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VierdeHutrofienngsenquete
vandeNederlandsemeren
envlassen
D.T. VAN DER M O L E N , RIZA
R. PORTIELJE, RIZA

[Portielje &VanderMolen, 1998,RIZArapport
98.007,ISBN9036951585]. Hierinwordende
trendsverdergeanalyseerd opmogelijkeverbanden metsysteemkenmerken, meteorologischeconditiesenspecifieke ingrepen indesystemen.Daarnaaststaandeonderlingeverbandentussendootzicht,chlorofyl-a, nutriëntenconcentraties en-belastingcentraal,alsmede
deinvloedvansysteemkenmerken, specifieke
maatregelen enbiologischevariabelenopdeze
relaties.Ditartikeliseenuitgebreidesamenvattingvandetweegenoemdedeelrapporten.

S.P. KlAPWIJK, STOWAf

Uitgegevensvan131 merenenplassen blijkt
datdeeutrojjëringstoestandinNederlandvan
1980 tot 1996isverbeterd.Inongeveer70%van
desystemennemendeconcentratiesaantotaalP,totaal-N enchlorojyl-aaf, terwijlhetdoorzichttoeneemt.Dezetrend iswaarneembaarm
systemendieverschilleninondermeerdiepte,
bodemtypeengeografische ligging.Hetweer
heeftinvloedopjaarhjkse ajwijlangen vande
gemiddeldetrend.
Aanleiding en gegevens
Ruim 20jaarnadeEerste Eutrofiëringsenquêteiseutrofiëring nogsteedseenbelangrijk waterkwaliteitsprobleem inderijkswaterenenvooralookinderegionalewateren.De
aanpakvandeeutrofiëring heeft zichineerste
instantiegerichtopverminderingvandenutriëntenbelasting,vooraldievanfosfaat. Defosfaatbelasting vanhetNederlandseoppervlaktewaterenvandeRijn istussen 1985en1995
gehalveerd,doorvervangingvanfosfaten in
wasmiddelen eninvoeringvan defosfatering
opzuiveringsinstallaties.Indeloopvande
jaren '80werdeenbredereaanpakvandeproblemensteedsmeerindepraktijk gebracht,
metnameinregionaleprojecten.Zowerden
naastverminderingvande fosfaatbelasting
ookmaatregelengericht opdewaterbodem,
hetwaterpeil,deoeversendevisstandgeno-

men,omhetecologischherstelvandeoppervlaktewateren tebespoedigen.Ditheeftgeleid
totspectaculaireverbeteringen ineenaantal
individuelewatersystemen,zoalshetVeluwemeer.
Aangezienhetalweerenige ttjdgeleden isdat
eengrondigeanalysevandeeutrojiëringstoestand
vandeNederlandsemerenenplassenplaatsvonden
dewensleefdeomderesultatenvanhetlandelijk
beleidterbestrijdingvandeeutrofiëring enaanvullenderegionalemaatregelentetoetsen,heefteen
aantalwaterbeheerdersRIZAverzochtomeennieuw
onderzoekuittevoeren.
Ditonderzoekheeft in 1997plaatsgevondenopbasisvangegevensvan231 merenen
plassenoverdeperiode 1980totenmetde
zomervan 1996. Degebruiktegegevens,de
gehanteerdemethodenendeverkregenresultatenzijn uitgebreid beschreven intweedeelrapporten.DeelrapportI,getiteld 'Trendanalyseeutrofiëringstoestand vandeNederlandsemerenenplassen'[Portielje&Vander
Molen,1997,RIZArapport97.060, ISBN
9036951062],beschrijft trends indeconcentratiesfosfor (P),stikstof(N)enchlorofyl-a enhet
doorzicht.DeelrapportIIisgetiteld 'Relaties
tusseneutrofiëringsvariabelen ensysteemkenmerkenvandeNederlandsemerenenplassen'

Samenvatting
Analysevanrelaties tussenwaterkwaliteitsvariabelen bevestigtdebevindingen vanvoorgaandeenquêtesopeenaantalpunten.Verfijningen zijn aangebracht inderelatietussendoorzicht
enchlorofyl-a, chlorofyl-a ennutriënten entussendeconcentratieenbelastingvan nutriënten.Waterkwaliteitsnormen voordoorzichtenchlorofyl-a blijken nietgoedopelkaaraante
sluiten inallesystemenondieper dan 1,5meninsystemenmeteenveenbodem ondieperdan
4,0m.Dominantie vandraadvormigeblauwalgenenMicrocystisisnietgevonden beneden
respectievelijk 0,05en0,12mgh1totaal-Pen1,35mg1 " totaal-N voorbeidegroepen.Vooreen
aantalsystemenzijn relatiesafgeleid tussendegemiddeldeconcentratie inhet instromende
waterendeconcentratieinhetsysteem.Graasdoorzoöplanktonenbedekkingmet waterplantenresulteren ineenlagerchlorofyl-a gehaltebijeenbepaaldeconcentratienutriënten, hetgeenwijst optop-down sturing.
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Degebruiktegegevensbestaanuit
gemetenconcentratiesvannutriëntenen
chlorofyl-a, doorzicht,biologischevariabelen,
belastingenmetwaterennutriënten,systeemkenmerkenenspecifiekemaatregelen.Voorde
nutriënten fosfor enstikstofisveelalgewerkt
metdetotalegehalten;inenkelegevallenis
ookgekekennaaropgelosteenpatticulaire
fracties. Biologischevariabelenzijn desamenstellingvanhetfytoplankton opbasisvan
dominantegroep,zoöplankton (Daphmaspec),
visendeoppervlaktebedekking metondetgedokenwaterplanten.Alssysteemkenmerken
zijn meegenomen degemiddeldediepte,
oppervlakteenhetbodemtype.Tenslottezijn
alsmeteorologischevariabelengebruikt het
neerslagoverschot invoorjaar enzomerenijsbedekkingindewinter.

Biologischevariabelenwordenvaaknog
gemetenvanuiteenkwalitatievedoelstellingenmededaaromwordendiversemonster-enanalysemethodengehanteerd.Een
betereafstemming vandemethodieken
bevordertdeonderlingevergelijkingvan
systemenvoorwatbetreft dezebiologische
variabelen enhetgebruikervaninkwantitatieve beschouwingen.

Deanalyseszijn betrokken opeengewogen halfjaar- ofjaargemiddeldevandeindividuelewaarnemingen eninenkelegevallenop
eenspecifieke periodeinhetvoorjaar (bijvoorbeeldbijgraasdoorzoöplankton) ofhet najaar
(bijvoorbeeld debloeivanMicrocystis).Afhankelijk vandevariabeleendevraagstellingzijn
eisengesteldaanhetaantalwaarnemingenper
watersysteemomeenmiddelingtekunnen
makenvooreenbepaaldeperiode.Zoisbijvoorbeeld voornutriënten gestelddatinde
zomerbijna maandelijks gemeten moetzijn,
terwijl voordebedekkingmet waterplanten
éénwaarnemingperjaarvoldoendeisgeacht.
Indeloopvandetijd ishetaantalsystemen,waarvaninformarie beschikbaar is,toegenomen (afb. 1).Ditgeldtvoorfysische en
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lijkse medianen van concentraties totaal-P,
totaal-N en chlorofyl-a af, terwijl deze mediaan voorhet doorzicht toeneemt (tabel 1 en
afb. 2).Op basis van delineaire trend is het
zomergemiddelde gehalte totaal-P ovet de
gehele periode afgenomen met 0,136mg K De
absolute trends zijn alle significant, daar de
grenzen van het 80%bettouwbaarheidsinterval
(niet gepresenteetd) steeds eengelijk teken
hebben alsde waatden in de tabel.De trends
duiden op een verbetering van de waterkwalireir,zowel voor zomer- alsvoor wintergemiddelden. In de winter daalt totaal-N sterker en
chlorofyl-a minder dan in dezomer, terwijl

Trendsvandemedianejaarlijkseconcentratiestotaal-P,totaal-Nenchlorqjyl-a envanhetdoorzicht

chemische variabelen, maar ook voor biologische variabelen. Vermoedelijk isde verzameling watersystemen in de tijd niet 'homogeen',
dat wilzeggen dat het 'gemiddelde meer' in de
tijd verandert.
Onder meren enplassen is verstaan de
zoete,stagnante wateren dieeen breedre/lengteverhouding van één benaderen. Naast
ondiepe zijn ookdiepere systemen meegenomen, zoals deMaasplassen en een aantal zandwinputten. Deoppervlakte van de systemen
varieert van circaéén hectare tot enige honderden vierkante kilometers.Deaandacht voor
kleine wareren isverder toegenomen vergeleken met vorigeenquêtes.Juisr hierin zijn vaak
specifieke maatregelen genomen. Niet
beschouwd zijn natuutlijke vennen, omdat
deze vaak eengeheel eigen katakter hebben.
Welzijn enkele kreken meegenomen met een
bijna lijnvormig karakter. Er isnaar gestreefd
om per vraagstelling een zogroot mogelijke
deelverzameling van de watersystemen te
gebruiken.

Trends in de waterkwaliteit
Bijde ttendanalyse isgekeken naar zowel

rotaal-P
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chlorofyl-a
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N:Pratio
Tabel2

aantalwatersysremen

negatieve
trend

significant
negatief

164
160

73%
75%
66%

48%
39%
44%

115

28%

140

30%

140

positievetrend

significant
positief

27%

12%

25%

13%

34%

11%

11%

72%

40%

14%

70%

44%

Percentagevandewatersystemenmetnegatieveenpositievetrends(zomerhaljjaarj

het landelijk beeld voot concentraties en voor
doorzichr, als naar trends in individuele
meren en plassen over de periode 1980-1996.
Meteorologische condities zijn gebruikt om
variaties vanjaar totjaar in de waterkwalireit
te kunnen verklaren.Tenslotte is bestudeerd
ofde trends verschillen tussen groepen van
systemen ingedeeld opbasis van diversesysteemkenmerken.

her doorzicht meer toeneemt. Tet controle van
de mogelijke invloed van dejaarlijkse variatie
van desamenstelling van de verzameling
warersystemen, isde analyse herhaald voor
een vastedeelverzameling systemen (met tenminste 12jaren gegevens overde periode
1984-1996].Dir leverde een vergelijkbaar beeld
opDerelatieve ttends over de periode
1980-1996voor totaal-P en totaal-N (respectie-

Landelijketrends
Over deperiode 1980-1996nemen dejaar-

velijk 56%en 22%)komen goed oveteen met de
afname vandeemissiegedurende die periode
(respectievelijk 55%en 20%).Afwijkingen in

Ajb.1

bepaaldejaren ten opzichte van de trendwaar-

Verloopindetijdvanhetaantalwatersystemenmet^e^evensvoortotaal-Penzoöplankton.

dekunnen een relatie hebben met meteorologische condities.Het blijkt dat een sttenge

200

winter (uitgedrukt in het aantal ijsdagen) leidt
tot lagere chlorofyl-a concenttaties in de daarop volgende zomer (significant op p<o,i). Een

150

droog voorjaar (bepaald als neerslagoverschot
overjanuari-maart] resulteert in een betet
doorzicht (p<o,025)en lagere concentraties van
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totaal-P
•zoöplankton

zowel chlorofyl-a (p<o,oo5),en ook van totaalP(p<o,i)en totaal-N (p<o,i).Vooreen droge
zomer iser alleen een significant verband voor
totaal-P (p<o,i).
Trends individuele sysumen
Van die watersysremen waarvan minimaal
achtjaar gegevens beschikbaar waren zijn
trends per systeem betekend. In ongeveer70%
van de watetsystemen verbeterr de waterkwaH20
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Erzijn geen grote verschillen gevonden in
relatieve trends tussen deelverzamelingen op
basis van diepte, oppervlakte ofbodemtype. De
verbetering van de waterkwaliteit manifesteert zich dus in alle typen meren en plassen.
Het percentage systemen met een positieve
trend in degehalten (verslechtering van de
waterkwaliteit) blijkt wat groter tezijn bij een

kleinere oppervlakte (<5oha).Relatieve trends
in chlorofyl-a en totaal-P zijn ongunstiger in
diepe systemen (>4,om)en de relatieve trend
in totaal-N isminder gunstig in systemen met
een veenbodem dan in systemen met een
zand- ofkleibodem. Bodemtype en diepte zijn
aan elkaar gerelateerd. Diepe sysremen hebben
veelal een zandbodem, zodat het aanwijzen
van één van beide als verklarende facror voor
verschillen in trends op basis van statistische
analyse niet goed mogelijk is.
Om na tegaan of(en welke) aanvullende
maatregelen aantoonbaar effect hebben op de
waterkwaliteit zijn de relatieve trends in systemen waar deze maatregelen zijn uitgevoerd
vergeleken mer de trends in systemen die
alleen zijn beïnvloed door het generiek beleid.
De relatieve trends in dedeelverzameling systemen met aanvullende maatregelen (reductie
externe P-belasring,visstandbeheer, overige

Analoogaan het concept achter de waterkwaliteitsdoelstellingen, waar grenswaarden
voor chlorofyl-a en vervolgens voor nutriënten zijn afgeleid uit een gewenst doorzicht,
worden de relaties tussen de waterkwaliteitsvariabelen in de volgorde gevolg - oorzaak
behandeld. Gekeken isook wat het effect op
deze relatie isvan onder meer dediepre en her
bodemrype van het systeem, de soortensamenstelling van het fytoplankton en verschillen in
hogere trofische niveaus.
Doorziekt - jytoplankton
Fytoplankton, uitgedrukt in het chlorofyl-a
gehalte, legt een duidelijke bovengrens op aan
het bereikbare doorzicht. Omgekeerd is het
goed mogelijk dat het doorzicht zeergering is,
hoewel het chlorofyl-a gehalte heel laag is
(afb. 3). Systemen waarbij regelmatig zicht tot
op de bodem isgemeten zijn in deze analyse

Belangrijke nota's met betrekking tot
de eutrq/iëring van mam en plassen
in Nederland
1976:
Fosfaten in het Nederlandse
1976:
1980:
1987:

oppervlaktewater
Eerste Eutrofiëringsenquête
Tweede Eutrofiëringsenquête
Derde Eutrofiëringsenquête

Relatietussendemaximaalhaalbare^ehaltcnchlorojyl-a(\lg f1)endeconcentratiesaantotaal-Pentotaal-N(mg f1);zomer^emiddelden

Tweede Eutrofiëringsenquête

Derde Eutrofiëringsenquête

Vierde Eutrofiëringsenquête

maximaal chlorofyl-a =

maximaal chlorofyl-a =

maximaal chlorofyl-a =

alle algen

776-P
15,53
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MedianeconcentratiesencentraalBo%intervalvanzomegemiddeldenvantotaal-P,totaal-N,chloro|yl-a
endoorzicht.Labelsindicerenhetaantalsystemen.

liteit (tabel 2),dat wilzeggen dat de trend voor
totaal-P, totaal-N en chlorofyl-a negatiefis en
dievoor doorzicht positief In bijna de helft
van alle systemen isdeze verbetering significant.Aan de andere kant iser bij ruim 10%van
de watersystemen een significante verslechtering geconstateerd. Het beeld verschilt niet
wezenlijk tussen zomer en winter. Detrend in
deN:P ratio is in het algemeen positief, wat er
op duidt dar de afname in totaal-P in het
merendeel van de systemen sterker isdan de
afname in totaal-N.

Tabel3

maatregelen) zijn significant gunstiger voor
totaal-P (p<o,oi), totaal-N en chlorofyl-a
(beidep<o,i),dan in de referentieset. Uitgesplitst naar type maatregel zijn in systemen
met externe P-reductie (n=i4)alleen de rrends
in totaal-P significant gunstiger (p<o,oi).In
systemen waar visstandbeheer is uitgevoerd
(n=7)zijn de relatieve trends significant gunstiger wat betreft totaal-P (p<o,05), chlorofyl-a
(p<o,oi)en doorzicht (p<o,i).
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vormige blauwalgen gedomineerde systemen.
Tevens isgebleken dat de zeer hoge chlorofylcctotaal-P ratio's in systemen gedomineerd
door blauwalgen, alleen voorkomen in systemen met een veenbodem. Hierbij bleek ook
nog sprake tezijn van een nauwe geografische
spreiding: het is wel waargenomen in het
veenplassengebied in West-Nederland, maar
veel minder in vecnplasscn in het noorden van
het land.
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Dominantie van draadvormige blauwalgen (gedefinieerd als >30%van het aantal in de
zomer) isniet gevonden beneden 0,05mg I-'
totaal-P.Dit komt overeen met de streefwaardezoals geformuleerd in deVierde Nota
Waterhuishouding. De waarde is lager dan die
gevonden bij de Derde Eutrofiëringsenquête,
toen dominantie niet werd gevonden beneden
0,08 mg b' totaal-P.Dominantie van Microcystis
(gedefinieerd als >jo% van het aantal in het
derde kwartaal) is in deze studie apart
beschouwd. Er wordt een lagere maximale

500

chlorofyl-a (\ig I" )

A/b.3

Doorzichtversuscblorojyl-a(zomeigemïddelden).

niet betrokken, omdat geen gemiddelde waarde voor het doorzicht kon worden vastgesteld.
Het mediane doorzicht bij een bepaald
chlorofyl-a gehalte neemt toe van ondiepe
naar diepere systemen, waarschijnlijk door een
verminderde resuspensie. In ondiepe systemen
(<i,5 m) isgeen verschil in de relatie
doorzicht - chlorofyl-a gevonden tussen verschillende bodemtypen. In systemen met een
diepte tussen 1,5en 4,0m is het mediane doorzicht geringer in systemen met veenbodems
bij chlorofyl-a gehalten lager dan 80ug f1.
Mogelijk ishier de invloed van opgeloste,
licht-absorberende stoffen (bijvoorbeeld
humuszuren) groter. Van de systemen dieper
dan 4,0 m heeft 86%een zandbodem, en voor
deze groep iseen eventuele invloed van het
bodemtype dus niet vast te stellen.

De maximale chlorofyl-amutriënt ratio's
zijn in het algemeen hoger in door draad-

A/b.4

Fractievoorkomenvaii/ytoplanktondomiiiantiebij20%klassenaan nutné'nteiiconccntraties.
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Pytoplcmkton - nutriënten
De maximale chlorofyl-a gehalten bij een
bepaalde nutriëntenconcentratie verschillen
per dominante algengroep. De in deze studie
gevonden relaties tussen het maximale chlorofyl-a gehalte in relatie tot de nutriëntenconcentraties,zijn vergelijkbaar met die van de
Tweede en Derde Eutrofiënngsenquéte
(tabel 3).Gebruik van de hier gevonden relaties
verdient de voorkeur boven die van voorgaande studies. Demaximale ratio tussen chlorofyl-a en nutriënten isop een statistisch correctere wijze gedefinieerd. In plaats van een op
het oog bepaald maximum isde95% maximale
ratio in dedataset bepaald. Ook is het aantal
gegevens waarop deze maxima gebaseerd zijn
aanzienlijk groter dan in de voorgaande studies.Voordeeerste maal zijn nu ook betrouwbaarheidsintervallen gegeven. De chlorofyl-a
metingen van het RIZAlaboratorium van vóór
1985zijn ditmaal gecorrigeerd in verband met
een veranderde analysemethodiek.

Data analysis on eutrophication variables
Adata analysis has been carried out on eutrophication variables of231lakes in The Netherlands for 1980-1996.In about 70%ofthe lakes with sufficient data for trend-analysis, concentrations oftotal-P, total-N and chlorophyll-a decreased and Secchidisc Transparency increased.
In the majority ofthese lakes this trend was significant. In about 10% ofthe lakes a significant
deterioration ofthe water quality was observed. Lakecharacteristics hardly affected the trends.
Meteorological conditions explained deviation ofindividual years from the average trend.
Relations between eutrophication variables depend on average depth and soil type. In all lakes
with an average depth <i.5m and in lakes with an average depth between 1.5and 4.0m with a
peaty sediment, the maximum transparency at acertain chlorophyll-a and nutrienr concentrations islower compared to other systems. Dominance of filamentous blue-green algae and
Microcystiswas not found below 1.35 mg 1' total-N and 0.05and 0.12 mg b 1 total-P respectively.
For individual lakes nutrient concentrations were correlated to the average concentration in
inlet water. Zooplankton grazing (>o.i biomass Daphma/biomass phytoplankton) and presenceofsubmerged macrophytes (>5%areal coverage with adensity >15%)decreased maximum
chlorophyll-a concentrations at specific nutrient concentrations, indicating top-down control.

H2O
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RegressievanzomcrcjcmtddeldcconcentratieversusC opbasisvanjaargemiddeldebelasting

ratiogevondentussenchlorofyl-a endenutriëntenconcentratie, maarhet betrouwbaarheidsintervalisrelatiefbreed.Dirwordtmede
veroorzaaktdoorhetgeringeaantalwaarnemingenendeproblemen bijdemonstername
vandezesoort.Microcystisdominantie isinde
dataset nietaangetroffen bij concentraries
beneden0,12mgf1 roraal-P.Voorstikstofis
hetvoorheteersrmogelijkgeblekenomdergelijke relariespergroepfytoplankton te
geven.Zowelvoordraadvormigeblauwalgen
alsvoorMicrocystisisdominantie nietgevondenbeneden 1,35mgl 1 totaal-N.Dekansop
dominantie vaneenbepaaldegtoep fytoplanktonvarieertmetdenutriëntenconcentratie
(afb.4).Dominantie vandraadvormigeblauwalgenneemt afbijzowellagealszeethoge
concentraries.

barenurriënten),top-down sturing (mogelijk
positieveinvloedopgraasen/ofallelopathie)
enlichtlimitatie,waarbijcompetitieomnutriënren albijlagerepercentagesbedekt
oppervlak lijkt optetreden.Erzijngeeneffectenaangetoond vandetotalevisbiomassaop
hetchlorofyl-a gehalre,deDaphmabiomassa
enopdechlorofyl-a: nutriënr ratio's.
Nutriëntenconcentratieen-belastiruj
Indezestudieisvoorindividuelesystemeneenlineair verbandaangeroond russende
gemiddeldeconcenrrarie inhet insttomende
water(C ) endezomergemiddelde concentratieinhetmeer(C). Demassabalans vaneen
nutriënt overeenmeerofplasleidrbijevenwicht tot:
C=C (vï - k x ) - '

Bijhogerewaarden vandeporenriële
graasdruk(hier uirgedrukt alsbiomassaDapliniazoöplanktongedeelddoorbiomassaphytoplankton)nemendemaximale chlorofyl-a
gehalten bijeenbepaaldeconcentratie nutriënten af,warduidt optop-down stuting.
Aandeanderekant isdepotentiëlegraasdruk
bijdominantievandraadvormigeblauwalgen
immer laag,watwordttoegeschreven aaneen
slechteeetbaarheid vandezegroep fytoplankton.
Mettoenemende bedekkingvanondergedoken warerplanren nemendemaximalenuttiëntenconcentrariesenhet chlorofyl-a
gehalteaf(metuitzondering vantotaal-Pin
zeetkleinesystemen).Pasals5%vanhetsysteemisbedektmeteendichtheid vanminimaal 15%, isditeffecr aantoonbaar.Voorde
maximalechlorofyl-a: nutriënt ratio'swordt
pasbijeenbedekkingvan20% vanhetoppervlakeenverschilaantoonbaar.Dirduidterop
datwaterplanten chlorofyl-a beïnvloedenvia
bottom-up sturing (competitieomdebeschikH20

externebelasting(massaperoppervlakteper
rijdseenheid) maaldeverblijftijd engedeeld
doordegemiddeldediepte.Zowelvoorde
zomerperiode,alsvoorhergehelejaar,bleken
derelatiesvaakstatistisch significant, met
hogerecorrelatiesvoordezomerperiode.
Omdat debelastingopjaarbasis beteriste
meten,isdezehietweergegeven(tabel4).Met
behulpvandezerelarieskanvervolgensde
maximaal toelaatbate belastingpersysteem
wordenberekend omeenspecifieke waterkwaliteitsdoelstelling tehalen,zoalsdeMTRwaardenvandeVierdeNoraWarerhuishouding.Voordesysremenwaarvangegevens
beschikbaarwaren,geldtdatdeMTR-waarde
wordrbereiktbijeenconcentratievangemiddeldongeveeranderhalfmaaldeMTR-waarde
in het instromende water.
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Hierbij iskeennettosnelheid (tijd'1;positiefbij vorminginhetsysteemennegatiefbij
verdwijnen vanmareriaal)enx de verblijftijd
(rijd;volumegedeelddooraanvoerdebier). C
isnietdirecrtemeten;dezeisgelijk aande

Deparamerers vanderelariezijn specifiek
vooreensysteem.Denauwkeurigheidvan
dezerelatieisvooreenspecifiek systeemveelal
groterdandievooteenrelatiegebaseerdop
gegevensvaneengrootaantalsystemen.Aan
deanderekant moetenetwelvooreenaantal
jarengegevenszijn omdeparamerer(s)tekunnenschatten.Deverhouding tussendezomergemiddeldeconcenttatieenC geeft aanofer
retentie(netto flux naarhersedimenr)danwel
nettoproductie(naleveringuirdebodem)
plaatsvindt. Ongeveerdehelft vanhet totaal-P
dathetVolkerakendeLoosdrechtsePlassen
instroomr blijft daarachrer,tetwijl ermeer
fosfor hetDrontermeer uirsttoomtdanerin
komt.IndeNieuwkoopseZuidpiasisdesituatievóótennaeenbeheetsmaatregel duidelijk
anders.Doordareenaanzienlijke, instantane
externeP-reductie heeft plaatsgevondendoor
hetvetminderenvandehoeveelheid inlaatwater,isook deverblijftijd langergeworden.
Hierisretentieveranderd innetto nalevering
uirdebodem.Voorroraal-Nisdeverhouding
tussenCenC indebeschikbaredataset
in

steedskleinetdaneen,datwilzeggendater
eennertoverwijdering oprreedt.

InhetIndicatiefMeerjarenprogramma Water 1980-1984(1981) iseenbasiskwaliteitvoorstagnante,eutrofiëringsgevoelige watetengeformuleerd. Gesteldwerddateendoorzicht van0,5 m
wordtbereikrbijchlorofyl-a concenrrariesvanhooguir 100|igI1.Hierbij behoorden maximalenutriënrenconcentraties van0,2mgl1totaal-Pen2,0mgh1totaal-N.OpbasisvanresultatenvandeDetdeEutrofiëringsenquêre (1987) bleekslechts0,4mdoorzichtaantesluiten bij
100p,g[-'chlorofyl-a. Daarnaast zijngrenswaarden voordenutriëntenconcentraties bepaald
(0,15mgf1 totaal-Pen2,2mgf' totaal-N)alsdiewaarden,waarbijgeenhogeregehaltenvoor
chlorofyl-a zijngevondendandenorm.Hetbetrofhierzomergemiddelde waarden.Later
werddenormvoortotaal-Pookgeldigalsjaargemiddelde envoorallewatertypen.Uitzonderingendoornaruurlijke omsrandigheden (nurriëntenrijke kwelbijvoorbeeld) waren mogelijk.
Recenrelijk (1997)zijndezegrenswaarden MTR-waardengenoemd,analoogaanhetconcept
vootmilieuvreemdestoffen. Ookzijn streefwaarden geformuleerd voordenurriënten,namelijk0,05 mgV1 totaal-Pen 1,0mgk1totaal-N.
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Fractievanbetaantal onderzochte merenenplassen dievoldoenaandeMTR-waardcn voorzomcr(jcmiddelde concentratiesendoorzicht. Labels<gevcnperjaar heraantal meren enplassenaanwaaropde

Herstel van meren en plassen
Het bereiken vandeMTR-waarde voor
doorzicht betekent niet automatisch dateen
ecologisch gezond systeem ontstaat, maar is
wel eenstap inderichting van streefbeelden.
In deHandleiding Eutrofiëringsbestrijding
van herRIZAiseenstappenplan opgezet om
meren enplassen te herstellen. Een belangrijkeeerste stap ishet vaststellen vanhet streefbeeld voor het specifieke systeem, waarbij verder gekeken moet worden dande landelijke
MTR-waarden. Overbemesting met nutriënten isslechts éénfactor, dieverstorend kan
werken opde totstandkoming vanhet streefbeeld. Daarnaast spelen onder meer fysische
randvoorwaarden (zoals peilvariaties] eenrol,
evenals invloed vantoxische stoffen en verstoringen door recreatie, visserij en beroepsscheepvaart. Vandeze factoren isvaak niet
goed bekend welke invloed zeuitoefenen op
het ecosysteem.

jracties betrekking hebben.

Wat betekent dit voor het
waterbeheer?
De resultaten vandeze analyse kunnen
van nut zijn voor denormstelling voor eutrofiëring en bijhet beheer van individuele
watersystemen. Sommige aspecten hierbij zijn
nieuw, andere zijn al eerder gevonden, maar
worden nu beter onderbouwd door degrotere
dataset endebetere mogelijkheid tot differen-

Waterkwaliteitsnormen
Dalende trends in nutriënten en chlorofyl-a en een toename vanhetdoorzicht leiden
er toedat in veel meren en plassen wordt voldaan aandeMTR-waarden voor de waterkwaliteit (afb.5).Het percentage systemen waar de
norm voor doorzicht wordt gehaald isgestegen van60%in 1980naar 72%in 1996.Voor
chlorofyl-a isereen toename van46%naar
79%.Voor totaal-P en totaal-N stegen de percentages respectievelijk van 13%naar 45%en
van 10%naar 35%.Veelwateren voldoen nog
steeds niet aandeMTR-waarden voor nutriënten. In ongeveer dehelft vande watersystemen
waar aandenorm voor chlorofyl-a wordt voldaan, wordt geen vanbeide normen voor nutriënten gehaald.
Op basis vandeze analyse isbevestigd dat
de huidige MTR-waarden voor doorzicht en
chlorofyl-a opelkaar aansluiten voor systemen meteendiepte tussen 1,5en4,0m eneen
zand- ofkleibodem en voor allesystemen dieper dan4,0m.Voorsysremen ondieper dan
r,5m en voor systemen meteen veenbodem
ondieper dan4,0m dient hetgehalte aan
chlorofyl-a echter teworden teruggebracht tot
onder 50tig1 'om0,4mdoorzicht te behalen.

De bijbehorende concentraties aan nutriënten
zijn weer afhankelijk vandedominante groep
fytoplankton. Bijafwezigheid van dominantie
van draadvormige blauwalgen magde totaal-P
concentratie niet hoger zijn dan0,066mg H
om met voldoende mate vanzekerheid (95%)te
kunnen voorspellen datdechlorofyl-a gehalten minder dan50ugl-i zullen bedragen.
Voorsystemen met dominantie van draadvormige blauwalgen wordt opdeze wijze eenconcentratie afgeleid, waarbij indedataset in het
geheel geen dominantie vanblauwalgen is
aangetroffen. Dit betekent dat hier degrens
gesteld kanworden op0,05mg1' totaal-P.Dit
gehalte komt goed overeen metde streefwaardeuitdeVierdeNota Waterhuishouding.
Uit het bovenstaande volgtdat de huidige
MTR-waarden voor doorzicht en nutriënten
niet altijd goed opelkaar aansluiten. Voorde
directe relatie tussen deMTR-waarden voor
chlorofyl-a en nutriënten geldt datdeMTRwaarde voor totaal-P resulteert in maximaal
114tigl'1chlorofyl-a in systemen zonder
dominantie vandraadvormige blauwalgen en
in maximaal 201ugl"1in systemen met dominantie vandraadvormige blauwalgen. Voorde
MTR-waarde vantotaal-N zijn de maximale
gehalten aanchlorofyl-a respectievelijk 83en
123 u g l ' .
Voordebepaling vaneen grenswaarde
voor chlorofyl-a voor het bereiken vaneen
gewenst doorzicht, envervolgens voor het
afleiden vantoegestane concentraties aannutriënten, moet metde systeemafhankclijkheid
van derelatie tussen deze variabelen rekening
worden gehouden. Deresultaten vandeze studie kunnen hierbij worden gebruikt.

Voldoende licht nabij debodem iseen
voorwaarde voor rekolonisatie van waterplanten, waarna ecologisch herstel in kan zetten.
Hetgaat dusniet omhetdoorzicht in absolute
zin, zoals deMTR-waarde, maar om doorzicht
gerelateerd aandediepte. Hierbij ismet alleen
degemiddelde diepte vanhetsysteem van
belang, maar eveneens deverdeling vanverschillende diepte-klassen ineenbepaald systeem. Hetdoorzicht wordt bepaald doorde
hoeveelheid fytoplankton eneenachtergrondsdoorzicht (doorzicht bijafwezigheid vanfytoplankton).Hetachtergrondsdoorzicht isweer
afhankelijk vandediepte enhet bodemtype.

Degrootste absolute stijging van totaal-P
wordt gevonden in respectievelijk hetBreedeWater, deGrote PlasAkkerdijkenin
mindere mate ookhetOostduinermeer en
het Quackjeswater. Hetisopvallend dat
deze alle dicht langs dekust zijn gelegen en
dat drievandeze wateren duinmeren zijn.

Een doorzicht van0,4m kaneen beginpunt zijn voor ecologisch herstel indezeer
ondiepe delen vaneensysteem. Dit houdt in,
dat voor alle meren meteengemiddelde diepte
van minder dan 1,5m en meren meteen veenbodem ondieper dan4,0m,chlorofyl-a niet
hoger dan50ugH moet zijn. Ditgehalte isvia
de concentratie totaal-P tebereiken bijrespectievelijk 0,05en0,066mgI 1 in systemen met
en zonder dominantie van draadvormige
blauwalgen. Voor totaal-N zijn bijbehorende
concentraties respectievelijk 1,35en 1,6mg K
In systemen meteengemiddelde diepte tussen
1,5en4,0m eneenzand- ofkleibodem enin
H20
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Volgens Chambers &Kalff [1985,Can.J.FisheriesAquat. Sei.42:701-709] hebben
waterplanten minimaal 10% van het licht
nodig dat op het wateroppervlak valt. Deze
hoeveelheid licht isaanwezig opeen grotere diepte dan deSecchi-diepte, want de
Secchi-schijf verdwijnt al uit beeld waar
nog circa 15-25%van het licht aanwezig is.
Dit betekent dat een doorzicht van 04 m
kansen biedt voor waterplanten in (delen
van) systemen met een diepte van ongeveer
0,5-0,7m. Dit komt overeen met de waargenomen ontwikkelingen in de ondiepe delen
van de randmeren.

diepere systemen, mogen de chlorofyl-a gehalten twee maal hoger liggen voor een doorzicht
van 0,4m.Alsdezesystemen relatief weinig
zeer ondiepe delen bevatten, moet echter een
groter doorzicht worden nagestreefd.

Ajb.6

men zijn echter geldig binnen een beperkt
bereik.Voor extrapolatie naar een situatie,
waar na een maatregel de externe belasting
instantaan fors is teruggebracht, moet rekening worden gehouden met een vertraging
van het beoogde effect, maar kan gebruik
gemaakt worden van kennis van vergelijkbare
systemen.
Het isgebleken dat graas van zoöplankton
en een bepaalde bedekking met waterplanten
de maximale chlorofyl-a: nutriënt ratio's
verlaagt. Dit betekent dat het gewenste chlorofyl-a gehalte en doorzicht kan worden
bereikt bij hogere nutriëntenconcentraties en
dat top-down maatregelen ecologisch herstel
kunnen bespoedigen. In de beschikbare dataset bleek bij dominantie van draadvormige
blauwalgen degraasdruk immer laag te zijn,
mogelijk door slechte eetbaarheid voor zoöplankton. Het doorbreken van de dominantie
van bepaalde soorten blauwalgen kan derhalve
een belangrijke stap zijn in het ecologisch her-

door toegenomen ervaring ook een toename in
het arsenaal aan maatregelen dat kan worden
aangewend. Naast een bottom-up aanpak is
uit de analyses gebleken dat het ook mogelijk
isom via top-down sturing en andere aanvullende maatregelen ecologisch herstel te bevorderen. Deze aanvullende maatregelen zijn het
meest effectief alsde nutriéntenconcentraties
al voldoende zijn teruggebracht. Dit pleit voor
een combinatie van bottom-up en top-down
maatregelen in aanvulling op het generieke
beleid.De vaststelling welke combinatie van
maatregelen de grootste kans op ecologisch
herstel biedt, vergt kennis van het systeem.
Zonder voldoende metingen voorafblijft het
deels 'trial and error'. Door kennis van het systeem wordt het steeds beter mogelijk om een
pakket maatregelen 'op maat' samen te stellen.
Evaluatie van de maatregelen bevordert vervolgens weer de kennis die kan worden aangewend bij nieuwe projecten. •"

Wanneerereenmaalwaterplantenverschijnenkanhetherstelzichoverhethelemeeruitbreiden (fotoW. Kolvoort)

Om lage nutriéntenconcentraties te bereiken, moet de belasting voldoende ver worden
teruggebracht. De benodigde reductie kan
door de beheerder worden afgeleid uit een
lineaire relatie met systeem-specifieke parameters tussen de nutriëntenconcentratie en
-belasting. Dewijde betrouwbaarheidsinrervallen, zoals dezegolden voor de relaties op
basis van studies met een groot aantal meren,
kunnen op deze wijze nauwer worden
gemaakt. De relaties voor individuele syste-

stel van meren. Microcystisis niet aangetroffen
bij concentraties lager dan 0,12 mg h' totaal-P
en 1,35 mg l"1totaal-N. Verder onderzoek naar
de factoren diede bloei van ongewenste algensoorten sturen is gewenst.
Opbasisvan grotere beschikbaarheid van
gegevens zijn verfijningen aangebracht in de
relaties doorzicht - chlorofyl-a - nutriëntenconcentratie - nutriëntenbelasting, zoals deze
in voorgaande studies zijn afgeleid. Voorts iser

Met dank aan...
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stellen. Debegeleidingscommissie bestond,
naast de auteurs van dit artikel, uit
E.H.S.van Duin, L.Lijklema, M.-L Meijer,
R.Veeningen en B.van der Wal.

