Dynamica van algen en nutriënten in een diep en in een ondiep
spaarbekken voor de drinkwaterbereiding

Inleiding
De NV PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland (PWN) levert drinkwater
in vrijwel geheel Noord-Holland.
Aanvankelijk werd alleen drinkwater
geproduceerd uit in de duinen gewonnen
grondwater: regenwater en kunstmatig
geïnfiltreerd water. Om aan de groeiende
vraag te kunnen blijven voldoen is in
1967 het zuiveringsstation 'Andijk' met
een voorraadbekken in bedrijf genomen,
waar het IJsselmeerwater wordt gezuiverd
tot drinkwater.

zuivering leverde in hoofdzaak Microcystis
aeruginosaoverlast. Deze cyanobacterie
vormt koloniën tot enkele millimeters in
doorsnede die microzeven snel kunnen
verstoppen. De produktie werd weer
gehaald nadat het aantal microzeven was
uitgebreid. Daarnaast komen ieder jaar
rond dezelfde tijd problemen met algen in
het zuiveringsproces voor (afb. 1). Kleine
algen zoals kiezelwieren, groenalg- en
cryptomonassoorten en losse cellen van
Microcystis, ontstaan door het stuk slaan
van koloniën, kunnen door hun geringe
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De jaarcapaciteit bedroeg tot 1989 20.10 6
m 3 . Uitbreiding van de produktie tot
25.10 6 m 3 werd bemoeilijkt door achteruitgang van de kwaliteit van het ingenomen
water, vooral veroorzaakt door hoge
algenconcentraties. Hierdoor was het in
bepaalde periodes in het jaar niet mogelijk
de beoogde produktie te halen. Bij de

Chlorofyl-a
[ug/l]

* 'Thans werkzaam bij NV Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland WRK.
** 'Thans werkzaam bij Hoogheemraadschap
van Rijnland.

afmeting de microzeven passeren. Draadvormige cyanobacteriën die de zeven
passeren, komen in de flocculatoren
terecht waar ze door hun drijvend
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1988
ra kleine groenwlerbolletjes
1 Stephanodlscus hantzschii
1 Microcystis aeruginosa,losse cellen

Ajb. 1-Periodes waarin
kleine algensoorten
dominantzijn in het
PWN-behken in de
periode1984t/m1988
gerelateerd aan het
verloop van hetgehalte
chlorofyl-a. hier weergegeven methet verloop
in 1985.

Samenvatting
De NV PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland ondervond bij het
produceren van drinkwater hinder
van algen die met het IJsselmeerwater
meekomen het spaarbekken in (max.
diepte 5,3 m). Niet alleen de hoeveelheid algen leverde problemen op, ook
hun aard, de soort, droeg hiertoe bij.
De cyanobacterie Microcystis aeruginosa
verstopte de microzeven, draadvormige cyanobacteriën en kleine
algensoorten konden problemen
geven in het zuiveringsproces.
Vergelijkbare problemen deden zich
in mindere mate voor in het naast
gelegen, veel diepere, WRK-bekken
(max. diepte 21 m).
Doel van deze studie is een relatie te
leggen tussen de processen in de
bekkens en de problemen in het
bedrijf. Gegeven het verschil in
gedrag van de bekkens was te
verwachten dat de sleutel in het
verschil in diepte is gelegen.
Toe- en afname van de hoeveelheid
algen werd gerelateerd aan fysischchemische, biologische en hydrodynamische processen. Het verloop
van de parameters in het ondiepe
PWN- en het diepe WRK-bekken
blijkt goed te kunnen worden ingedeeld in karakteristieke periodes die
qua lengte van jaar tot jaar weinig
verschillen. Met de beschrijving van
het gedrag van het chlorofyl-agehalte en andere relevante parameters is de populatiedynamica van
algen in de bekkens gekwalificeerd.
Met balansberekeningen zijn de
processen gekwantificeerd.
Uit de studie van het gedrag van de
verschillende parameters en van de
problemen bij het zuiveren blijkt dat
chlorofyl-a niet de meest geschikte
parameter is om een toename van de
overlast veroorzakende algen te voorspellen. De soortensamenstelling en
vooral de afmetingen van de dominante
algen zijn hiervoor geschikter.

vermogen minder goed worden afgevangen dan andere algen. De mate van
verwijdering van de algen door de
microzeven in 1988 is weergegeven in
afbeelding 2.
Om de toename van de algenconcentratie
in het ingenomen water te beheersen
moet tenminste één van de voorwaarden
tot toename van de algenhoeveelheid
worden gelimiteerd of één van de mechanismen die tot afname leidt worden
gestimuleerd. In het vrij instromende
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TABEL I- Chlorofyl-a periodiciteit in het

PWN-bekken.
De periodes zijn uitgedrukt in weken en kunnen als
volgt worden gekarakteriseerd:
Periode A: chlorofyl-a-piek in bekken,
B: daling chlorofyl-a-concentratie
gevolgd door een tweede, duidelijk lagere,
chlorofyl-a-piek,
C: lage chlorofyl-a-concentratie en weinig
toe- of afname,
D: concentratie chlorofyl-a vertoont een
onrustig verloop,
E: afname chlorofyl-a-concentratie.
Periode [weken]
PWN

i:

D

c

1984

9,5

10,5

9

12

E
11

1985

13,5

8

5,5

15,5

Aß. 2 -Effect van demicroseven op hetchlorofyl-a-gehalte vanhet inlaatwater.

1986

15

5

7,5

12,5

12

IJsselmeerwater zijn nutriënten in overmaat
aanwezig. Voldoende afname van deze
concentraties valt op korte termijn niet te
verwachten. Daarom is besloten de gemiddelde lichthoeveelhcid groeibepalend
te maken door verdieping en verticale
menging van het bekken. Dit besluit werd
ondersteund door het feit dat in het naastgelegen, drie maal zo diepe, voorraadbekken van het zuiveringsstation Prinses
Juliana (WRK-III) van de NV Watertransportmaatschappij Rijn-Kcnnemerland
(WRK), de hoge algenconcentraties
afkomstig uit het IJsselmeer doorgaans
wel tot aanvaardbare niveaus afnemen.

1987

14

6

8

14

10

1988

10

9,5

2,5

21

9

Het proces van toe- en afname van algensoorten en -aantallen door het jaar heen is
zowel kwalitatief als kwantitatief
beschreven. De kwalitatieve beschrijving
van de populatiedvnamica van de algen in
het PWN- en het WRK-bekken en de
processen die daarbij van belang zijn, is
gemaakt aan de hand van meetgegevens
verzameld in de jaren 1984-1988 [Bolier
etai, 1992]. Op grond van jaarlijks terugkerende patronen in deze gegevens is het
jaar in vaste periodes opgesplitst. De
periodiciteit in de bekkens is onderling
vergeleken. Om de interactie van de
nutriënten met het chlorofyl-a-verloop
vast te stellen, is ook het verloop van
stikstof, fosfor en silicium per periode
beschreven.
De processen in de bekkens zijn kwantitatief beschreven met behulp van wateren stofbalansen, waarmee de periodiciteit
getalsmatig wordt vastgelegd.
Beschrijving situatie PWN- en
WRK-III-bekken
PWN-bekken
Het bekken staat in verbinding met het
IJsselmeer via een inlaatwerk bestaande uit
twee buizen door de dijk. Het peil in het
bekken is gelijk aan dat in het IJsselmeer:
NAP -0,20 m zomerpeil en -0,40 m winter-

pcil. Vanuit het bekken komt het water in
het inlaatkanaal. Hier wordt het water
door ruwwaterpompen opgepompt en naar
microzeven gevoerd [Holier etat, 1992],
Vóór het uitdiepen had het bekken een
oppervlakte van 50,8 ha en een gemiddelde
diepte van 3,9 m met een maximum van
5,3 m. Met een volume van 2,0 x 106 m 3
en een doorstroming van 5-7.10 6 mVdag
was de verblijftijd 28 tot 39 dagen.
WRK-bekken
Het peil in het WRK-bekken is gelijk aan
dat in het PWN-bekken en in het IJsselmeer. De oppervlakte is vergelijkbaar met
het PWN-bekken, 52,5 ha. Het bekken
heeft een gemiddelde diepte van 12 m met
een maximum van 21m. Het water wordt
vanuit het IJsselmeer ingenomen via een
inlaatkanaal. In het midden van het
bekken is een beluchtingsinstallatie aangebracht die het water in het bekken
mengt om stratificatie in de zomermaanden te voorkomen. Van het bekken
stroomt het water via een inlaatkanaal
naar het zuiveringsbedrijf.
In de afgelopen jaren bedroeg de ruwwateronttrekking 1,4-2,0.105 mVdag
waardoor de verblijftijd 30 tot 43 dagen
bedraagt.
Kwalitatieve beschrijving populatiedvnamica van de algen en van belangrijke processen in 1984-1988
Periodiciteitin PWN- en WRK-bekken
Het verloop van de chlorofyl-a-concentratie door het jaar heen in de bekkens
vertoont een jaarlijks terugkerend patroon,
gekenmerkt door een aantal periodes.
Voor het PWN-bekken zijn vijf periodes
te onderscheiden, voor het WRK-bekken
vier. In deze periodes heeft de chlorofyl«-concentratie een kenmerkend verloop
(afb. 3 en 4 en tabel I en II). Uit de
tabellen blijkt dat de periodes van jaar tot
jaar in lengte variëren. Vaste combinaties

9,5

Vaste combinaties van periodes: A+ B:week 0-20;
C'.+ D:week 20-41; E: week 41-52.
TABEL II - Chlorofyl-a periodiciteit inhet
PWN-bekken.
De periodes zijn uitgedrukt in weken en kunnen als
volgt worden gekarakteriseerd:
Periode A: chlorofyl-a-piek,
B: lage chlorofyl-a-concentratie met een
kleine plek erin,
C: 1 à2 chlorofyl-a-pieken,
D: daling van de chlorofyl-a-concentratie.
Periode [weken]
PWN

A

B

1984

12,5

18

6

12,5

1985

14,5

12

11

14,5

1986

16

14

8

1987

16

8

13

15

1988

14

9

15

14

C

D

14

Vaste combinaties van periodes: D + A:week
37-15; B+ C:week 15-37.

van periodes hebben echter een vrij
constante lengte.
Hij de analyse van de trends en karakteristieken in het verloop van fosfor, stikstof
en silicium in de bekkens is de periodiciteit van de chlorofyl-a-concentratie
aangehouden (afb. 3 en 4).
De samenstelling van een algengemeenschap vertoont een patroon dat Reynolds
[1984b] beschrijft als kenmerkend voor
een eutroof meer in de gematigde
klimaatzone (zie ook afb. 5).
Problemen met het verwijderen van algen
in het zuiveringsproces van PWN komen
ieder jaar in dezelfde periodes voor (afb.
1).
Verloop parameters
Fosfor (P)
Hxterne belasting van de bekkens met
fosfaat vindt plaats vanuit het IJsselmeer.
In de zomer treedt in het PWN-bekken
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Afb. 3 - Verloop van degehaltes chlorofyl-a, ortho-fosfaat, ammonium en silicium in het PWX-bekken in 1985.
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Afb. 4 - Verloop van Je gehaltes chlorofyl-a, ortho-fosfaat, ammonium en silicium in het WRK-bekkcn in 1985.

afgifte vanuit de bodem op [Boers, 1986].
Deze interne belasting veroorzaakt een
aanzienlijke toename van het fosfaatgehalte ten opzichte van het IJsselmeer.
Dit is niet waar te nemen voor het
WRK-bekken. Tussen het verloop van het
ortho-fosfaatgehalte in beide bekkens en

het verloop van het chlorofylgehalte bleek
geen duidelijk verband (afb. 3 en 4).
Fosfor is dan ook nooit beperkend voor
de groei.
Ammonium (NH4+)
Het verloop van de N0 3 ~ en N0 2 ~-

concentraties in de bekkens wijkt niet af
van het verloop in het IJsselmeer. Daar
het verloop in de concentratie van deze
parameters niet wordt beïnvloed door
bekkenspecifieke processen zijn ze verder
niet beschouwd. Het verloop van het
ammoniumgehalte is in de zomer en in
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het najaar complementair aan het verloop
van het chlorofyl-«-gehalte (afb. 3 en 4).
Uit het feit dat het N0 3 ~- en het N0 2 ~gehalte niet toenemen bij afname van het
NH 4 + -gehalte blijkt dat de bacteriële
omzetting van NH 4 + van weinig invloed is.
In het voorjaar bij de stijging van de
temperatuur en het begin van de kiezelalgenbloei is het verloop van het NH 4 + gehaltc niet geheel complementair aan het
chlorofyl-a-gehalte. In deze periode zijn
toename door afbraakprocessen en
afname door groei van algen nog niet met
elkaar in evenwicht.
Silicium (Si)
In beide bekkens wordt de kiezelalgenbloei in het voorjaar beëindigd door een
tekort aan Si. In het najaar treedt in het
PWN-bekken een veel duidelijker opbloei
van kiezelalgen op dan in het WRKbekken. De twee dominerende geslachten
zijn Melosira spp.,een geslacht met middelgrote afmetingen, en Stephanodiscusspp.,
een geslacht bestaande uit kleine soorten.
Volgens Sommer [1988] kan het vóórkomen van juist Stephanodiscus in het
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Aß. 5 - Verloop van de
soortensamenstellmg in
het IJsselmeer, het PWNen het WRK-bekken in
1986. Weergegeven isde
procentuele verdeling
over de verschillende
groepen algen op basis
van het bwvolume in
verschillende weken.

voorjaar de aanzet geven tot een relatief
korte Si-cyclus: door zijn geringe afmetingen is de bezinksnelheid laag en zal
een groot deel van het silicium al tijdens
het bezinkproces vrijkomen. Een andere
mogelijke verklaring voor het optreden
van deze tweede bloei kan het gunstiger
lichtklimaat in het PWN-bekken zijn, een
gevolg van het niet mengen.
Kwantitatieve beschrijving van de
processen
Water- enstofbalansen
Bij het opstellen van een stofbalans voor
een bekken is een goede balans van het
water, als belangrijkste transportmiddel
van de stof, van essentieel belang. Deze
balans is opgesteld voor 1985, een jaar
representatief voor de eerder beschreven
parametertrends. De indeling van de jaren
in periodes is ook bij de berekeningen van
de stofbalansen gehandhaafd.
De bekkens staan in open verbinding met
het IJsselmeer. Aangenomen wordt dat de
instroom even groot is als de inname door
de zuiveringsstations. De grootte van de
wateruitwisseling tussen bekken en IJssel-

meer door snelle fluctuaties in de waterstand, bijvoorbeeld door opwaaiing, is
onbekend.
Neerslag en verdamping zijn voor beide
bekkens bepaald aan de hand van KNMImaandgegevens van meetstation 'de
Koog'.
In het WRK-III-bekken treedt kwel op, in
het PWN-bekken inzijging. Heide zijn
verwaarloosbaar ten opzichte van de
bekkeninhoud [Holier etal, 1992]. Ook de
bergingsterm van de waterbalans is voor
beide bekkens klein ten opzichte van de
totale bekkeninhoud.
De balans voor chloride - een conservatieve stof - is voor beide bekkens vrijwel
sluitend: de bergingsterm is gelijk aan nul.
Dit is in overeenstemming met de resultaten van Vlasblom [1973] en de opgestelde waterbalans.
De grootte van de verschillende termen in
de waterbalans is weergegeven in tabel III.
De uitkomsten van de stofbalansen zijn
samengevat in tabel IV.
Bespreking balansen
Het verloop van de parameters verschilt
tussen de beide bekkens het gehele jaar,
zoals blijkt uit aib. 2 en 3. Dit blijkt ook uit
de balansen (tabel IV).
In het PWN-bekken neemt alleen in
periode (A + H) de chlorofyl-a-concentratie toe ten opzichte van het IJsselmeer
(zie tabel IV). Gedurende de rest van het
jaar neemt de chlorofyl-a-concentratie af.
Er treedt sterfte op, gevolgd door afbraak.
De toename van de voedingsstoffenconcentraties bevestigt dit min of meer. In
periode (C + D) neemt de Si-concentratie
relatief gezien toe. Dit duidt op afbraak
van kiezelalgen. De toename van PO4 ~in
het bekken in de periode (C + D) lijkt
eerder een gevolg van nalevering van de
bodem. De afname van NH 4 + suggereert
enige groei. Wellicht speelt de aan het
eind van periode (C + D) optredende
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vermindert ten opzichte van de algen in
het ondiepe niet kunstmatig gemengde
bekken.

TABEL III — Overzicht van degegevens van de waterbalansen voordebeide bekkens.
WRK-bekken
(indeling in periodes;

PWN-bekken
•indeling in periodes)
Lengte periodes [weken]

E

A

B+ C

D

Totaal

23

14,5

52

C + 1)

21,5

21

56,55

55,24

24,99

136,78

98,31

1,09

2,12

0,89

4,10

0,77

9,5

Totaal

14,5

A +B

52

Termen waterbalans (*10 m )
In

Instroom vanuit het
IJsselmeer
Neerslag
Kwel

Uil

Inname door PSA en
WRK

56,55

1,26

4,45
0

55,24

24,99

136,78

98,31

170,42 139,73 408,46

Verdamping

1,02

1,86

0,10

2,98

0,38

2,54

0,31

3,23

In/ijging

0,09

0,09

0,04

0,23

0

0

0

0

-0,02

0,17

0,75

0,90

0,39

0,95

1,22

TABEL IV — Toe- en afname van concentraties van
een aantal parameters in liet PWN-bekken en in het
WRK-bekken ten opzichte van het IJsselmeer.
+: toename, -: afname.
chl-«

Si

chl-«

Si

P O , ' -P

NH4'-N

A+ B
C+ D
h
WRK
periode

2,42

0

Berging In - Uit = Verandering
berging

PWN
periode

170,42 139,73 408,46

P O , 3 -P

NHj'-N

A
B+ C
D

toename van kiezelalgen, waarvoor NH 4 +
een belangrijke stikstofbron is, hierbij
een rol.
De toename van kiezelalgen weerspiegelt
zich niet in het chlorofyl-a-verloop maar
in een verschuiving in de samenstelling
van de populatie (aft. 5).
Het verloop van de voedingsstoffenconcentratie is het resultaat van twee
processen: toename door afbraak van
organisch materiaal en afname door groei
van algen of bezinking. Over het hele jaar
bekeken nemen in het WRK-bekken de
beschreven parameters, met uitzondering
van NH 4 + , af ten opzichte van het IJsselmeer. Nutriënten worden omgezet in
biomassa of verdwijnen door bezinking.
Omdat de chlorofyl-a-concentratie in het
WRK-bekken gedurende het gehele jaar
ten opzichte van het IJsselmeer afneemt,
lijkt omzetting van nutriënten in alleen
algenbiomassa niet waarschijnlijk.
In afbeelding 5 wordt het procentuele
aandeel van de verschillende algengroepen aan het totale biovolume in de
tijd weergegeven voor zowel de bekkens
als het IJsselmeer. De patronen in het
IJsselmeer en het PWN-bekken blijken
een duidelijke overeenkomst te vertonen

-0,12

voor het verloop van biovolume en de
dominante groepen. De samenstelling van
de algenpopulatie in het WRK-bekken
wijkt hier duidelijk van af.
Deze verschuiving in het biovolume weerspiegelt ook een verschuiving in de algenpopulatie: in het gemengde WRK-bekken
is de periode met dominantie van cyanobacteriën korter dan in het IJsselmeer en
het PWN-bekken.
Discussie
Het indelen van het jaar in periodes, het
per periode beschrijven van de processen
en het berekenen van de stofbalansen is
een goede methode gebleken om inzicht
te krijgen in de processen die in een
bekken optreden. Op grond van dit inzicht
worden de relaties tussen de processen in
de bekkens beschreven en kan modellering
van deze relaties plaatsvinden.
De chlorofyl-a-concentratie is de som van
toe- en afname van de algenhoeveelheid.
Per saldo is in beide bekkens de afname
van het chlorofyl-a-gehalte groter dan de
toename, met uitzondering van de voorjaarsperiode in het PWN-bekken. De
omvang van de toe- en van de afname is
niet afzonderlijk uit deze gegevens af te
leiden. Afname van de algenpopulatie is
een proces dat meerdere factoren omvat.
Dit in tegenstelling tot de toename van de
populatie, een proces bestaande uit slechts
enkele factoren.
In het PWN-bekken treedt meer afname
op dan in het IJsselmeer door de vermindering van turbulentie en de bijbehorende
verminderde opwerveling van bezonken
algen. Vooral zwaardere algen (kiezel- en
grote groenalgen) krijgen de kans om in
dit bekken te bezinken.
Het WRK-bekken wordt kunstmatig
gemengd door beluchting. Hierdoor wordt
de verblijftijd van de algen in de eufotische
zone verkort, waardoor de toename

Chlorofyl-a: sturende of procesbeschrijvende parameter
De plaats waar en de frequentie waarmee
een parameter bepaald moet worden, is
afhankelijk van het doel waarvoor het
meetresultaat wordt gebruikt. De chlorofyl-a-concentratie wordt gebruikt om een
indruk te krijgen van de hoeveelheid
algen. Pr zijn echter drie redenen waarom
chlorofyl-a hier niet de meest aangewezen
parameter is om het ingenomen water te
karakteriseren:
- in het chlorofyl-a-gehalte komt het
optreden van grote aantallen kleine algen
of het optreden van cyanobacteriën - de
probleemsoorten - niet tot uiting. Cyanobacteriën bevatten in verhouding tot
groenalgen minder chlorofyl-a;
- chlorofyl-a geeft geen informatie over
aantal en afmetingen van algen;
- door de verandering van de verhouding
tussen mengdiepte (znl) en diepte eufotische zone (zeu) neemt de hoeveelheid
chlorofyl per algencel toe [Reynolds,
1984a] wat leidt tot een hogere
chlorofyl-a-concentratie die niet een
toename van de biomassa weerspiegelt.
Voor de inname in het zuiveringsproces is
het essentieel om ook informatie te
hebben over de afmetingen van de algen.
Naast de nu uitgevoerde microscopische
analyses kan deeltjesgrootte-verdeling een
goede parameter zijn. Een instrumentele
techniek hiervoor is de flowcytometrie
[Dubelaar etat, 1990].
Aanbevelingen
In het onderzoek is de algenbiomassa
kwantitatief alleen beschreven met behulp
van het chlorofyl-a-gehalte. Ken verandering van het chlorofyl-a-gehalte kan
verschillende oorzaken hebben:
- verandering van het aantal algen;
- verandering van de gemiddelde grootte
van de algen;
- verandering van de concentratie chlorofyl-a per cel;
- verandering in de verhouding tussen de
verschillende algengroepen.
De relatie tussen chlorofyl-a-gehalte,
deeltjesgrootte en pigmentsamenstelling
van de algengroepen zou verder onderzocht moeten worden. Een goed inzicht in
deze relatie zal de informatieve waarde
van de aangetroffen chlorofyl-a-gehaltes
vergroten, waardoor oorzaken van problemen bij de bereiding van drinkwater
uit IJsselmeerwater beter beschreven
kunnen worden en anticiperen hierop
mogelijk wordt.
Om de populatiedynamica van algen in
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een spaarbekken beter te kunnen analyseren, is, naast kennis over de groei van
algen, ook informatie over de mate van
verlies aan algen nodig. Deze factor omvat
een aantal processen die moeilijk te kwantificeren zijn. Nader onderzoek naar deze
processen zal de kennis hierover
vergroten.
Sturing van de populatiedynamica van
algen in een bekken door beïnvloeding
van deze factor lijkt mogelijk.
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D y n a m i c s of a l g a e a n d nutrients in a d e e p
and a s h a l l o w storage reservoir for d r i n k i n g
water p r o d u c t i o n
Algae in the reservoir of the PWN-waterworks
caused problems during the production of drinking
water. During summer most of the time the wished
capacity could not be realized. T h e same problems
did not occur in the much deeper adjacent reservoir
of the WRK-waterworks. T h e problems were
related to the quantity of the algae, but also to the
physical and biological properties of the algal
species.
T h e aim of this study was to relate the processes in
the shallow and in the deep reservoir to the
problems during the treatment of the water.
Increase and decrease of the amount of algae is
related to physical-chemical, biological and

hydraulical processes in both reservoirs. T h e
changes of the parameters in the shallow and the
deep reservoir during the year was characteristic
for such reservoirs. Qualification of the populationdynamics of algae is based on the development of
the concentration of chlorofyl-a and other relevant
parameters. Quantification is based on calculations
of the water-, chlorofyl- and nutrient balances.
This study on the behaviour of different parameters and of the problems at the water treatment
shows that chlorofyl-a is not the most suitable
parameter to predict an increase of problems with
the production of drinking water. Information
about the community and the proportions of the
dominant algae gives more suitable information.
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C. G. E. M. VAN BEEK:
G r o u n d w a t e r c o n s e r v a t i o n requires
t a i l o r - m a d e actions
It is foolish to assume that general environmental
legislation alone will ensure high-quality groundwater everywhere. Soil properties vary; consequently, some soils are more vulnerable to pollution than others. If environmental legislation were
pitched at the most vulnerable soils, then agriculture in the Netherlands would be faced with
extremely stringent requirements, which would be
difficult to meet and, in many situations,
unnecessary. On the other hand, for reasons of
equality before the law and legislation enforcement
different legislation for different areas is not
recommendable.
This does not mean that general regulations are
unnecessary. On the contrary. But it is more
realistic to pitch them at an 'average group' of soils.
What this implies is that in the case of the more
vulnerable soils the desired groundwater quality
can be achieved only by building on the legislation
and carefully seeking a balance between the present
use of the land in question and the possibilities for
its use.
The incentives policy adopted by various water
companies within the framework of the VEWIN
Environmental Plan offers starting points for this.
Nevertheless, it is likely that in the case of the most
vulnerable soils the standards governing groundwater quality will still not be met; in these cases the
only solution remaining is to prevent the land being
used for agriculture.
For every groundwater conservation area a decision
must be taken as to whether an additional policy is
necessary and, if this is the case, what kind of
policy this should be.

