Leidtbaggeren tot een blijvende verbetering van de waterkwaliteit in de
Geerpias ?

1. Inleiding
Veel oppervlaktewateren in Nederland en
daarbuiten hebben te kampen met een
overmaat aan voedingsstoffen
(eutrofiëring), vooral stikstof en fosfaatverbindingen. In ondiepe plassen leidt dit
tot een massale groei van algen. Het
gevolg daarvan is een beperkt doorzicht,
troebel water, dat ongeschikt is als zwemwater of voor de bereiding van drinkwater, en een verstoord biologisch
evenwicht.
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De overmatige groei van vooral blauwwieren veroorzaakt troebel water en overlast door de vorming van toxische
verbindingen en/of stank. Om tot een
herstel van de geëutrofieerde wateren te
komen ligt het voor de hand om te
beginnen met het drastisch verminderen
van de nutriëntenbelasting.
Om de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater te verminderen heeft het
hoogheemraadschap van Rijnland in
1980-1982 het effluent op drie grote afvalwaterzuiverings-installaties (awzi's)
gedefosfateerd. Het gewenste effect bleef
echter uit door de hoge nutriëntconcentraties via andere bronnen zoals de
uit- en afspoeling van de land- en
tuinbouwgebieden, ingelaten water,
ongezuiverde lozingen en nalevering van
de waterbodem [Van der Does &
Klapwijk, 1985].
Voor het terugdringen van de fosfaatbelasting van eutrofe plassen tot een
aanvaardbaar niveau is een integrale
eutrofiëringsbestrijding noodzakelijk,
waarbij alle stikstof- en fosfaatbronnen,
intern en extern, op geïntegreerde wijze
worden bestreden. Naast de sanering van
de vervuiling aan de bron zijn vaak nog
specifieke aanvullende maatregelen nodig
om het water weer biologisch gezond te
maken. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het
scheiden van landbouw en natuur, opvang
lozingen vanuit vaartuigen, defosfateren
ingelaten water, actief biologisch beheer,
fosfaatfixatie en baggeren. Deze integrale
aanpak wordt gesteund door de Rijksoverheid met subsidiëring van geselec-

Samenvatting
In de Geerpias vormde eutrofiëring een probleem. Daarom is in 1988 een
integraal eutrofiëringsbestrijdingsproject gestart. Doel van het project was om de
gewenste waterkwaliteit te realiseren. De externe fosfaatbelasting is o.a. teruggebracht door defosfatering van het inlaatwater en hydrologische isolatie van de
plas; de interne fosfaatbelasting is bestreden door de verwijdering van het lichte
slib uit de gehele plas. De genomen maatregelen hebben in de Geerpias geleid tot
vermindering van stikstof- en fosfaatconcentraties, het tijdelijk verdwijnen van de
blauwwierdominantie en een verbeterd doorzicht. Na twee jaar zijn de
verbeteringen echter niet zodanig dat aan de gewenste waterkwaliteitseis wordt
voldaan. Het onderzoek naar de effecten wordt nog enkele jaren voortgezet.

teerde proefprojecten. Inmiddels zijn drie
projecten uitgevoerd te weten, de Botshol,
de Nieuwkoopse plassen en de Geerpias
en is over de eerste resultaten gerapporteerd [Rip etal., 1992; Van der Does & De
Jong, 1992; dit artikel].
Duidelijk wordt dat de integrale aanpak
inderdaad tot een verbetering van de
waterkwaliteit leidt maar dat nog niet alle
problemen zijn opgelost.
In dit artikel wordt ingegaan op de het
integrale eutrofiëringsbestrijding in de
Geerpias, waar naast het defosfateren van
ingelaten water en het afvoeren van de
fosfaatbelasting door vogels als extra
maatregel de fosfaatrijke toplaag van de
waterbodem is weggebaggerd met een
nieuw ontwikkelde methode.
2. Gebiedsbeschrijving
De Geerpias is de noordelijkste van de
drie Langeraarse plassen gelegen in de
Provincie Zuid-Holland nabij Langeraar,
zie afb. 1. De overige compartimenten zijn
de Noordpias, die aan de Geerpias grenst

en de Zuidpias. De Langeraarse plassen
zijn ondiepe veenplassen ontstaan door
afslag na turfwinning.
Het totale wateroppervlak van de
Geerpias bedraagt circa 30 ha, waarvan
24 ha open water en 6 ha sloten en
petgaten.
In het petgatengbied ten noorden van de
Geerpias ligt een oude eendenkooi die in
het voorjaar wordt bevolkt door
broedende blauwe reigers en aalscholvers.
De oevervegetatie langs de Geerpias
bestaat voornamelijk uit riet. De graslanden in het noorden van de Geerpias
worden beheerd door Staatsbosbeheer; ze
worden gedeeltelijk beweid en gehooid.
3. Probleemstelling
In het waterhuishoudingsplan van de
provincie Zuid-Holland [Prov. ZuidHolland, 1991] is de functie van de
Langeraarse plassen vastgelegd. De
Geerpias heeft de bestemming natuurgebied met aquatische waarde. De waterkwaliteitsdoelstelling behorende bij deze
functie is klasse UIA volgens het in

Aß. 1- Overzicht van deLangeraarseplassen.
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uit de derde nota waterhuishouding [Min.
Verkeer & Waterstaat, 1989].
Tot 1989 was het zomergemiddelde
chlorofyl-a in de verschillende delen van
de Langeraarse plassen zo'n 200 mg
chlorofyl-a per m 3 . Het zomergemiddelde
van het fosfaatgehalte lag een factor 10
boven de streefwaarde (0,5 mg P/l), het
zomergemiddelde totaal-stikstof was
groter dan 4,5 mg N/l. Eutrofiëring is de
belangrijkste oorzaak van de slechte
waterkwaliteit [Frinking, 1992].
De hoge nutriëntenbelasting van de
Langeraarse plassen werd o.a. veroorzaakt
door de afwatering op de plassen van
tuinderijen, landbouwgronden, ingelaten
water en nalevering vanuit de waterbodem. Vanaf het begin van deze eeuw is
afval van tuinderijen en augurkenteelt in
de plassen gegooid. Bagger uit de plassen
werd weer gebruikt voor bemesting van
de landerijen [Redeke, 1923; Hofstede en
Blok, 1964].
Deklepstuw tussen deGeerpias ende Noordpias.

Noord- en Zuid-Holland gebruikte
waterkwaliteits-beoordelingssysteem van
Caspers &Karbe [Klapwijk, 1988].
Om hieraan te voldoen moet o.a. het
zomergemiddelde chlorofyl-a, als maat
voor de hoeveelheid algen, lager dan
50 mg chlorofyl-a per m 3 zijn; de
afgeleide doelstelling voor fosfaat is een
zomergemiddelde kleiner dan 0,04 mg P/l.
De Langeraarse plassen worden maandelijks bemonsterd door het hoogheemraadschap van Rijnland. De waterkwaliteit
in de Geerpias over de periode 1985-1988
voldeed niet aan de door de provincie
gestelde eisen. De waterkwaliteitsbeoordeling was samengevat klasse IVA
en ruim boven de basiskwaliteit (AMK)

Volgens modelberekeningen op basis van
gegevens uit de jaren 1977-1982 is in de
Langeraarse plassen 80% van het fosfaat
in het water afkomstig uit de bodem
[Waterloopkundig Laboratorium, 1984].
Uit fosfaatbeschikbaarheidsproeven,
gemeten met behulp van afgeleide
spectrometrie [Bruning & Klapwijk, 1984],
is gebleken dat het Geerplassediment veel
voor algen opneembaar fosfaat bevat. Het
voor algen goed opneembare fosfaat is
vooral in de bovenste 25 cm van het
sediment aangetroffen, zie afb. 2.
De interne fosfaatbelasting van de
Geerpias is ook erg hoog in vergelijking
met andere Hollandse veenplassen [Van
der Does etal, 1992].
4. Maatregelen
Om tot een vergaande reductie te komen
van de fosfaatbelasting in de Geerpias is
besloten om naast de externe bronnen ook
de interne bron, de fosfaatrijke water-

zï/J. 2 -Defosfaatnalevenngvan helGeerpias-sedimentop 3 verschillende lokaties enverschillende diepten
weergegeven ingfosfaatperkgdrogestof. Gegevens uit1984.
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bodem, aan ie pakken. Hieronder volgt
een overzicht van de getroffen
maatregelen.
De uitgevoerde maatregelen die hebben
geleid tot een reductie van de externe
bronnen zijn:
Hydrologisch isoleren
De Geerpias is hydrologisch geïsoleerd
van de andere delen van de Langeraarse
plassen. Tussen de Geerpias en de
Noordpias is een klepstuw gebouwd die
de open verbinding tussen de twee
plassen afsluit. Fosfaatrijk water vanuit de
Noordpias kan zodoende geen belasting
meer vormen voor de Geerpias. De
klepstuw is beweegbaar en maakt
beperkte doorgang mogelijk voor aanwonenden aan de Geerpias. Instroom van
Noordplaswater tijdens doorvaart wordt
voorkomen door het peil binnen de
marges van het peilbeheer in de Geerpias
circa 2 cm hoger te houden dan het peil in
de Noordpias. Uitmalen van overtollig
regenwater vanuit de Geerpias vindt
plaats door een nieuw klein gemaal, dat in
het noordelijkste deel van de Geerpias
nabij de Drecht is geplaatst. De verblijftijd
van het water in de Geerpias is door de
isolatie toegenomen van minder dan een
halfjaar tot circa 1,4 jaar.
Defosfateren
Het inlaatwater bij de Geerpias wordt
gedefosfateerd in twee stappen. Eerst
wordt ijzer(Fe 3+ )chloride toegevoegd aan
het inlaatwater, dat vanuit de Drecht
onder vrij verval de plas in kan stromen.
Het inlaatwater passeert een bezinksloot,
waar na menging en vlokvorming
bezinking plaatsvindt van de gevormde
ijzerfosfaat-vlokken. Aansluitend wordt
het water door een rietmoeras geleid.
Voor een schematische weergave zie
afb. 3. Het rietmoeras is enerzijds bedoeld
als nazuivering voor fijn zwevend

Debaggerwerkzaamheden inJe Geerpias.

materiaal en anderzijds om operationele
ervaring op te doen met biologische
zuiveringssystemen voor laag belaste
systemen. Vanuit het rietmoeras stroomt
het gedefosfateerde water langs de
eendenkooi naar de plas.
Isoleren broedvogelkolomes
Voor het petgatengebied en de daarin
gelegen eendekooi met broedvogels is een
apart watercirculatieplan opgesteld. De
meststoffen, die vanuit de vogelkolonies
direct of indirect via uit- en afspoeling in
het water komen, worden via de kortste
weg naar het gemaal bij de Drecht geleid.
Het overtollige regenwater stroomt hierdoor niet naar de Geerpias. Het
gedefosfateerde inlaatwater wordt ook om
de vogelkolonies heengeleid. De kolonies
zijn afgeschermd van het open water en
de aanvoersloot door een ondoorlaatbaar

Aß, 3 - Schema van JeJefosfateringvan hetinlaatwater bij Je Geerpias. Delokaties I,IIenIIIworden bemonsterd
t.b.v. JerenJementsbepaling van dechemische (II) - enbiologische (111) Jefosfatering enhettotaal, zie ooktabelIV.
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scherm, dat is verpakt in een milieuvriendelijke oever. Hiermee wordt de
horizontale uit- en afspoeling naar de plas
voorkomen.
Baggeren
De interne fosfaat-belasting is bestreden
door het baggeren van de bovenste 25 cm
van de fosfaatrijke toplaag van het
sediment. Het baggeren gebeurde aanvankelijk met een door Ingenieursbureau
Oranjewoud BV speciaal ontworpen
zuigermond, waardoor er zonder veel
wervelingen licht slib kon worden
verwijderd. De lichte sliblaag varieerde in
dikte van enkele centimeters tot een
meter.
De invloed van wind en waterwerking op
het slib bleek echter zo groot dat het slib
zich verplaatste tijdens de eerste
baggerslag van het nog niet gebaggerde
deel van de plas naar het reeds
gebaggerde deel van de plas [Van der
Does etal., 1992].Aangezien het bij het
baggeren om het achterlaten van een
fosfaat-arme bodem ging, bleek een
tweede baggerslag noodzakelijk. Om
horizontaal transport van slib te voorkomen is bij de tweede baggerslag gebruik
gemaakt van schermen, die onderwater
over de hele breedte van de plas zijn
geplaatst op een onderlinge afstand van
50 m. De schermen reikten vanaf de
bodem tot circa een meter onder de
waterlijn. Uit proefnemingen bleek de
toepassing van deze techniek geschikt om
horizontaal slibtransport te beperken.
Voor een uitgebreid verslag van de
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gebruikte techniek zie Van Roestel &
Walhout [1992].
5. Eerste resultaten
Vanaf mei 1991 zijn alle geplande
maatregelen ter bestrijding van de
eutrofiëring in de Geerpias uitgevoerd. Bij
de beoordeling van de effecten van de
genomen maatregelen op de waterkwaliteit wordt de Geerpias vergeleken
met een controlepias, de Noordpias. De
Noordpias en de Geerpias zijn na het
aanleggen van de klepstuw hydrologisch
van elkaar gescheiden. Uit voorbereidend
onderzoek is gebleken dat ten aanzien van
de waterkwaliteit beide plassen voor de
maatregelen goed vergelijkbaar waren
[Frinking, 1992].
De effecten van de getroffen maatregelen
in de Geerpias zijn voor een aantal
kenmerken samengevat in tabel I.
TABEL I — Enkele kenmerken van de Geerpias voor
(1988) en na (1991) het nemen van de maatregelen ter
bestrijding van de eutrofiëring.

Kenmerken Geerpias

1991

1988

Totaal wateroppervlak in ha
Open water in ha
Diepte in m
Verblijftijd in jaren
Externe belasting (g P/m2/j)
Interne belasting (g Vim1/])

30
24
1,7
<0,5
<0,9
2,0

30
24
2,5
< 1,0
0,13
1,5

Defosfatenngsinstallatie,rietmoeras
De hydraulische belasting van het rietmoeras bedroeg in de zomer van 1991
2083 mVha/dag [Van den Hos & Van
Heil, 1991]. De nutriëntenconcentratie in

het influent van het moeras was
gemiddeld 0,15 mg P/l en 4 mg N/l.
In tabel II is het behaalde rendement voor
enkele stikstof- en fosfaatverbindingen na
chemisch en biologisch defosfateren
uitgezet. Het hoogste rendement van 90%
fosfaatverwijdering is in 1991 alleen
gehaald voor het ortho-fosfaatgehalte. Het
percentage P-verwijdering voor totaal-P
bedroeg 80%. Uit de maandelijkse
gegevens valt af te lezen dat het rietmoeras aan het einde van het groeiseizoen
(eind augustus) geen bijdrage meer
leverde aan het defosfateren van het
inlaatwater. In de nazomer leek eerder
sprake te zijn van fosfaatnalevering uit het
rietmoeras.
Het rietmoeras wordt 's winters, het liefst
bij vorst, gemaaid en het maaisel wordt
afgevoerd. Het rendement van het rietmoeras is echter in 1992 sterk gedaald,
doordat vanwege een te korte vorstperiode het rietmoeras in de winter van
1991-1992 niet gemaaid kon worden.
Sediment
De bovenste 25-100 cm van het Geerpias
sediment is verwijderd met de hiervoor
genoemde techniek waarmee dunne lagen
lichte bagger kunnen worden verwijderd.
Hierdoor daalde het fosfaatgehalte van de
toplaag van 1,0-1,7 mg P per kg droge stof
voor het baggeren tot 0,81 mg P per kg
droge stof (n=439) na het baggeren. De
nieuwe bodem bestaat uit spoelveen met
een relatief laag ijzergehalte. De bagger, in
totaal zo'n 185.000 m , is afgevoerd naar

TABEL II — Rendement van de defosfatering van het inlaatwater bij de Geerpias m.b.v. ijzerchloride (einde
bezmking) en rietmoeras (effluent), respectievelijk I,II en III m afb. 3, in 1991. Gegevens uit Van den Bos & Van
Heil [199 Ij.
Concentratie
stof

inlaat

(I)

Voor rietmoeras
(II)

Na rietmoeras
(III)

N-Kj (mg N/l)
NH 4 H (mg N/l)
N ( V (mg N/l)
o-P (mg P/l)
t-P (mg P/l)

0,35
1,51
2,77
0,42
0,60

1,7
0,33
1,98
0,01
0,15

1,7
0,33
2,08
0,041
0,128

Na chemisch defosfateren
(I-II)

Na rietmoeras
II-III

Totale afname
(I-III)

-128
16

51
78
25
90
79

Zuiveringspercentage
N-Kj (%)
N H 4 * (%)
N O V (0/o)
o-P (%)
t-P (%)

51
78
29
96
75

TABF.L III - Fosfaatbalans van de Geerpias voor de maatregelen.
Aanvoer

Externe Bronnen
-

neerslag
ingelaten water
uil- en afspoelin g natuurgebied
mingebied
reigers/aalscholvers*
restposi

Toiaal

Afvoer

Hoeveelheid P in kg
12,5
12,6
8
22,5
37
2,0
94,6 kg P

* Naar de omvang van dit probleem wordt nader onderzoek verricht.

Bronnen
- uilgemalen
- wegziigmg

Toiaal

Hoeveelheid P in kg
90,3
4,3

94,6 kg P

een speciaal hiervoor aangelegd depot en
na indrogen verhandeld als tuinaarde.
Nu, anderhalf jaar na uitvoering van de
tweede baggerslag, is er weer een dunne
laag slib aanwezig op de vaste ondergrond
van veen en zavel. In de nieuwe toplaag
van 0-5 cm is het droge-stofgehalte
gedaald van circa 9 naar 6%, vermoedelijk
door waterbewegingen langs de bodem en
de activiteiten van bodemwoelende vissen.
Naar de mate waarin dit slib voor algen
opneembaar fosfaat bevat en fosfaat
naleven, wordt nader onderzoek verricht.
De eerste resultaten wijzen op een geringe
maar niet significante daling [Van der
Does etal.,1993].
Nutriëntconcentraties, algenbiomassa en
doorzicht
Na de eerste baggerslag, van april tot en
met oktober 1989, daalden de nutriëntconcentraties in de Geerpias in geringe
mate in vergelijking met de onbehandelde
Noordpias. De tweede baggerslag, van
oktober 1990 tot en met mei 1991, veroorzaakte grotere verschillen in de P- en
N-concentraties tussen de twee plassen. In
de Geerpias daalden deze concentraties in
1991 tot de minimale waarden van 0,15
mg P/l en 2,2 mg N/l, zie ook afb. 4. In
september 1991 nam echter het stikstofgehalte weer toe. Met de daling in het
totaal-fosfaat en het totaal-stikstof gehalte
in de Geerpias verdween ook de blauwwierdominantie (afb. 6), terwijl in de
controle-plas de blauwwieren dominant
aanwezig bleven. De chlorofyl-«
concentratie nam af en het doorzicht nam
toe in de Geerpias in vergelijking met de
Noordpias, zie afb. 5. Het zomergemiddelde chlorofyl-a was in 1991 in de
Geerpias gedaald tot een derde van het
niveau van 1989, tabel IV. In de nazomer
van 1991 steeg het chlorofyl-a gehalte
echter als gevolg van toenemende
aantallen van de stikstof-fixerende blauwwieren Aphanatuzomenon flos-aqua en
Anabacna spiroides. Deze algen fixeren
stikstof vanuit de lucht, dat beschikbaar
komt voor de groei van algen en
bacteriën. Dit verschijnsel verklaart de
toename van het totaal N-gehalte in het
water tijdens de ontwikkeling van deze
soorten. Ook uit andere waarnemingen
bleek dat N-fixatie een belangrijk proces
is in ondiepe veenplassen [BurgerWiersma, 1991]. Dit proces is tevens
afhankelijk van de fosfaat-concentratie; bij
lage P-concentraties treedt er minder
N-fixatie op.
Vanaf oktober 1991 is Lyngbya limnetica
echter weer het dominante blauwwier en
is het procentuele aandeel van de blauwwieren weer gaan overheersen.

H , 0 (26; 1993,

nr.4

107

Chlorofyl-a concentratie

Totaal-fosfaat concentratie

M i l l

i i i i i i i i U--

i

1991

i

1992

1988

Totaal-stikstof concentratie

m g N,-1

I II i I 1I I 1 I 1
1988

MM I I I i
1989

Uil

Doorzicht

secchi diepte inn

i i i : i i i ; i ! i i i :

1 1 1 1 1 1 1 1 1

'

11

i

1 1 1 1 1 . .

1990

1990

i

1991

11

i 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1992
datum

Noordpias

Geerpias

Baggerperioden

Afb. 4 - Totaal fosfaat- en totaal-stikstof concentratie in de Langeraarse plassen
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Alb. 5 - Chlorofyl-a concentratie en doorzicht in de Langeraarse plassen
inde periode 1988-1992.

Afb. 6 - Fytoplanktonsamenstelting in de Langeraarse plassen in deperiode 1988-1991. Weergegeven ishet
percentage algen over vier verschillende groepen, de cyanobacteriën of blauwwieren, de chlorofyten of groenwieren,
de chrysofyten ofgoudwieren en de overige algen.
percentage

Geerpias

H Overige algen

Opvallend hierbij is dat de dominantie van
Lyngbya limneticaverdwijnt aan het begin
van de tweede baggerslag, direct na het
plaatsen van de eerste schermen. Deze
situatie blijft gehandhaafd tijdens de
tweede baggerslag, die circa 7 maanden
duurde, en enkele maanden erna. Dit feit
gecombineerd met de volgende waarnemingen leidt tot de veronderstelling dat
deze alg, die nauwelijks te onderscheiden
is van Prochlorotnx hollandica beter als
bodemalg kan worden beschouwd.
Lyngbya limneticabeschikt kennelijk niet
over een eigen drijfvermogen, want hij
verdwijnt uit suspensie in kleine watervolumes. Daarnaast wordt Lyngbya
limnetica,evenals chlorofyl-a, in hogere
concentraties waargenomen na een storm,
waarbij de bodemdeeltjes worden
opgewerveld. Zo is bijvoorbeeld in de
Noordeinderplas in de Nieuwkoopse
plassen het wintergemiddelde van het
chlorofyl-a gehalte hoger dan het zomergemiddclde. De hypothese zou, wanneer
hij bevestigd wordt, betekenen dat de
relatie van Lyngbya limnetica/Prochlorotrix
hollandica met de waterkwaliteit minder
relevant is. In plaats daarvan is de aanwezigheid van de alg afhankelijk van de
bodemsamenstelling (o.a. veenbodems)
en resuspensie van licht bodemmateriaal.
Maatregelen specifiek gericht tegen
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TABEL IV — Zomergemiddelden totaal-fosfaat, doorzicht en chlorofyl-a-conceniratie van 1985 tot en met
1992 in de Noordpias en de Geerpias.
Noordpias
Jaar
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Geerpias

t-P
mg P/l

Doorzicht
in mm

Chlor.-a
mg/m

t-P
mg/P/l

Doorzicht/m

Chlor.-a
mg/m"

0,39
0,42
0,43
0,53
0,36
0,42
0,41
0,51

0,40
0,31
0,23
0,24
0,23
0,31
0,24
0,42

114
171
200
198
231
211
272
107

0,46
0,52
0,47
0,51
0,38
0,29
0,22
0,23

0,41
0,29
0,24
0,24
0,25
0,43
0,47
0,48

99
149
188
203
264
125
91
112

resuspensie door fysische ingrepen
zouden in dat geval meer kans op het
doorbreken van de blauwwierdominantie
bieden.
Het duidelijke verschil in nutriëntconcentraties en daardoor in chlorofyl-a
en doorzicht tussen de beide plassen is in
1992 minder. Dit hangt echter ook samen
met een periodiek slechte algengroei in de
Noordpias, die eerder is waargenomen in
1979 en 1985. Hiervoor is nog geen goede
verklaring gevonden [Frinking, 1992).
In hoeverre het baggeren daadwerkelijk
tot een verlaging van de interne fosfaatbelasting heeft geleid kan op basis van
deze gegevens nog niet worden aangegeven. Hiernaar wordt nader onderzoek
verricht. Wel kan worden vastgesteld dat
de beoogde doelstelling, een fosfaatconcentratie kleiner dan 0,04 mg P/l, nog
niet is bereikt. Voorlopig moet worden
afgewacht hoe lang deze overgangssituatie
zal gaan duren en wat uiteindelijk het
nutriëntenniveau zal gaan worden. Voor
het betrouwbaar voorspellen van de
lange-termijneffecten is naar ons oordeel
onvoldoende toepasbare literatuur
beschikbaar. Een complicerende factor
daarbij is de nog aanwezige hoge visbiomassa van enkele honderden kg vis per
ha, voornamelijk brasem. Dit kan de overgangssituatie in sterke mate beïnvloeden
[Grimm etal, 1992; Persson & Hamrin,
1992). Bij een gewenste snelle overgang
naar een nieuwe evenwichtssituatie
zouden we de visbiomassa moeten
verlagen door middel van actief biologisch
beheer.
Eutrofiëringstoetsen
Met behulp van eutrofiëringstoetsen
(bio-assays) is onderzocht welk nutriënt,
stikstof of fosfaat, de maximale algengroei
in de plassen bepaalt. De maximale algengroei is gemeten onder omstandigheden
waarbij licht, temperatuur en graas door
zoöplankton niet beperkend zijn voor de
groei (groeipotentie) [Van der Does &
Klapwijk, 1987]. Uit bioassays gedaan met
water uit de Geerpias bleek dat de

limiterende factor voor de groei van het
fytoplankton in de Geerpias zowel voor
als na het baggeren werd bepaald door
stikstof. De waargenomen daling van het
fosfaatgehalte ten opzichte van het
stikstofgehalte bleek dus onvoldoende om
een beperking van de algengroei door
fosfaat te bewerkstelligen.
Zoöplankton
De zoöplanktonpopulatie is van belang
voor het interpreteren van de resultaten
omdat het de natuurlijke vijand van de
algen is.
Vanaf 1988 wordt in de Geerpias en
Noordpias zoöplankton verzameld. Het
zoöplankton bestaat vooral uit dieren van
drie verschillende groepen, watervlooien,
roeipootkreeftjes en raderdieren. Het
zoöplankton werd tot op de soort gedetermineerd en van de representatieve steekproef worden tevens de aantallen en het
biovolume bepaald.
De aantallen en het volume in beide
plassen verschilden in 1991 nauwelijks
van de jaren ervoor. In 1992 daarentegen
zijn in de Geerpias hogere aantallen
watervlooien en roeipootkreeftjes waargenomen, dit ondanks de aanwezigheid
van Neomysis integer(aasgarnaal),
Leptodora kindtii en visbroed, die het
zoöplankton als voedsel hebben. Deze
predatoren op zoöplankton kunnen het
herstel van de populatie aanzienlijk
vertragen [Walker, 1989; De La Haye &
Meijer, 1991].
6. Samenvattende conclusies en
aanbevelingen
- De externe fosfaatbronnen in de
Geerpias zijn sterk gereduceerd door
hydrologische isolatie van de Geerpias,
het afschermen van de reigerkolonie en
het defosfateren van het inlaatwater.
- In grote open en aan de wind
geëxposeerde wateren is baggeren zonder
beheersing van het slibtransport tijdens de
baggeractiviteiten niet zinvol.
- Beheersing van het horizontale slibtransport bleek in de Geerpias mogelijk
met behulp van schermen die niet tot de
waterlijn reiken.

- De nutriëntenconcentraties daalden
vooral tijdens de tweede baggerperiode
waarbij horizontaal transport werd tegengegaan door de plaatsing van onderwaterschermen.
- De dominantie van blauwwieren is
tijdens de tweede baggerslag en drie
maanden daarna onderbroken geweest. In
die periode steeg het percentage groenwieren. Opvallend daarbij was de afname
van Lyngbya limnetica,een blauwwier dat
nauwelijks over een eigen drijfvermogen
beschikt en afhankelijk lijkt van
resuspensie. Verondersteld wordt dat de
slibschermen indirect de nutriëntenconcentraties en de zwevende algenhoeveelheden hebben doen afnemen door
de vermindering van de resuspensie.
Aanbevolen wordt om naar dit neveneffect nader onderzoek te doen.
- Het verbeterde doorzicht gecombineerd
met stikstoflimitatie voor de algengroei en
een relatief hoog fosfaatgehalte heeft
geleid tot een sterke opbloei van stikstoffixerende blauwwieren in de nazomer van
1991. Dit verschijnsel blijkt dus niet
langer een theoretisch maar een praktisch
probleem. De conclusie is dat stikstofverwijdering zonder fosfaatverwijdering
voor ondiepe zoete wateren niet zinvol is.
- In het huidige stadium van het onderzoek in de Geerpias kunnen nog geen
definitieve conclusies worden getrokken
over de effectiviteit van baggeren als
middel om de interne fosfaatbelasting te
reduceren. De resultaten in de Geerpias
geven wel reden tot twijfel gezien de
terugkeer van de blauwwierdominantie en
het niveau van de fosfaatconcentraties in
de Geerpias na het baggeren. Het onderzoek naar de effecten van de gebruikte
baggertechniek wordt in ieder geval voortgezet tot en met 1995.
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F.J. FRINKING and J. VAN D F R DOES:
D o e s r e m o v a l of the u p p e r siltlayer of the
s e d i m e n t i m p r o v e the waterquality of Lake
G e e r p l a s (The N e t h e r l a n d s ) ?
Due to euthrophication the waterquality of Fake
Geerplas (The Netherlands) was poor. To combat
the euthrophication integrated measures were
taken. T h e external phosphorus load was reduced
by dephosphorising the inlet water and
hydrological isolation of the lake; the internal
phosphorus load was reduced by removing the
upper siltlayer of the sediment.
T h e p h o s p h o r u s - and nitrogenconcentration in lake
Geerplas decreased, the visibility improved and the
blue-green algae temporally disappeared. T h e
desired waterquality is not yet reached after two
years. T h e research will be continued for another
three years.

CM
Commissie voor
Hydrologisch Onderzoek TNO
(CHO-TNO)
CHO-publikatie verschenen
Cl10 heeft onlangs een lezingendag
gehouden over 'proceskennis en statistiek
in bodem en water'. De inleidingen van
deze dag zijn gepubliceerd in de reeks
Rapporten en Nota's nummer dertig,
getiteld: 'Proceskennis en statistiek in
bodem en water'.
Aanleiding tot het uitgeven van deze
publikatie is dat er in een steeds bredere
kring belangstelling bestaat voor het
integreren van statistische technieken en
kennis van het proces. Enerzijds kunnen
door deze integratie deterministische
beschrijvingen (differentiaal
vergelijkingen) optimaal met waarnemingen worden gecombineerd.
Anderzijds is het moglijk door het gebruik
van voorkennis geostatische technieken
aan te vullen.
De publikatie 'Proceskennis en statistiek
in bodem en water' is aan te vragen bij de
CHO, mevrouw C. W. S. Posthumus,
Postbus 6067, 2600 JA Delft,
telefoon 015-6972 81. De kosten
bedragen dertig gulden (inclusief verzendkosten).

ÜJ

Nederlandse Vereniging
voor Afvalwaterbehandeling en
Waterkwaliteitsbeheer
NVA-activiteiten 1993
12februari 1993: Programmagroep 4; Themadag
Grensoverschrijdende waterlopen.
19februari 1993: Bestuursvergadering.
1 april 1993: vm Bestuur en Commissies; nm
Bestuursvergadering.
27 april 1993: Workshop Anaërobe zuivering
industrieel afvalwater (TCA) te Breda.
13 mei 1993: Klaarmeesterdag.
4juni 1993: Fustrum NVA te Gorkum.
24 juni 1993: PG 3 Workshop 'Meten en regelen
van P- en N - verwijdering' te Amsterdam.
25juni 1993: Bestuursvergadering.
2 september 1993: Bestuursvergadering.
16 september 1993: NVA/VWN.
7 oktober 1993: vm Bestuur en Programmagroepen; n m Bestuursvergadering.
26 november 1993: Najaarsvergadering.
16 december 1993: Bestuursvergadering.

Overige activiteiten
(Nederland)
19februari 1993: Modelleren op maat, Delft.

Contactadres: STOWA, Postbus 8090,
3503 RB Utrecht.
Februari1993: 51e Technische Bijeenkomst,
Relatie grondwater-natuur.
Contactadres: C H O - T N O , Postbus 6067,
2600 JA Delft.
5 maart 1993: Marien onderzoek in tropische
kustgebieden, Amsterdam.
Contactadres: T h e m a g r o e p Tropische Marien
Onderzoek BAOT ( N W O ) .
/ 5 - / 9 maart 1993: Conference on Rehabilitation of
the River Rhine, Arnhem.
Contactadres: Conferentie Secretariaat,
Buerweg 51, 1861 C H Bergen NH.
29 maart-2 april 1993: Internationale workshop,
Ilydropolis; the role of water in urban planning,
W'ageningen.
Contactadres: IAC-Section OCC,
Postbus 88, 6700 AB Wageningen.
19-25 april 1993: Internationale workshop,
'Seachange '93'; sea level changes and their
consequences for hydrology and water management.
Contactadres: C H O - T N O ,
Postbus 6067, 2600 JA Delft.
30 augustus-11 september 1993: Internationale
Congres, ICID Congress and Exhibition.
Contactadres: C H O - T N O ,
Postbus 6067, 2600 JA Delft.
14-19 september 1993: International Conference on
Naturally-Produced Organohalogens, Delft.
Contactadres: Congress Office ASD,
Postbus 40, 2600 AA Delft.
7-10 december 1993: Ecotech Europe 1993, Utrecht.
Contactadres: Ecotech Europe 1993,
Jaarbeurs Utrecht.
Postbus 8500, 3503 R M Utrecht.

ATV-Seminare
Contactadres: ATV, Postfach 1160,
W-5205 Sankt Augustin 1, Deutschland.
/ / - 1 2februari 1993: Verminderung von Feststoffen im Ablauf von Kläranlagen, Dresden.
1-2 maart 1993: Geschlossene Bauweisen für nicht
begehbare Abwasserkanäle u n d -leitungen,
Ostfildern.
3-5 maart 1993: (Fulda).
24-26 maart 1993: (Magdeburg).
Fortbildungskurs für Wassergütewirtschaft
Abwasser- und Abfalltechnik: Abwassebeseitigung
in ländlichen Raum.
9-10 maart 1993: Verminderung von Emissionen
aus Abwasseranlagen Geruch/Geräusche,
Magdenburg.
11 maart 1993: Abwasserabgabe für K o m m u n e
und Industrie, Dresden.
19 maart 1993: Fandwirtschaftliche Klärschlammverwertung, Dresden.
23-24 maart 1993: Entwurfsbearbeitung von
Kanalisationen, Magdeburg.
26-27 april 1993: Grundstückentwässerung,
Dresden.
28-29 april 1993: Behandlung von Abwässern aus
Sclachthöfen und fleischverarbeitenden Betrieben,
Magdeburg.
13-14 met 1993: ATV-Workshop '93 München,
Dimensioning of Sewers and Stromwater
Treatment Systems.
13 mei 1993: Requirements on Sewer Networks.
14 mei 1993: Aspects of Pretreatment of
Stormwater.
18-19 mei 1993: Hydraulische Planung von
Abwasseranlagen, Dresden.
Nog niet bekend: Kanalinstandhaltung, Bremen.
27-28 mei 1993: Indirekieinleitungen von
Abwasser, Essen.
7-8juni 1993: Fachgerechte Herstellung von
Abwasserkanälen und -leitungen, Dresden.
15-16 juni1993: Bemessung von Belebungsanlagen, Magdeburg.

