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in het bekken teweegzullen brengen. Om deze
veranderingen in beeld te kunnen brengen, is
eenbeschrijving vande nulsiruatie van belang.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van
debelangrijkste bevindingen uit het hydrobiologisch onderzoek in20021).
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Sindsmei2002wordtdoorWaterleiding Maatschappij Limburg drinkwatergeproduceerd uit Maaswater, dat daartoe onttrokken wordt aan het Lateraalkanaal nabij Beegdcn (noord-LimburgJ. Het
opgepompte water verblijftgemiddeld eenjaar mde 120 hagrotegrindplas DeLange Vlieter, waarna het opgepompt wordt uit rondom het bekkengelegen winputten. Naast inname uit het Lateraalkanaal bestaat ook demogelijkheid om wam vanuit denaast DeLange l/lietergelegen Bosmolenplas rebetrekken. Hetspaarbekken iseenvoedselarm, oligotrooj tot mesotroof systeem. Her water
was hetgehelejaar zeer helder. Dealgenbiomassa was laag enwerd beperkt doorde beschikbaarheid
vanortho/osfaat, lichtlimitatiealsgevolg van kunstmatige menging engraasdoor zoöplankton.
Uit modelberekeningen blijkt dat na deingebruikname denutrié'ntconcentratiessnel zullen toenemen endat op korte termijn ortho/osfaat deontwikkeling van algen niet langer meerzal beperken,
waardoor dealgenbiomassa zal toenemen. Een hogealgenbiomassa isongewenst, omdat algengeurensmaakstof/en en toxines kunnen produceren en deinfiltratie kan verstoren doordat de bodem verstopt raakt.
Gedurende dezomer wordt opeen zestal
punten opdebodem luchtgeïnjecteerd, waardoorgeen gelaagdheid in het bekken optreedt
en algen in hun groeigeremd worden.De
combinatie van een langeverblijftijd in het

A/b.1:

bekken en debodempassage zorgt ervoor dat
eengoederuwwaterkwaliteit bereikt wordt.
Verwacht wordt dat degeleidelijke vervanging
van het voedselarme kwelwater door het voedselrijke Maaswater aanzienlijke veranderingen

Deabjenbiomossaen-samenstelling(gemiddeldevandriemonsterpunten)in
DeLan^eVlietergedurende 2002.
blovolume (mm /l)

Aft). 2:

Tabel 1 geeft de nutriëntconcentraties
weervanDeLangeVlieteren de innnamebronnen, het Lateraalkanaal en de Bosmolenplas.
Ter vergelijking zijn ookde concentraties vermeld vandeMaas nabij Keizersveer en het
afgeleverde water van deBiesbosch spaarbekkens,naeenverblijftijd vancircavijf maanden.Aangezien het water inDeLangeVlieter
en deBosmolenplas uitsluitend uit kwelwater
bestond, waren degehaltes aan ammonium,
nitraat en fosfaat erg laag.Silicaat was ruim
voorhanden. Uit degeringe variatie in het silicaatgehalte in DeLangeVlieter blijkt dat diatomeeën maar weinigsilicaatopgenomen hebben,zoalsduidelijk wel het geval wasin de
Bosmolenplas en despaarbekkens in deBiesbosch,waar naast zeer lageookhoge gehaltes
silicaatvoorkwamen. De nutriëntconcentraties
in het Lateraalkanaal zijn vergelijkbaar met die
vandeMaas te Keizersveer, nabij het inlaatpunt van despaarbekkens in deBiesbosch.De
gevonden concentraties in het afgeleverde
water van diespaarbekkens zijn daardoor indicatiefvoor deconcentraties diein de toekomst
teverwachten zijn voor spaarbekken DeLange
Vlieter.

Algenbiomassa en -samenstelling
Dealgensamenstelling en-biomassa werden bepaald door middel van microscopisch
onderzoek aangevuld met biovolumemetingen
volgensBACCHUS2).Detotale algenbiomassa
isook bepaald door spectrofotometrisch het
chlorofylgehalte te meten. Inafbeelding 1 is
het verloop vandealgenbiomassa, uitgedrukt

Dealgenbiomassa,dedichtheidvanDaphniaendepotentiële^raasdruk
(PGPjdoorDaphmainDe LangeVlieterin2002.
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den,bevoordeeld.Demenging bevoordeelt ook
relatiefzwarediatomeeën dieanders veelsnellerzinken dan andere algen. Lichren nutriënten zijn factoren diedegroei van algen bepalen.Graasdoor zoöplankron is daarentegen
een verhesfactor. In afbeelding 2 isdegraasdruk, samen met dealgenbiomassa en de
dichtheid van Daphnia,afgebeeld. Bijde berekening van de potentiëlegraasdruk wordt
zowelde biomassa aan algen (gemeten als
chlorofyl) alsdebiomassa aanDaphnia (gemeten alsdichtheid en grootte) uirgedrukt in de
massaaan koolstofper volume (mgC/l), waarna degraasdruk berekend wordt alshet quotiënt van debiomassa van Daphnia met debiomassa van algen4).Bijdeparameter 'graasdruk'
wordt van deveronderstelling uitgegaan dat
Daphnia perdag haar eigen biomassa kan consumeren. Bijeengraasdruk hoger dan 0,1 is
sprakevan eensignificante vermindering van
dealgenbiomassa door begrazing. Inde zomer
en herfsr wasdegraasdoor Daphniaeen zeer
bepalende facror voorde algenonrwikkeling.
Alleen in augustus,op het moment dat de
graasdruk wegviel,kondealgenbiomassa toenemen tot de maximale omvang dieop grond
van de nutriëntconcentraties kan worden verwacht.
HetspaarbekkenDeLangeVlteter.

in het chlorofylgehalte en biovolume van de
verschillendealgengroepen, weergegeven.De
biomassa wasgedurende degehele onderzoeksperiode erg laag,waardoor het water zeer
helder was.Dezichtdiepte wasgedurende de
gehele zomer zeergroot (drie tot zeven meter).
Dealgengemeenschap bestond voornamelijk
uit diatomeeën (kiezelwieren) en cryptomonaden;cyanobacteriën (blauwalgen) werden
soms in zeer lagedichrheden aangetroffen. In
deloop van het seizoen werd eensuccessie van
dealgen waargenomen. In het voorjaar domineerden de kleinere,opportunistische soorten.
Naarmate het seizoen vorderde nam het aandeelvangrotere,langzamergroeiende algen
(onder meer grote pantserwieren, Ceratium
hinmdinella,goudwieren en dediatomeeAstenonellajormosa) toe.Eengemeenschap bestaandeuit diatomeeèn, goudwieren en pantserwie-

Tabel1.

ren en met een laagaandeel van cyanobacteriënengroenwierenduidt opeenmatig voedselrijke situatie (oligo-mesotroof)3). Debiomassaen samenstelling vande algengemeenschap
werd dooreen drietal factoren bepaald:de
beschikbaarheid van fosfaat, het lichtklimaat
endegraasdruk door het zoöplankton. InDe
LangeVlieter was herortho-fosfaatgehalte erg
laag(tabel 1),waardoor slechtsalgen met een
relatiefgeringe fosfaatbehoefre ofcompetitievoordelen met betrekking tot fosfaat, domineerden.Dit waren met namegoudwieren en
diatomeeèndie indecompetitie voordit meest
begeerde nutriënt andere algen naar de kroon
steken, enpantserwieren dieeen geringe
behoefte aan fosfaat hebben.Door de kunstmatige menging worden algen diezich ook
goed kunnen ontwikkelen onder laag-lichtcondiries,zoalsdiatomeeën en cryptomona-

Daphnia
Degraas door Daphnia had invloedop de
ontwikkeling van dealgenbiomassa. De
beperktealgenbiomassa beïnvloeddeop haar
beurt debiomassa en samenstelling van het
zoöplankton.Debiomassa van het zoöplankton wasdegehele onderzoeksperiode laag
(maximaal0,45mmi/1).Het overgrote deel van
desoorten die werden waargenomen zijn kenmerkend voor perioden van voedselschaarste.
In dezeperioden in het voorjaar en devoorzomer wasDaphniapuücana,een vertegenwoordiger van oligorrofe wateren, deenige vertegenwoordiger van het geslacht Daphnia.Bij de
hogedichtheid op4juli werd een relatiefhoog
aandeel van watervlooien met rusteieren aangetroffen, waaruit blijkt dat onvoldoende
voedsel beschikbaar wasom de populatiegroorre op peil tehouden. Indetweede helft
van augustus nam dedichtheid van Daphnia
opnieuw toe.Detoegenomen hoeveelheid

Gemiddeldenutnè'ntenconcentrariesvandespaarbekkensystemenDeLangeVlieterenBiesboschin 2002,mettussenhaakjeshetioe-en^o'-percenriel.

monsterpunt
Bosmolenplas
Lateraalkanaal
DeLangeVlieter
Maasbij Keizersveer
Biesbosch spaarbekkens
(afgeleverd water)

a m m o n i u m (mg/l)

nitraat (mg/l)

ortho-fosfaat (ug/1)

totaal fosfaat (ug/1)

silicaat (mg/l)

0,04(<o,04;0,06)

0,18 (<o,i2; 0,38)

0,72 (<o,22; 1,21)

3,27(2,97; 3,64)

<20(<2o; <2o)
130(80; 190)

<2o(<2o;3o)

0,17 (0,12; 0,21)

240 (150; 320)

2,52 (1,40; 3,76)

<o,04 (<o,o4; 0,06)

0,30 (0,26; 0,33)

<20 (<20; <2o)

<20(<20;20)

1,49 (1,31; 1,73)

0,15(0,05; 0,22)

3,57(3,21;3,9i)

150 (80; 200)

190 (140; 230)

0,04 (0,02; 0,07)

2,98(2.57;3.27)

50 (20; 80)

120 (40; 150)

3-13(1,92; 4,35)
2,31 (0,86; 3,36)
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4juli

de)grote opvallende dieren diedoor vis worden
geselecteerd. Dit in tegenstelling tot parametets,zoalsdegemiddelde lengte,die beïnvloed worden door devaaksterk fluctuerende
voortplanting.

15augustus

I'

kngtskliïj. mm)

jonge (juveniele)watervlooien

Aß.y.

volwassenwatervlooien !

! volwassenwatervlooienmeteenbroedsel

Groottestrurtiiurvan watervlooienvanhetgeslacht Daphniain DeLangeVlieteroptweetijdstippen in2002.

voedselwerd snelgeconsumeerd.De soorten
dievoorkwamen, D.gakata en D. obscura
(hybride vanD.gakaia en D.hyaliner),zijn
enigszins kleiner (minder kwetsbaar voor predatie door vis)en komen bij hogere voedselgehaltes voor dan D.pulicaria.Indeherfst nam
dedichtheid opnieuw af, samenvallend met de
afnemende algengehaltes. Een afname van de
algenbiomassa in de herfst iseen zeer algemeen verschijnsel. Tijdens de herfst kwam
Diaplicmosomabrachyurum,een watervlo die
groterejongen krijgt en daardoor minder
kwetsbaar isvoor lage voedselconcentraties,
op. Ookde verdereverschuiving in de samenstelling naar D.obscura,een soort die in vergelijking met D.^aleata beter bestand is tegen
lage voedselconcentraties, is het gevolg van de
verslechterende voedselcondities. In het midden van dezomer daalde dedichtheid tot bijna
nul. Deverschillen in degroottestructuur van
Daphnia-populaties in de tijd kunnen dit fenomeen verklaren. Inafbeelding 3 zijn de groottestructuren van4juli en 15augustus weergegeven.Aan het begin van dezomer (4juli)
waren de watervlooien relatiefgroot en nam
dedichtheid snel toe.Midzomer (15 augustus)
waren dewatervlooien relatiefklein en was de
dichtheid laag.Het samenvallen van de lage
dichtheid en devoortplanting door kleine
individuen, geeft aan dat een positieve selectie
op degrootste lengteklassen plaatsvond, een
zeer typisch patroon alsdepredatiedruk door
vissen op het zoöplankton groot is.

teemsi.Deeltjes-etende planktivore vis voedt
zich bij voorkeur met groot zoöplankton*5).Dit
kan totgevolg hebben dat dedichtheid van
grote herbivoren (onder andere Daplima)
afneemt, waardoor degraasdruk op het fytoplankton wordt gereduceerd en de ontwikkeling vangrote en oneetbare algen wordt
bevoordeeld.Het verdwijnen van groot zoöplankton reduceert deenergiestroom naar de
planktivore visen uiteindelijk ook naar de toppredatoren?).Aandehand van degroottestructuur van het zoöplankton, met name de aanwezigheid vangroot zoöplankton (groter dan
0,8mm),ontstaat een indruk van depredatiedruk van planktivore vis. Daplinia iseen algemeen voorkomendegrazer met een sterke
variatie in lichaamsgrootte.Degroottestructuur van depopulatie isbij uitstek geschikt
om de mate van predatie door visuit te drukken.Degrootte waarbij devoortplanting van
Dapltmastart (Sizeat FirstReproduction, afgekort SFR), ishiervoor een uitstekende parameter, omdat dezegebaseerd isopde(lengte van

Aß.4:

Het seizoensverloop vandeSFRleidt grofweg tot een indeling in drie verschillende
functionele systemen (verloop van predatiedruk):
• Visprcdatiespeeltgeen noemenswaardige
rol. Erisgeen noemenswaardige afname
van deSFR.Devolwassen watervlooien
bereiken grote afmetingen en ook (grotere)
ongewervelde predatoren kunnen zich
handhaven. Ongewervelde predatoren
structureren de watervlo-populaties (tweetoppige groottestructuur door predatie op
de kleinste dierens)).Indit systeen treedt,
ondanks de vaakgrote beschikbaarheid
aan nutriënten, geen sterke algenontwikkelingop;
•

Kortdurende predatiedoor eerstejaars vis.
Eriseen kortstondige afname van deSFR
(hooguit enkeleweken),die wordt veroorzaakt door eerstejaars vis.De predatiedruk
neemt snel af, omdat eronvoldoende voedselvoor de aanwezige eerstejaars vis voorhanden is.Dit resulteert ineen grote
sterfte onder deeerstejaars vis,waarna de
Daphnia-populatiezich herstelt en deSFR
weer kan toe nemen. Vaakisergeen langdurige algenbloei,maar treedt tijdelijk
sterke algenontwikkeling opin de periode
dat ook deSFRlaagis. Baars isin ditsysteen vaakdedominante vissoort;

•

Vispredatie isdegehelezomer waarneembaar.DeSFRisgedurende een langere
periode (ookbuiten de zomermaanden)

Het verloopvanieSFR[groottehij eerstevoortplanting) vanDaphnia inDelange Vlieter in zooi.
SFR (mm)

Structuur van de voedselketen
Uit het onderzoek blijkt dat in het spaarbekken DeLangeVlieter devoedselketen in het
open water relatiefeenvoudig is:nutriënten
en licht -> algen -> zoöplankton -> vis. Plankton etende visvormt deschakel tussen het
zoöplankton en de toppredatoren (roofvissen
en vogelsdiezich voeden met vis, bijvoorbeeld
snoeken en aalscholvers).Depredatie door
planktivore visop het zoöplankton is bepalend
voor destructuur van de lagere trofische
niveaus in de voedselketen (dealgen) en het
patroon van de energiestromen door het sys28
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laagen de Dophnia-gemeenschap bestaat
uit kleine sootten, omdat vispredatie een
gtote rolspeelt.Eriseen hoge energiestroom (biomassa] naar devisstand, waardoordepredatie-effecten zichtbaar blijven.
Ook meerjarige viskan verantwoordelijk
zijn voor de lageSFR.Het systeem wordt
gekenmerkt door algenbloei(en) tijdens de
zomermaanden en devaakgrote witvisstand.
In het verloop van deSFRin DeLangeVlieter wasgedurende een korte periode in augustus een afname waarneembaar (afbeelding 4).
Onderzoek naar devisstand heeft uitgewezen
dat baarsen blankvoorn dominant zijn8!. Het
lijkt aannemelijk dat dezesoorten in augustus
deafname van degrootte en dichtheid van
Daphniahebben veroorzaakt.Alsgevolg van
voedselgebrek en predatie door roofvis heeft
deze afname echter maar kort geduurd. Massalesterfte onder eerstejaars visiseen algemeen
fenomeen: gewoonlijk overleeft minder dan
één procent het eerstejaar6!.

Toekomstbeeld
DeLangeVlieter kanalseen voedselarm
(ohgo- tot mesotroof), fosfaat-gelimiteerd systeem worden gekenmerkt. Uit modelberekeningen blijkt dat de nutriëntconcentraties
doorde inname van het voedselrijke (eutrofe)
water uit het Lateraalkanaal snel zullen toenemen.Bijde verwachte maximale productie van
20miljoen kubieke meter, waarbij alleen water
uit het Lateraalkanaal wordt ingenomen, zal
het ortho-fosfaatgehalte sterk stijgen (tot circa
80Mg/1). Dit zal theoretisch leiden tot een toename vandeproductie van het fytoplankton
tot algenbiomassa's van meer dan 100pgchlorofyl/1. Ervaringen met de Biesbosch-spaarbekkensgeven aan dat bij voldoende kunstmatige
menging de maximale algenbiomassa in de

praktijk kan worden beperkt tot 25tot 50ug/1.
Dealgenbiomassa zalhoedan ook toenemen
bij een stijging van het ortho-fosfaatgehalte
tot 80ug/1,maar de mate waarin datgebeurt is
afhankelijk van onder meer degraasdruk door
het zoöplankton en de omvang en samenstelling vandevisstand.Vrijwel zeker isdat de
energiestromen zullen toenemen en het systeem uiteindelijk eengrotere visbiomassa zal
herbergen. Doordeteverwachten hogere
algenbiomassa zal de belasting met zwevende
stofonder andere voor deoever waarlangs de
infiltratie plaatsvindt toenemen. Het innemen
van nutriëntarmwater uit de Bosmolenplas
verdient devoorkeur,omdat het gehalte aan
ortho-fosfaat dan laagzal blijven (20ug/1).
Gedurende dezomer isdeinname uit deBosmolenplas echter niet mogelijk (ofonverstandig),omdat erdan bestrijdingsmiddelen (glyfosaat) en cyanobacteriën aanwezig (kunnen)
zijn. Daarnaast kan het lage waterniveau van
deBosmolenplas in dezomer onttrekking van
water hieruit onmogelijk maken.Alseen combinatie van beide bronnen wordtgebruikt, bijvoorbeeld tien miljoen kubieke meter uit het
Lateraalkanaal en tien miljoen kubieke meter
uit deBosmolenplas, bedraagt het uiteindelijkegehalte aan ortho-fosfaar ruim 40ug/1.Bij
dezegehaltes isortho-fosfaat niet langer limiterend voor de algengemcenschap').Het lijkt
vast testaan dat het systeemde komendejaren
verrijkt zal worden met nutriënten, waardoor
het systeem een aantal veranderingen zal
ondergaan. Deverwachting isdat de invloed in
degehele voedselketen teruggevonden zal
kunnen worden.Monitoring van degehele
voedselketen zalindetoekomst de informatie
kunnen verschaffen om zonodigactiefin te
kunnen grijpen, bijvoorbeeld door het afvissen
van ongewenste vis(onder meer brasem en
blankvoorn) ofhet uitzetten van roofvis (bijvoorbeeld snoek).

Conclusies
Het spaarbekkenDeLangeVlieter wordt
gekenmerkt door eengroot open wateroppervlaken eengrote diepte,waardoor de invloed
van benthische organismen gering is.In het
open water overheerste een eenvoudig pelagisch voedselweb (nutriënten -algen-zoöplankton -vis).Nutriëntconcentraties, voedsel
en predatie zijn debelangrijkste sturende factoren. Orthofosfaatlimitatie en lichtlimitatie
beperken de energiestroom in de voedselketen,
omdat de primaire productie (groeivan algen,
vastleggen van energie) wordt beperkt. Watervlooien begraasden dealgen, maar door de
beperkte algenbiomassa isde watervlooienbiomassa laag.Eerstejaars visvoedtzich kortstondig met groot zoöplankton, waardoor de
graasdruk opdealgen afneemt ende biomassa
ervan toeneemt.Alsgevolgvan voedselgebrek
(enwaarschijnlijk ookpredatie door roofvis)
neemt de invloed van visop het zoöplankton
echter snel af Dekomendejaten zalde fosfaatlimitatie alsgevolgvan de inname van eutroof
Maaswatcr snel worden opgeheven.Ditzalleiden tot een hogetcalgenbiomassa, waardoor
het doorzicht verminderd. De energiestroom
doorde voedselketen zal toenemen.
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