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Het beheersgebiedvan Rijnland bestrijkt een
oppervlaktevanongeveer 100.000 hectare,
waarvan w%openwater. In hetgebied liggen
ongeveer 185poldersdie hun water uitslaan op
Rijnlands boezem. Met circa40awzx's wordt
het ajvalwater van1,3miljoen inwoners ende
in hetgebiedgelegen bednjvengezuiverd. Tussenhet polder-enboezemwater treedt uitwisseling indewinter voornamelijk opdoorhetuitslaan vandepoldergemalen enindezomer
vooral doorde inlaat van boezemwater.
Het boezemwater iszeer eutroof met
zomergemiddelde fosforconcentraties tussen
de0,3en0,4mgP/1enstikstofgehalten tussen
de 3,0en4,0mgN/1. Dechlorofyl-a gehalten in
het boezemwater zijn zeer laag,minderdan
50jtg/1.Dithangt samen met dedominante
algensoort inhetboezemwater Microcystis
aeruginosa. Bloeivan deze algleidt vrijweljaarlijks totdrijflaagvorming, waar de inwoners
van het gebied veel overlast van ondervinden.
Depolderplassen worden gekenmerkt door
zomergemiddelde fosforconcentraties omtrent
0,2mgP/1enchlorofyl-a gehalten rondde
150ug/1, voornamelijk draadvormige blauwalgen. Indeeutrofiëringsenquête zijn 23 van
Rijnlands meren enplassen meegenomen.Het
betreft 13polderpiassen, waarvan 10veenplassenen3geïsoleerde zandwinputten. Vande
10boezemmeren zijn er3dieper dan 4meter.
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Trends
Conform hetlandelijk beeld verbetertde
waterkwaliteit binnen Rijnland aanzienlijk in
deperiode 1980/1996(zieafb.1).
Voor fosfor isdetendens in Rijnlands
meren enplassen vrijwel gelijk aan delandelijke,eenverbetering in70%van de onderzochte wateren.Deafname vanhet fosforgehalte
binnen Rijnland (0,024en 0,026mg/l/jaar in
respectievelijk boezemmeren enpolderplassen

Omdat binnen Rijnland het fosforgehalte
relatief meer afneemt dan het stikstofgehalte,
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afbeelding 2a)ligt lager dan delandelijk afname van 0,033 m g / V j a a r indeperiode 1980-1996.
In Rijnland wordt de fosfornorm gehaaldin
17% vandeboezemmeren en63%van de polderplassen. Landelijk wordt in 45%vande
meren inmiddels aandefosfornorm voldaan.
Eenverbetering inhet stikstofgehalte isbinnen Rijnland geconstateerd inruim 60%vande
onderzochte wateren, landelijk ligtditop ruim
70%.Deafname inhetstikstofgehalte isin
Rijnlands boezemmeren gelijk aan de landelijkeafname van 0,013mg/1/jaar. In Rijnlands
polderplassen ishetstikstofgehalte echter
gestegen (afbeelding 2b).Ditis waarschijnlijk
te wijten aan een toenemend voorkomen van
stikstoffixerende algen inde zomermaanden.
Destikstofnorm wordt nergens indeboezemmeren gehaald enslechtsin 12%van de polderplassen, invergelijking tot35% landelijk.

chlorofyl-a

• Rijnland • landelijk

neemt deN:P ratio toein80%vandemerenen
plassen. Gemiddeld ligt deN:Pverhoudingin
dezomermaanden rond de 11indeboezemmeren enrond de17inde polderplassen
(1996/1997)(afb.2).
Voorchlorofyl-a isereen groot verschil tussen
het landelijke enregionale beeld. Binnen Rijnland isinde laatste 16jaat het chlorofyl-a
gehalte afgenomen op40%vandeonderzochte
meten enplassen, voornamelijk deboezemmeren, tegen 60%landelijk. Denorm wordt
gehaald inalle boezemmeren, maar in slechts
12%van depolderplassen. Het doorzichtin
Rijnlands meren enplassen isverbeterdin
meer dan 60%vandemeren enplassen, overeenkomstig hetlandelijke beeld. Deze verbetering is vooralgeconstateerd indeboezemmeH20
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zem lozen. Debelasting vanuit polders en boezemland daalt minder snel dan de belasting
van awzi's.Aan dehand van extrapolatie van
concentraties wordt verwacht dat de vrachten
vanuit polders enboezemland zullen afnemen
vangemiddeld (1992-1996)270ton Pen 1750ton
N tot 175ton P(-35%)en 1430ton N (-19%)in
2003.Devrachtbepaling en deprognose zijn
overigens een stuk minder nauwkeurig dan de
schatting voor zuiveringsinstallaties. Dit heeft
mede temaken met degrote afhankelijkheid
van meteorologie en de representativiteit van
de(ruimtelijk gemiddelde) polderwaterkwaliteit ineenjaar. In2003wordt een situatie verwacht waarinjaarlijks 330ton Pen 3200ton N
ophet boezemwater terechtkomt. Het aandeel
van awzi'szalzijn afgenomen tot zo'n 25à30%,
terwijl het aandeel uit polders en boezemland
zal toenemen tot 45à55%.

ren waar het gemiddelde doorzicht toenam
naar 1,3 meter in 1996/1997.In 75%van de boezemmeren wordt de norm van 1,0 meter
inmiddels gehaald. Dit hangt samen met de
dominantie van Microcystisaeruginosa.In polderplassen isde verbetering minder groot, de
norm voor doorzicht wordr nergens gehaald.
De belangrijkste conclusie voor de regio
Rijnland isdat de fosforgehalten vooral verbeteren in de polderplassen, terwijl het doorzicht
juist verbetert in de boezemmeren.

Emissies van nutriënten
Opjaarbasis komt gemiddeld (1992-1996)
zo'n 700miljoen m3water, 660ton fosfor, en
4770ton stikstofop Rijnlands boezemsysteem.
Degrootste bronnen van nutriënten zijn
de afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi's) en
de bemalingen vanuit polders (inclusief uiten afspoeling van boezemland). Beide posten
hebben gemiddeld een aandeel van 40tot45%
op de totalejaarlijkse belasting. De belasting
vanuit polders en boezemland is voornamelijk
afkomsrig van uit- en afspoeling van percelen,
en in mindere mate van afvalwater dat op polderwater geloosd wordt. Daarnaast kan, afhankelijk van de meteorologische omstandigheden, vooral 'szomers het bij Gouda ingelaten
water een belangrijke bron vormen. Overig
afvalwater van particuliere zuiveringen en
ongezuiverde lozingen hebben een geringe
invloed opde totaalbalans, maar met name
overstorten hebben lokaal eengtote impact.
Vanaf1993iswat deRijnlandse awzi's
betreft een sterk dalende trend ingezet. De
awzi's loosden in 1993nog 335ton Pen 2300ton
N, en in 1996115ton P[-66%)en 1350tonN (41%). In 2003zullen, volgensde huidige prognoses,deawzi's 85ton Pen950ton N opdeboe-
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Binnen Rijnland isdominantie vanMicrocystisuitsluitend aangetroffen bij een N:P verhouding die lager isdan 30. Aangezien weinig
gegevens aanwezig zijn van systemen met een
N:P verhouding hoger dan 30,is niet aan te
tonen dat drijflagen uitblijven bij die verhouding. Verder onderzoek naar de relatie tussen
N:P-verhouding en het vootkomen van Microcystisis gewenst.

boezem: invoer FOSFOR op JAARbasis (hydrologische jaren}

Discussie

nlaat

Dedtijflagenproblematiek in het boezemwater en dezeer troebele veenplassen zijn al
sinds dejaren tachtig aandachtspunt van het
beleid van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Degrote investeringen opde awzi's hebben weliswaar geleid tot een afname van de
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Bronnenvanfosforop deboezemvanRijnland

Debijdragen van de diverse bronnen van
debelasting van het polderwater verschillen
enorm per polder. In diepe droogmakerijen
speelt de belasting via kwel een grote rol; in
kleinschalige veenweidepolders zijn het vooral
de uit- en afspoeling, inclusiefde mineralisatie, diede belasting veroorzaken.
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boezem: invoer FOSFOR op JAARbasis (hydrologische jaren)

Vergelijking verschillende variabelen
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Decorrelatie tussen doorzicht en chlorofyl-cx bedraagt in de onderzochte polderpiassen binnen Rijnland 0,41(r2).Decorrelatie is
groter naarmate meet polderplassen in de analysebetrokken wotden dan degene die in de
eutrofiëringsenquête zijn meegenomen. In
afbeelding 4isin een spreidingsdiagram de
telatie tussen doorzicht en chlorofyl-a weergegeven.
Afl).4

In de afbeelding liggen de meetwaarden
van de verschillende soorten systemen geclusterd. In boezemmeten iseen geringe cotrelatie
tussen het doorzicht en chlorofyl-a waarneembaar. Het onderscheid tussen diepe putten en ondiepe meten isechter gering. In een
door Microcystisoverheerst systeem blijken als
gevolg van clustervorming doorzicht en chlorofyl-a weinig nuttig om de omvang van de
problematiek aan tegeven. In de polderplassen
is het doorzicht zeer gering en worden zeer
hoge chlorofyl-a gehalten gemeten. In deze
plassen wordt de algensamenstelling veelal
gedomineerd door draadvormige blauwwieren, die wel een duidelijk effect op het doorzicht hebben. Het doorzicht wordt in deze
plassen mede bepaald door deopwerveling van
bodemmateriaal en door opgeloste stoffen.
Door het dominant voorkomen vanMicrocystisin boezemmeren zijn de metingen van de
algenbiomassa met de huidige meetmethode
zeer onnauwkeurig en zijn correlaties moeilijk
te leggen. In polderplassen is het chlorofyl-a
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Derelatie russenhetdoorzicht en hetchlorolyl-a^ehnltevoorverschilfende systemen inRijnland
Verband tussen chlorofyl en doorzicht
Merenen plassen in Rijnland
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gehalte gecorteleetd met stikstof (0,61],op een
tweetal plassen bij Reeuwijk na.De concentraties opgelost N zijn hiet laag;dit iseen indicatie voor stikstoflimitatie in het zomerhalfjaar.
Vrijwel alle in de waterkolom aanwezige stikstofisopgeslagen in algenbiomassa.

nuttiëntengehalten in het water, maar slechts
tot een lokaal merkbare verbetering van het
ecosysteem. De overlast door drijflaagvorming
in boezemwater en de ecologische toestand in
de veenplassen isslechts lokaal vetbeterd.Wel
is m veel kleinere wateren (lokale watergan35

PLATFORM

gen)dewaterplantengroei verbeterdende
kroosvormingafgenomen. Doormoderniseringvaneenaantalawzi'sendoordeverdergaandeinspanning opdeawzi'somde75%
emissiereductie voorstikstoftehalen,zalde
belastingvanhetboezemsysteem met nutriënten verderafnemen. Ominhetoppervlaktewater vanRijnland denormen voorstikstofenfosfor tehalen ishethuidige rijksbeleid (ondermeerhetmestbeleid)echterniet
toereikend.
Uitderesultatenvandeeutrofiëringsenquête kangeconcludeerd wordendaronder
0,05mgP/1geenblauwalgen voorkomenen
onder0,12 mgP/1geenMicrocystis. Onder
1,35mgN/1 isevenminMicrocystisaangetroffen.Hieruitzouafgeleid kunnen wordendat
deMTRvoorfosfor 0,05mgP/1voormerenen
plassenzoumoetenzijnendeMTRvoorstikstof1,0mgN/1zoumoetenbedragen inMicrocystisgevoeligesystemen.Methet huidige
beleidzoudendergelijke aangescherpte normenonhaalbaar zijn.Opbasisvanhetbovenstaandebiedteenchlorofylnorm voorMicrocystisgevoeligesystemengeentoegevoegdewaardeenlijkt eenanderebiomassanorm zinvoller.
DeN:P-verhoudmggeeft wellichtonderscheid
voorhetaldannietoptreden vanMicrocystis,
maardaarismomenteel nogonvoldoendevan
bekend.Derelatietussen fysisch-chemische
waterkwaliteitsnormen enecologischedoelstellingen isinhethuidige normensysteem
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nietvoldoendeuitgewerkt,zekernietvoor
Microcystisgedomineerdesystemen.Inhet
rijksbeleid isruimtegebodenaandeprovinciesenregionalewaterbeheerders omregionaalgebiedsspecifieke streefwaarden te formuleren.Hierbij ishetmogelijk gebiedseigenschappenenwaterkwaliteitsproblemen meete
nemeninhetnormensysteem.Ditiseengoed
initiatiefmaarverlegthetwerkendediscussie
naarderegio.Daarnaastmoethet landelijk

normensysteem weleengoedebasisbieden
voorregionaledetaillering.
Omvoldoendedraagvlakinderegiote
houden omdeeutrofïè'ringsbestrijding doorte
zetten iseeneffectief rijksbeleid noodzakelijk.
Hierinisnaasteeneffectief emissiebeperkend
beleidookeenafgewogen normensysteem
noodzakelijk.•"

