit van Amsterdam heeft het
probleem benaderd vanuit de kennis van
organismen, het ecosysteem en technologie. De algenoverlast wordt veroorzaakt
door de cyanobacterie Microcystisaeruginosa.Deze kan zich onder de condities
van de Nieuwe Meer (o.a. stratificatie)
optimaal manifesteren. Hoe dit gebeurt en
wat deze omstandigheden dan wel zijn,
wordt in het artikel 'Bestrijding van Microcystis-bloei in de Nieuwe Aleer door
middel van kunstmatige menging: resultaten veldonderzoek 1993' omschreven.
Door deze gunstige condities voor de
Microcystisin de Nieuwe Meer weg te
nemen is de verwachting dat de algenoverlast wordt voorkomen. De noodzakelijke techniek hiervoor is beschikbaar en
houdt in dat door het inblazen van lucht
de stratificatie in het meer wordt weggenomen en er een verticale circulatie
ontstaat. Hierdoor verkeert de alg nog
maar een fractie van zijn levenscyclus in
de bovenste waterlaag.
Voordeel van deze techniek is onder meer
dat de technische installatie geheel onder
water wordt uitgevoerd. Kr vindt geen
verstoring plaats van het wateroppervlak.
5. Doel van het project
Het doel van het project is drieledig.
Het eerste doel is het uitvoeren van een
proef op praktijkschaal om ervaringen op
te doen met destabilisatie-apparatuur in
diepe meren in Nederland.
Het tweede doel is door begeleidend
onderzoek een optimale exploitatie vast te
stellen, gericht op afdoende onderdrukking van de algengroei bij minimaal energiegebruik.
Het derde doel is het door begeleidend
onderzoek extrapoleren van de ervaringen
in de Nieuwe Meer naar andere meren in
Nederland.

IIet eerste doel wordt bereikt door de
aanleg en de exploitatie van de installatie
gedurende twee jaren. Voor het bereiken
van de twee andere doelen is de Universiteit van Amsterdam opdracht gegeven tot
het doen van het begeleidende onderzoek.
6. Vooronderzoek
Voor het ontwerp en de kostenraming van
de installatie was het nodig een aantal
vragen te beantwoorden. Gezien de te
verwachten hoge kosten van de installatie,
moest dat met een grote mate van zekerheid en nauwkeurigheid gebeuren. De
volgende vragen zijn geformuleerd:
- welke verticale stroomsnelheden zijn
nodig om de groei van de Microcystiste
onderdrukken?
- hoc moet het tracé van de leidingen zijn
en hoe dient de beluchting ingericht te
worden om een zo groot mogelijk deel van
het meer in de circulatie te laten deelnemen, zodat de onderdrukking van de
algengroei voldoende zal zijn?
- welke capaciteit van de te plaatsen
compressoren is daarvoor nodig?
Voor beantwoording van deze vragen
heeft het Zwitserse adviesbureau Jüngo
AG opdracht gekregen tot het doen van
mathematisch modelonderzoek. Dit
adviesbureau heeft al ervaring met het
ontwerp van overeenkomstige apparatuur
voor Zwitserse meren.
Voor het onderzoek is met het rekenmodel een aantal varianten doorgerekend
met als variabelen het aantal en het tracé
van de leidingen in het meer, de wijze van
beluchting (lijnbeluchting of puntbeluchting) en de capaciteit van de compressoren. Bij lijnbeluchting zijn er in de
leidingen gaatjes om de meter met een
doorsnede van 1mm, bij puntbeluchting
zijn de onderlinge afstanden van de
gaatjes 10 m en hebben deze een doorsnede van 2,5 mm.
Als invoer voor het model hebben de
morfologische gegevens van het meer en
de meteorologische condities (zonneschijn, temperatuur, wind e.d.) in het jaar
1990 gediend en als begintoestand de
omstandigheden begin 1990 in het meer
(temperatuurverdeling, zuurstofgehaltes
enz). Kalibratie van het model vond plaats
met behulp van de gegevens van 1992.
Afbeelding 2 geeft schematisch een
samenvatting van de belangrijkste resultaten van het onderzoek.
Afbeelding 2 laat zien hoe het watertransport aan het oppervlak en de verticale
watersnelheid afhankelijk zijn van de
capaciteit van de compressoren en de
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grootste kolonie

van de resultaten van het vooronderzoek
de installatie ontworpen en een kostenraming opgesteld. Ook is op basis van deze
informatie een REGIWA-subsidie aangevraagd.
Het artikel 'Bestrijding Algenoverlast in de
Nieuwe Meer te Amsterdam: Technische
maatregelen' geeft meer informatie over
de op grond van het vooronderzoek
gekozen variant.
7. Kosten en financiering van het
project
De kosten van het project zijn als volgt
geraamd (bedragen in f 1000,-):

V, (m/hl

Vooronderzoek
Installatie
Onderzoek door UvA
Exploitatiekosten gedurende 2 laar
Demontage installatie
TOTAA1.

f 147,f975,1' 355,f 170,f 130,f 1.777,

De demontagekosten zijn veiligheidshalve
opgevoerd voor hel geval de proef op een
mislukking mocht uitlopen.
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=Ujchthoeveelhad
=gemiddeidew r t stijgsneheld
= wrmogen compressor
=Kinetfecheenergie
=tfiEorsrjscheomtopsnelheid

Variant 1 - 5leclrngeri,beluchtingover heleleidrig,
gaatjes1mm — * — * — • —
Variant 2 - 7leidingen,belichtingoverheteleiding.
gaatjes1mm
—o—o—o—
Variant 3 • 5leidingen, betechting om de 10m,
gaatjes2,5mm - f ! — i j — i j —
Variant 4 - 7leidingen, belichtingom de10m.
gaatjes2,5mm

Aß. 2 -Mathematisch modelonderzoek.

gekozen variant. Om een verticale snelheid van 1m/uur te bereiken, is aan het
wateroppervlak een debiet van ruim 300
mVs nodig en, afhankelijk van de gekozen
variant, een totale compressorcapaciteit
van circa 60 tot circa 200 kW.
Daarnaast is de grootte van de algenkolonies een belangrijke factor. De gemiddelde grootte van een kolonie is 25 //m
waarmee een stijgsnelheid van 0,25 m/h
overeenkomt. Voor de grootste kolonies
zou meer dan 2 m/uur nodig zijn om het
gewenste effect te bereiken. Hieruit blijkt
al dat het noodzaak is vroeg in het voorjaar te beginnen met beluchten om het
ontstaan van grote kolonies te voorkomen.
Voor de besluitvorming moest ook aan
andere vragen aandacht besteed worden,
zoals:
- is het mogelijk dat een substantieel deel
van de algenoverlast veroorzaakt wordt

door toevoer van algen vanaf de Ringvaart?
- kan het uitblazen van lucht uit de
leidingen het sediment verstoren, zodat in
de bodem aanwezige schadelijke stoffen in
het water terecht komen?
- is er gevaar voor dichtgroei van de
gaatjes in de leidingen?
- kunnen er voor zwemmers gevaarlijk
grote stroomsnelhcden en lage temperaturen voorkomen?
Om opwoeling van slib te voorkomen zijn
de leidingen op voldoende hoogte van de
bodem gelegd. Voor het overige was het
niet nodig speciale voorzieningen te
treffen of het ontwerp aan te passen. De
temperatuurverschillen blijven beperkt tot
circa 1 °C.
Het Installatiebureau van de sector Zuivering en Bemaling (Riolering en Waterhuishouding Amsterdam) heeft op basis

De kostenopgave heeft gediend als raming
voor de aanvraag van de REGIWAsubsidie. De eigen apparaatkosten van de
deelnemende partijen (afgezien van die
van de UvA) zijn niet subsidiabel en zijn
om die reden niet in het overzicht opgenomen. Deze kosten kunnen globaal
geraamd worden op nog eens f 100.000,-.
De dekking van de kosten vindt plaats
volgens onderstaande tabel (bedragen in
f 1.000,-) :
Rijnland
Amsterdam
Provincie
RKGIW'A
STOW'A
TOTAAI.

f412,f412,f 165,f 7 18,f 70,f 1.777

Rijnland en Amsterdam zijn hierin de in
financiële zin risicodragende partijen.
Kostenovcrschrijdingen komen voor hun
rekening. Daar staat tegenover dal financiële meevallers alleen hen ten goede
komen.
Voor de Universiteit was het project
dermate interessant dat het een bijdrage
van f 120.000,- aan het project heeft geleverd. Deze bijdrage is in mindering
gebracht op de kosten van het onderzoek.
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