Modelstudie naar de effecten van algenreducerende maatregelen in
mengbekken 'De Punt'

Inleiding
Op 11 november 1993 is het Gemeentelijk
Waterbedrijf Groningen (GWG) gestart
met de aanleg van het mengbekken De
Punt. In 1996 zal dit mengbekken in het
produktieproces van drinkwater vanuit
oppervlaktewater opgenomen worden.
Het mengbekken zal gevoed worden met
water uit de Drentsche Aa. Deze beek
heeft een grillige chemische en fysische
samenstelling.
Een functie van het mengbekken is het
afvlakken van de temperatuur en de
pesticiden- en nutriëntenbelasting van het
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in te nemen water. Het mengbekken heeft
ook een functie in de verwijdering van
afbreekbare stoffen (organische microverontreinigingen en ammonium) en
de inactivering van schadelijke microorganismen. Voor het in gebruik nemen
van dit bekken wilde het GWG inzicht
hebben in de optimale bedrijfsvoering.
Voor de kwaliteit van het in te laten water
zijn twee mogelijkheden overwogen: voorgezuiverd en ongezuiverd Drentsche
Aa-water inlaten in het mengbekken. Dit
voorzuiveren zou gebeuren met behulp
van de bestaande coagulatie-sedimentatieinstallatie.
De inpassing van het mengbekken in het
zuiveringsproces is getoetst aan de
volgende criteria:
1. effect op kwaliteit van het geleverde
drinkwater;
2. algengroei in het mengbekken;
3. reductie van micro-organismen in het
mengbekken;
4. afvlakking van piekconcentraties en
reductie van organische microverontreinigingen in het mengbekken;
5. milieu-aspecten (bijv. slibproduktie);
6. logistieke aspecten (bijv. leidingconfiguratie);
7. eenvoud en stabiliteit van de bedrijfsvoering van de gehele zuivering;
8. financiële aspecten.
Om het inzicht in de te verwachten
ontwikkelingen voor de diverse criteria
te vergroten is door het GWG met diverse
waterbedrijven die over een bekken be-

Samenvatting
Het Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen (GWG) zal in 1996 een mengbekken
in gebruik nemen. Het inlaatwater voor het bekken komt uit de Drentsche Aa. De
inpassing van het mengbekken in het zuiveringsproces is aan een aantal criteria
getoetst. Een ervan is de (blauw)algengroei, omdat deze de kwaliteit van het
drinkwater kan aantasten. In opdracht van het GWG heeft AquaSense een modelstudie uitgevoerd, waarbij bestudeerd is via welk mechanisme (lichtlimitatie,
nutriëntlimitatie of een combinatie van beide) reductie van de algenbiomassa het
effectiefst bereikt kan worden.
De diverse doorgerekende scenario's zijn vergeleken met het referentiescenario.
In dit scenario heeft het water een verblijftijd van 50 dagen, wordt er volledig
verticaal gemengd en wordt onbehandeld Aa-water ingelaten. Bij dit scenario
wordt de groenalgenconcentratie maximaal 18 mg chlorofyl-a/m 3 , de diatomeeënconcentratie 47 mg chlorofyl-a/m 3 en de blauwalgenconcentratie 6 mg chlorofyla/m 3 . De maximale maandgemiddelde chlorofyl-a concentratie wordt 54 mg/m 3
in het voorjaar en 5 mg/m 3 in het najaar. Bij deze waarden moet een betrouwbaarheidsgebied van 20% in acht worden genomen.
Uit de resultaten blijkt, dat de blauwalgen voornamelijk lichtgelimiteerd en de
diatomeeën en groenalgen voornamelijk nutriëntgelimiteerd groeien. De voorjaarspiek van chlorofyl-a moet met reducties van de nutriëntbelasting worden
bestreden, terwijl de najaarspiek van blauwalgen met lichtreducerende
maatregelen kan worden verlaagd.
Om blauwalgengroei te onderdrukken blijken twee maatregelen het meest
effectief. De verblijftijd heeft grote invloed op de groei van alle algen. Een verblijftijd van 30 dagen verlaagt de maximale blauwalgenconcentratie tot 20-30%, terwijl
een verblijftijd van 100 dagen deze vergroot tot 350-400% vergeleken met het
referentiescenario. De groei van de overige algengroepen wordt in mindere mate
door de verblijftijd beïnvloed. De tweede effectieve maatregel is verticale
menging. Dit heeft tot gevolg, dat de blauwalgen over de gehele waterkolom
verspreid worden en lichtlimitatie wordt versterkt. Bij toenemende mengsnelheden neemt de blauwalgengroei af als gemiddelde over de waterkolom. Deze
maatregel heeft ook tot gevolg dat de diatomeeënconcentratie iets toeneemt en
de groenalgenconcentratie nagenoeg gelijk blijft.
Coaguleren van het inlaatwater lijkt weinig effect te hebben op de algenconcentraties. De blauwalgengroei is voornamelijk lichtgelimiteerd en dit is bij
inlaat van gecoaguleerd water ook het geval. Doordat het gecoaguleerde water
helderder is dan onbehandeld water kan de blauwalgenconcentratie zelfs hoger
worden. De concentratie van diatomeeën in het voorjaar wordt wel enigszins lager,
omdat de groeisnelheid in het voorjaar voornamelijk geremd wordt door nutriëntlimitatie. Deze reductie is echter beperkt, omdat graas door zoöplankton een
grotere invloed heeft op maximale algenconcentraties in het voorjaar dan nutriëntlimitatie en omdat de periode van nutriëntlimitatie slechts kort duurt.

schikken, van gedachten gewisseld. Uit
deze gesprekken bleek dat de algengroei
op diverse manieren te reduceren valt.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee
principes: lichtlimitatie en nutriëntlimitatie. Op basis van de stikstof- en
fosfaatgehaltes in de Drentsche Aa is te
verwachten dat zich in het mengbekken
een algengroei ontwikkelt die vergelijkbaar is met eutrofe meren, als ongezuiverd
water wordt ingelaten. De grote diepte
geeft echter reden aan te nemen dat de
algengroei geremd kan worden door lichtlimitatie.
Door het bekkenwater volledig te mengen
kan, door lichtlimitatie, een reductie van
algengroei in het mengbekken worden
verkregen. Als het water vooraf wordt
gecoaguleerd wordt de hoeveelheid van
onder andere fosfaatverbindingen ge-

reduceerd. De vraag is welke van deze
mechanismen (of combinatie van
mechanismen) de grootste algenreductie
kan veroorzaken. Om deze vraag gestructureerd en zo objectief mogelijk te
kunnen beantwoorden is met behulp van
het model OOMAS {ObjectOriented
Modelling ofAquatic Systems) onderzocht
wat het effect van diverse maatregelen op
de algengroei zal zijn.
Karakteristieken van het mengbekken
Enkele ontwerp- en beheersaspecten van
het mengbekken waren op het moment
van toepassing van het model OOMAS al
vastgelegd. De afmeting van het bekken
zal circa 600 meter in de NZ-richting bij
300 meter in de OW-richting bedragen
(zie ook afb. 1). De maximale diepte zal
volgens het ontwerp 20 meter bedragen.

11,0 (28) 1995, nr. 24

727

- Mengbekken DePuntvanuit de lucht.

Het talud van de hellingen zal plaatselijk
variëren tussen de 20 en 25 procent. De
inhoud van het bekken zal circa 1,5 x 106
m 3 water bedragen. Deze fysische
aspecten zijn bij het modelleren verwerkt.
De menging van het bekkenwater zal met
behulp van beluchtingselementen op twee
punten op ongeveer 20 meter diepte
plaatsvinden. De plaatsing en dimensionering van de beluchting waren ten
tijde van de modelstudie niet bekend. Ook
was de mengperiode niet bepaald, zodat
enkele scenario's met verschillende mengsnelheden doorgerekend moesten worden.
Het modelinstrumentarium OOMAS
OOMAS is een geïntegreerd ecosysteemmodel, dat gebruik maakt van de
Windows-interface. In OOMAS is kennis
over de afzonderlijke componenten van
een ecosysteem samengebracht tot een
complex model. Drie trofische niveaus zijn
geïntegreerd: fytoplankton (cyanobacteriën, groenalgen en diatomeeën),
zoöplankton, filterfeeders op de bodem
(driehoeksmosselen) en planktivore vis.
Voor al deze organismen wordt een aparte
balans van koolstof, stikstof en fosfor
bijgehouden. Voorts wordt de produktie
en afbraak van detritus berekend, alsmede
het gedrag van anorganisch slib en opgelost fosfaat, stikstof en silicium. Er vindt
sedimentatie en resuspensie plaats van
algen, detritus en anorganisch slib en het
model kent één bodemlaag. In het interstitiële water bevinden zich ook
nutriënten. Het model UITZICHT [Buiteveld, 1994], dat het lichtklimaat berekent
als functie van de zwevende componenten

en de achtergrondextinctie, is geïntegreerd.
Een schematische voorstelling van de
belangrijkste interacties die in OOMAS
zijn gemodelleerd is te zien in afbeelding 2.
Meer informatie over de modellering van
de diverse componenten is te vinden in
het kader.
In OOMAS is een driedimensionale
schematisering in te brengen. Dieptegradiënten, zoals die optreden bij
stratificatie of bij onvolledige menging,
zijn derhalve met OOMAS goed te
simuleren. Bovendien is driedimensionale
modellering essentieel voor het goed
simuleren van de (blauw)algengroei
[Berger, 1987; AquaSense, 1994].
Scenario's
Om de effecten van diverse maatregelen
te bestuderen, zijn 10 scenario's doorgerekend. Tabel I geeft een overzicht van
deze scenario's.
TABEL I- Overzicht van dedoorgerekendescenario's.
BijscenarioAl enA3 t/mB5 staanalleen de veranderingen tenopzichte van hetreferentiescenarioA2
vermeld. Zietekstvoorverdere uitleg.
A.

Inlaat Aa-water:

Al. Verblijftijd 30 dagen.
A2. Referentiescenario: verblijftijd 50 dagen,
volledige menging.
A3. Verblijftijd 100 dagen.
A4. Optreden stratificatie in de zomer.
A5. Mengsnelheid 5%per uur.
A6. Mengsnelheid 0,5%per uur.
B.

Inlaat gecoaguleerd water:

BI.
B2.
B3.
B4.

Verblijftijd 30 dagen.
Verblijftijd 50 dagen.
Verblijftijd 100 dagen.
Optreden stratificatie.

De fysische en chemische samenstelling
van het inlaatwater is ingevoerd op basis
van meetwaarden van de waterkwaliteit
van de Drentsche Aa in 1992. Deze meetwaarden zijn afkomstig van het reguliere
kwaliteitsbewakingsprogramma van het
GWG. Gemiddelde concentraties van
nutriënten, zwevende stof en chlorofyl-a
in zowel onbehandeld Aa-water als in
gecoaguleerd Aa-water, zijn vermeld in
tabel II. Waterkwantiteit van kwel en
wegzijging en waterkwaliteit van kwelwater zijn ingevoerd volgens Oranjewoud
[1990]. Weergegevens zijn ingevoerd
volgens KNMI-gegevens van 1992 van
meetpunt Eelde, dat minder dan 1 km
van het aan te leggen mengbekken is
gesitueerd. Bovenstaande gegevens zijn
in alle scenario's gebruikt.
In het referentiescenario (A2) is de
verblijftijd 50 dagen en wordt er volledig
gemengd. Het water heeft geen voorbehandeling ondergaan. Alle overige
scenario's verschillen van dit scenario
doordat telkens een variabele op de
aangegeven wijze is veranderd.
In OOMAS is geen temperatuurbalans
gemodelleerd, zodat stratificatie niet te
voorspellen is. Daarom is bij scenario A4
aangenomen dat stratificatie optreedt op
een diepte van 7 meter als de watertemperatuur hoger is dan 10°C [Ringelberg, 1980]. Boven en onder de spronglaag wordt volledige menging verondersteld.
Bij scenario's A5 en A6 varieert de
verticale mengsnelheid. Deze mengsnelheid is uitgedrukt in het aantal procenten
van een waterlaag van 2 meter dik (de
meest voorkomende laagdikte in het
model), dat per uur met de waterkolom
erboven en eronder wordt uitgewisseld en
is hier dus gesimuleerd als eddy-diffusie.
Het doorrekenen van scenario A5 en A6
heeft voornamelijk een theoretisch belang.
Praktisch zal het vrijwel onmogelijk zijn
om een ongemengde of zeer weinig
gemengde situatie te bewerkstelligen,
omdat de wind voor volledige verticale
menging zorgt, in de winter over de
gehele waterkolom en in de zomer in
het epilimnion [Vermij, 1987], Alleen
bij windstil weer in de zomer kan door
stratificatie tijdelijk een ongemengde
situatie zich voordoen.
Instroom van gecoaguleerd water is
gemodelleerd in de scenario's waarvan
het nummer begint met een B (tabel I).
Kalibratie
Omdat het mengbekken op het moment
van uitvoering van de studie niet bestond,
was het onmogelijk OOMAS te kalibreren
op meetgegevens. De meeste parameterwaarden zijn afkomstig uit de literatuur en
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Instraling

Temperatuur

Water

Aß. 2 - Schematische
voorstellingvande
belangrijkstegemodelleerde componenten en
relaties in OOMAS.

Zoöplankton
Sedimentatie
Kwel en
Diffusie van
en resuspensie wegzijging opgeloste stoffen
Planktivore vis

Bodem
Anorganische
bodemdeeltjes

Blauwalgen
Groenalgen
Diatomeeën

Nutriënten
N, P, Si

A beïnvloedt B positief.
A beïnvloedt B positief ei

K beïnvloedt A negatief;

A beïnvloedt B negatief

TABEL II - Jaargemiddelde concentraties van nutriënten, détritus, asrest enchlorofyl-a inonbehandeldAa-water
engecoaguleerdwater.Concentraties inmg/m3.
Detritu

Asrest

Aa-water

Opgelost N
2951

Opgelost P
37

Opgelost Si
5799

5819

5819

Gecoaguleerd
water

2731

11

5799

2708

2708

van berekeningen die bij het simuleren
van het ecosysteem van het IJsselmeer
goede resultaten hebben opgeleverd (zie
kader). De sedimentatiesnelheid van de
diatomeeën is binnen de in de literatuur
bekende grenzen [Bierman etal, 1980;
Sommer, 1994] zodanig aangepast, dat de
gesimuleerde concentraties overeenkomen
met metingen van de chlorofyl-a concentraties in het mengbekken 'Petrusplaat' in
de Biesbosch in de jaren 1977-1979
[Oskam]. Dit is gedaan omdat in diep
water diatomeeën voorkomen die langzamer bezinken dan soorten van ondiep
water [Schreurs, 1992].
Betrouwbaarheid van de resultaten
De betrouwbaarheid van simulatieresultaten, kan uitgedrukt worden in de
absolute en de relatieve betrouwbaarheid.
De absolute betrouwbaarheid zegt iets
over de juistheid van de door het model
gegeven uitkomsten in vergelijking met de
werkelijke situatie. De relatieve betrouwbaarheid is de betrouwbaarheid van het
procentuele verschil zoals het model die
tussen de uitkomsten van twee scenario's
geeft.
Omdat de algengroei bij eerdere
simulaties gekalibreerd is op de metingen
van algenbiomassa's die een fout hebben
van ongeveer 20%, is de fout in de
simulatie van algenbiomassa's binnen het
95%-betrouwbaarheidsgebied ook

Chlorofyl-a

ongeveer 20% [Vermij &Janissen, 1991].
Door vereenvoudigingen in de stikstofhuishouding en de afhankelijkheid van de
nutriëntenhuishouding van de algengroei,
is de foutenmarge in de nutriëntenconcentraties eveneens 20% [Sas etal, 1989]. De
fout in metingen van biomassa's van
zoöplankton, mosselen en planktivore vis
is ongeveer 40%, de fout in de simulaties
van deze groepen moet derhalve ook op
40% worden geschat [De Nie, 1982].
De relatieve fout zal over het algemeen
veel kleiner zijn dan de absolute, omdat
bij doorrekening van de scenario's steeds
dezelfde systematische fouten worden
gemaakt. De relatieve fout bedraagt
ongeveer 10% [AquaSense, 1994].
Uitkomsten
De simulaties beginnen alle met concentraties, die geschat zijn aan de hand van
metingen in andere systemen. Het effect
van de beginwaarden op het systeem is
vooral de eerste maand groot, hierna
neemt de invloed snel af.
Bij alle simulaties is een algenbloei in het
voorjaar (maart/ april) te zien. De hoogte
van deze piek verschilt per scenario. In de
voorzomer (mei, juni en juli) verdwijnen
de algen nagenoeg door graas door
zoöplankton, maar in augustus begint in
veel scenario's een najaarspiek, die in de
winter weer verdwijnt.
De voorjaarsbloei van de algen wordt

bijna geheel gevormd door diatomeeën.
Vooral de langzaam bezinkende soorten,
zoals Astenonella en Flagellana zullen
domineren. Ongeveer 25%van het totaal
bestaat uit groenalgen. De najaarspiek
wordt nagenoeg geheel gevormd door de
blauwalgen. Slechts een zeer bescheiden
aandeel is weggelegd voor de groenalgen,
de diatomeeën zijn nagenoeg verdwenen.
Bij de simulatie van de algengroei is uitgegaan van beginconcentraties zoals die
voor diepe meren gebruikelijk zijn. De
gesimuleerde concentraties aan het eind
van het jaar liggen daar onder, omdat in
het model niet de strategieën zijn ingebouwd, die algen hebben om in de
winter hun aantal voldoende hoog te
houden. De algenconcentraties in het eind
van het jaar zullen derhalve onderschat
zijn.
Zoöplankton zorgt voor de verdwijning
van de voorjaarspiek van de algen. Zonder
zoöplankton zouden vooral de diatomeeën
doorgroeien totdat zij fosforgelimiteerd
worden. De helderheid in de zomer is
derhalve volledig te danken aan graas
door zoöplankton. In het najaar kan een
tweede, kleinere piek optreden door de
bloei van de blauwalgen. Tijdens de
zoöplanktonpiek neemt de visbiomassa
sterk toe, waardoor aan het eind van de
zomer de zoöplanktonbiomassa wordt
gereduceerd.
In het mengbekken treedt nooit stikstoflimitatie op. Wel is een duidelijke afname
van de concentratie te zien in de zomer,
veroorzaakt door een lagere stikstofconcentratie in de inlaat en een toenemende denitrificatie in de bodem. In
het begin van de winter neemt de concentratie opgelost stikstof weer toe.
In het vroege voorjaar, als de diatomeeën
gaan groeien, daalt de opgeloste fosforconcentratie sterk. In alle scenario's wordt
de concentratie zelfs 0 mg/m 3 . Dit zal in
werkelijkheid niet het geval zijn, omdat
een klein gedeelte van het fosfaat, zoals
dit met de gebruikelijke methode gemeten
wordt, voor algen niet opneembaar is
[Broberg, 1984]. De lage fosfaatconcentratie hoeft echter niet te betekenen dat
de algengroei fosforgelimiteerd is, omdat
algen een grote periode kunnen overbruggen door hun interne fosforvoorraad
te gebruiken [Harris, 1978]. In alle
gevallen wordt de concentratie opgelost
fosfor in juni weer groter.
Effecten van verschillende
verblijftijden, menging en inlaat
van gecoaguleerd water
Voor de drinkwaterproducent is het
interessant te weten welke piekconcentraties te verwachten zijn voor elke stof en
algengroep bij verschillende scenario's.
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echter vrijwel altijd voor verticale menging
zorgt [Vermij, 1987],is de diatomeeëngroei niet af te remmen door het mengen

Tabel III geeft de maximale chlorofyl-a
concentraties per algengroep bij de
verschillende scenario's.

TABEL III - Scenariovolgorden en maximale chlorofyl-a concentraties (mg/m-1) van de drie algengroepen. Het
referentiescenario isvet gedrukt. Zie tabel I voor verklaring van de scenanonummers.
Scenario

BI
Al
A2
A5
B2
B4
A4
A6
A3
B3

Blauwalgen

2
2
H
6
7
13
14
21
22
22

Scenario

BI
Al
A2
B2
BI
A4
A5
A3
B3
A6

Effectenvan verschillende verblijftijden
Voor de drie algengroepen geldt, dat
de kleinste verblijftijd de laagste algenconcentraties oplevert. Als de verblijftijd
groter is, hebben de algen meer tijd om te
groeien dan bij een kleine verblijftijd. Het
verschil is het grootst bij de blauwalgen,
omdat dit langzaam groeiende algen zijn.
Bij een verblijftijd van 30 dagen benadert
de doorspoelingssnelheid de snelheid
waarmee de blauwalgen groeien. Het
effect van een langere verblijftijd op
diatomeeën en groenalgen is veel kleiner.
Dit komt enerzijds doordat zij sneller
groeien dan blauwalgen, anderzijds
doordat tijdens hun groeipiek in het voorjaar groeilimitatie door een gebrek aan
fosfor een rol speelt. Een grotere verblijftijd betekent weliswaar een kleinere
doorspoeling, maar ook een kleinere
nutriëntenbelasting, wat de groeilimitatie
versterkt.
Effectenvan verschillende mengsnelheden
Vergroten van de mengsnelheid heeft op
blauw- en groenalgen een ander effect dan
op diatomeeën. De biomassa van deze
laatste groep wordt voor een groot deel
bepaald door de sedimentatiesnelheid van
de algen. Een grotere menging werkt de
sedimentatie tegen, zodat de concentratie
groter wordt.
De blauw- en groenalgenconcentratie
worden verkleind door grotere menging.
Dit effect is het sterkst bij blauwalgen,
omdat voor deze groep in slechts een
klein deel van de waterkolom het lichtklimaat optimaal is. Blauwalgen groeien
bovendien langzaam; een hoge mengsnelheid werkt de opbouw van een hoge
biomassa in de voor de groei gunstigste
waterlaag tegen. Een mengsnelheid van
5% per uur is voldoende om nagenoeg
dezelfde piekconcentraties te krijgen als
bij volledige menging. Een mengsnelheid
van 0,5% per uur verhoogt zowel de
blauwalgen- als de groenalgengroei. De
diatomeeënpiek wordt echter met 15%
verlaagd. Omdat in het voorjaar de wind

Groenalgen

17
17
18
18
IS
18
18
19
19
21

Scenario

BI
Al
A6
B2
BI
,\2
A4
A5
B3
A3

Diatomeeën

28
38
41
41
41
47
47
49
57
61

in het voorjaar te staken.
De effecten van stratificatie zijn vergelijkbaar met die van een lage mengsnelheid.
Bij stratificatie wordt de blauvvalgengroei
in het epilimnion bevorderd omdat de
blauwalgen niet over de gehele waterkolom worden verdeeld, maar in de voor
hun gunstigste waterlaag blijven. Dit effect
is sterker bij inlaat van onbehandeld
Aa-water dan bij inlaat van gecoaguleerd
water.
Effectenvan inlaat van gecoaguleerd water
Inlaat van gecoaguleerd water heeft
minimale effecten op de algenconcentraties in vergelijking met het referentiescenario. De groenalgenconcentratie wordt
niet beïnvloed, de diatomeeënconcentratie
wordt enkele mg/m 3 lager. De diatomeeëngroei in het voorjaar is fosforgelimiteerd,
zodat bij inlaat van gecoaguleerd water de
concentratie van deze groep lager wordt.
Belangrijker dan de fosforlimitatie lijkt de
graasdruk door zoöplankton. Zonder
zoöplankton zou de voorjaarspiek veel
hoger worden.
Bij een verblijftijd van 50 dagen wordt de
blauwalgenpiek hoger bij inlaat van
gecoaguleerd water dan bij inlaat van
onbehandeld Aa-water, ondanks de lagere
fosfaatconcentraties. Dit opmerkelijke
resultaat kan verklaard worden uit het feit
dat bij inlaat van gecoaguleerd water de
detritusconcentratie lager is, waardoor
minder licht geabsorbeerd wordt. Dit
bevordert de blauwalgengroei, doordat
deze voornamelijk lichtgelimiteerd is. Bij
inlaat van gecoaguleerd water is de fosforconcentratie niet laag genoeg om fosforlimitatie voor de blauwalgen te bewerkstelligen.
Conclusies
De piekconcentratie van chlorofyl-a in het
voorjaar wordt voornamelijk veroorzaakt
door diatomeeën, terwijl de najaarspiek
vooral uit blauwalgen bestaat. De eerste
groep is nutriëntgelimiteerd (P-limitatie),

terwijl bij de blauwalgen lichtlimitatie de
grootste rol speelt.
Een zo kort mogelijke verblijftijd lijkt de
meest effectieve maatregel om de groei
van alle algensoorten te verminderen.
De voorjaarspiek bij een verblijftijd van
30 dagen wordt 76% en die bij een
verblijftijd van 100 dagen 126% vergeleken met het referentiescenario. De
blauwalgengroei laat grotere verschillen
zien: respectievelijk 32% en 380%.
Verticaal mengen van het water heeft een
groot effect, zij het dat menging op blauwen groenalgen een negatief en bij de diatomeeën een positief effect op de biomassa
heeft. Blauwalgen worden bij menging
sterk lichtgelimiteerd, voor diatomeeën
betekent menging een vermindering van
de sedimentatie. Om de blauwalgengroei
te beperken is tenminste een menging
van 5% per uur nodig. Verkleinen van de
mengsnelheid in het voorjaar om de diatomeeënpiek te verlagen, zal in de praktijk
onmogelijk zijn door de grote windinvloed.
Coaguleren van het water alvorens het
in het mengbekken te voeren, lijkt bij
gemiddelde omstandigheden weinig effect
op de algengroei te hebben. Coaguleren
levert slechts marginale vermindering van
de groenalgen- en diatomeeëngroei op in
vergelijking met maatregelen als verkorten
van de verblijftijd en mengen van het
water. De reductie van de voorjaarspiek
lijkt beperkt, enerzijds omdat de algen
nutriënten kunnen opslaan en in tijden
van limitatie kunnen gebruiken en anderzijds omdat het zoöplankton een grote rol
speelt bij de reductie van de voorjaarspiek.
De blauwalgenconcentratie wordt iets
groter als gecoaguleerd water wordt ingelaten, doordat een verminderde
detritusconcentratie en een iets lagere
groenalgen- en diatomeeëngroei het lichtklimaat verbetert. Coaguleren lijkt geen
positief effect te hebben, omdat de blauwalgengroei vooral lichtgelimiteerd is. Bij
inlaat van gecoaguleerd water is deze
groei nog steeds lichtgelimiteerd. Alleen
bij nog grotere reductie van de fosforinlaat
zou fosforlimitatie kunnen optreden.
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