RWS-Studiedag 'Eutrofiëring en Beleid'*

Eutrofiëringsbestrijding in binnenwateren eistverdere reductie van
nutriënten èn aanvullende maatregelen
De bestrijding van eutrofiëring, zoals die
in Noordzee-Actieplan (NAP) en RijnActieplan (RAP) is vastgelegd, is een
uitstekende zaak. Daarover was iedereen
het wel eens tijdens de studiebijeenkomst
'Eutrofiëring en Beleid' die de Rijkswaterstaat belegde op 27 januari jl. in
Den Haag. Er moet zeker krachtig worden
vastgehouden aan de reductiedoelstelling
voor nutriënten van 50% tot 1995.
Een verdere reductie tot 70% na 1995 kan
zeker voor de rivieren en grote boezemwateren tot verdere verbetering leiden.
Voor de Noordzee klinken er geluiden dat
een dergelijke verlaging van het aanbod
aan voedingsstoffen kan leiden tot een te
grote vermindering van de visstand en de
hoeveelheid garnalen. Voor de stagnante
binnenwateren is in de regel ook de
reductie van zo'n 70% veruit onvoldoende
en zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Tijdens de studiedag lag de
nadruk op de gevolgen van fosfaat- en
stikstofreductie voor de ecosystemen van
de Noordzee en de stagnante en semistagnante binnenwateren; de Rijn en
stromend water in het algemeen bleven
goeddeels buiten beschouwing.
De studiebijeenkomst onder voorzitterschap van Sikko Parma, oud-directeur van
het Limnologisch Instituut, liet een
levendige discussie zien tussen 'zoete en
zoute' wetenschappers en beleidsmensen
van diverse departementen.
De bevindingen van de studiedag zouden
mede kunnen dienen om het Nederlandse
beleidsstandpunt te bepalen voor de
ministersconferentie over RAP en NAP in
december dit jaar in Kopenhagen.
Phaeocystis
In de ca. 20 km brede strook langs de
Nederlandse kust is zo'n 50% van de
nutriënten van anthropogene herkomst.
De eutrofiëring leidt tot zuurstofloosheid
(Duitse Bocht) en massale opkomst van
de koloniale flagellaat Phaeocystis. In de
eerste voordracht betoogde Cees Peeters
(RWS/DGW) dat voor een beperking van
de fytoplanktonontwikkeling in de
Noordzee zowel fosfaat- als stikstofreductie nodig is. Om de maximale
voorjaarspiek van Phaeocystis terug te
brengen naar een wenselijk niveau van ca.
20 //g/l chlorophyll-a zou een belastingreductie voor beide nutriënten nodig zijn
van 70% (niveau 1980), aldus Peeters.
In de discussie na de voordracht kwam
naar voren, dat de genoemde 50%
anthropogene herkomst voor de kuststrook weliswaar kan kloppen, maar
verder buitengaats zeker veel minder is.
*Belangstellenden kunnen een exemplaar van het
verslag van de studiedag bestellen bij dr. P.C.M.
Boers, RIZA, Postbus 17,8200 AA Lelystad.
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'stoffen Xoordzeekust: 50%van anthropogene herkomst.

Beschouwen we de Noordzee als geheel,
dan moet ook een veel lager percentage
worden aangehouden.

maken voor waterplanten. Om dat herstel
te bereiken is meer nodig dan alleen P- en
N-reductie.

Streefwaarden zoet oppervlaktewater
Wat voor imposante wateren als Rijn en
Noordzee geldt, hoeft niet op te gaan voor
meren en plassen. Eowie van Liere
(RIVM) liet zien in welke ordegrootte de
streefwaarden voor P en N zouden
moeten liggen voor stagnant zoet oppervlaktewater. De huidige grenswaarden van
0,08 mg P/l en 2,2 mg N/l zijn
onvoldoende voor het bereiken van
ecosystemen met een normale successie
omdat ze geen blauwwierdominantie
verhinderen.
De eutrofiëringsgevoelige wateren maken
pas kans op herstel wanneer de streefwaarde voor fosfaat rond de 0,05 mg P/l
ligt; dan treedt geen blauwwierdominantie
meer op en kunnen zich weer waterplanten vestigen. Bij deze waarde past een
chlorophyll-a-concentratie van maximaal
40,wg/l. "

Aanvullende maatregelen
Dat was ook de kern van het betoog van
de laatste spreker, Paul Boers (RWS/
RIZA). Aan de hand van een aantal voorbeelden van eutrofiëringsbestrijdingsprojecten op verschillende schaal die de
afgelopen jaren zijn uitgevoerd liet hij
zien, dat ook wanneer aanzienlijke
reducties in de nutriëntenbelasting
werden bereikt, de resulterende
P-concentraties hoger uitkwamen dan op
basis van modellenstudies mocht worden
verwacht. Een mogelijke oorzaak kan zijn
de nalevering van fosfaat uit de bodem.
Het beste resultaat werd bereikt bij
plassen die nog maar betrekkelijk kort
(10-15 jaar) aan overmatige fosfaatbelasting hadden blootgestaan. Bij de
Geerpias, één van de behandelde
projecten, bleek dat ook een maatregel als
baggeren naast een aanzienlijke beperking
van de nutriëntenaanvoer niet tot
bevredigende resultaten leidde (zie ook
het artikel van Frinking en Van der Does,
elders in dit nummer). Ook liet hij zien
dat minder P maar beperkt tot minder
algen leidt en nog beperkter tot meer
doorzicht. Boers pleitte voor een verdere

Van Eiere liet zien dat het betrekkelijk
lang duurt voor een behoorlijk met
nutriënten belast meer 'omslaat' naar
eutrofie. Maar ook na het verminderen
van de externe P- en N-belasting duurt
het lang voordat de blauwwieren plaats-
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aanscherping van het emissiegerichte
spoor en een strengere selectie op
haalbaarheid en uitvoerbaarheid van
regionale projecten. Mislukte projecten
leiden tot verlies van politiek en
maatschappelijk draagvlak.
Volgens Boers moet er een landelijk
projectbureau komen ter begeleiding van
kandidaatprojecten en ter evaluatie van al
uitgevoerde of lopende projecten.
N/P-ratio
In de discussie werd duidelijk, dat de
RAP/NAP-doelstelling voor nutriëntenreductie van 50% voor fosfaat in 1995
mogelijk wordt gehaald. De stikstofreductie loopt daar echter ver op achter.
Bij de rwzi's wordt verwacht dat de
N-reductie van 50% pas in 1997/98 zal
worden bereikt en de landbouw loopt nog
veel verder achter, aldus Sjoerd Klapwijk
(HH Rijnland). Volgens Han Lindeboom
(NIOZ) vallen in de Noordzee snel
dalende P-concentraties te zien, zeker in
de kuststrook, maar met N gebeurt niets.
Wanneer de verhouding tussen fosfaat en
stikstof tezeer wordt verstoord, kan het
gebeuren dat overigens onschuldige algen
onder invloed van een N-overmaat
toxinen gaan produceren. In het
functioneren van het systeem is de
N/P-ratio van belang. Kr zijn aanwijzingen
dat er op dit ogenblik in de Noordzee een
plotselinge omslag optreedt, die op alle
niveaus - van fytoplankton tot vogels doorwerkt en aanzienlijke consequenties
heeft, aldus Lindeboom, die over deze
dramatische omslag geen nadere
mededelingen wilde doen. Van Liere
merkte op niet te geloven in 'triggering'
door een overmaat aan N maar bevestigde

Levendige discussie tussen zoet en zout

wel, dat ook in zoet oppervlaktewater de
N/P-ratio van belang lijkt. Ellen van Donk
(LUW) noemde verschuivingen in
soortensamenstelling in meren waar
P wèl en N niet was gereduceerd.
Op een vraag van dagvoorzitter Parma
naar de optimale verhouding noemde
Lindeboom 'op gevoelsmatige gronden'
de verhouding N / P = 16/1. Bert Lijklema
(LUW) waarschuwde ervoor dat zo'n ratio
niet klakkeloos kan worden vertaald van
zout naar zoet omdat de mechanismen
sterk verschillen.
Zoet naar zout of zout naar zoet
Moet je de streefwaarden voor het
binnenwater nu afstemmen op die van de
Noordzee of moet het juist andersom? Die
vraag hield de gemoederen danig bezig.
Wanneer de Rijnwaterkwaliteit grote
invloed heeft op de ecosystemen van de
Noordzee ligt het voor de hand om de
Noordzee bepalend te laten zijn voor de

Fosfaatbeleid wasmiddelen succesvol; mestbeleid vraagt om volumcmaatrcgelcn.

gewenste Rijnwaterkwaliteit. Maar de Rijn
kent ook eigen eisen ('de zalm terug'). De
Rijn heeft ook invloed op het overige
Nederlandse binnenwater, maar die
invloed loopt nogal uiteen. Voor grote
boezemwateren kan dat 's zomers oplopen
tot zo'n 50% (Klapwijk), maar voor een
plassengebied als de Botshol berekende
Marien de Ruiter een invloed van slechts
enkele procenten. Uit de eerdere
discussies was al duidelijk geworden dat
aan eutrofiëringsgevoelige meren en
plassen hogere eisen gesteld moeten
worden dan aan boezem, Rijn en
Noordzee. Formeel is er een koppeling
tussen RAP en NAP: het zoute water
dicteert het zoete. Andersom bestaat zo'n
koppeling niet, en dat zou ook niet
realistisch zijn, was het algemene
gevoelen.
Conclusie
Het internationale en nationale beleid
voor Rijn en Noordzee moet verder op de
ingeslagen weg. De eutrofiëringsgevoelige
meren en plassen vragen echter om
verdergaande maatregelen dan in RAP of
NAP worden voorgesteld. Daarvoor past
geen landelijk beleid (dat zou ook niet
haalbaar zijn) maar een gedifferentieerde
aanpak op regionaal niveau. Per regio
kunnen streefwaarden worden bepaald
die voor het bewuste gebied van
toepassing zijn. Dat vraagt om een
zorgvuldige coördinatie, misschien door
een landelijk projectbureau.
Wanneer bij de vermindering van de
nutriëntenbelasting P voortvarend wordt
aangepakt en N daarbij achterblijft, kan
een verschuiving in de N/P-ratio zowel in
het zoete als in het zoute water leiden tot
verstoring van ecosystemen. Om problemen te voorkomen is het noodzakelijk
dat ook de reductiedoelstellingen voor
stikstof worden gehaald.
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