Wat kunnen we verwachten van een vermindering van de
fosfaatbelasting op meren?

Inleiding
Eutrofiëring van plassen en meren
manifesteert zich vaak in een overmatige
algengroei, dominantie van blauwalgen en
een verarming van de soortenrijkdom van
het ecosysteem. Het is nog altijd een
omvangrijk waterkwaliteitsprobleem in
Nederland en vindt zijn oorzaak in een
overmatige belasting met fosfaat en
stikstof. De oplossing moet daarom in
eerste instantie gezocht worden in een
vermindering van de toevoer van die
nutriënten. De specifieke rol van
stikstof in de eutrofiëring van plassen en
meren staat nog altijd ter discussie

Samenvatting
De aanpak van de fosfaatbelasting op het oppervlaktewater is de belangrijkste
maatregel om de effecten van eutrofiëring te bestrijden. Empirische relaties tussen
de belasting en de concentratie, zoals ontwikkeld door CUWVO, zijn niet geschikt
om de concentratie in het meer te berekenen na een significante verlaging van de
externe belasting. Uit onze analyse van gegevens blijkt ook dat in zulke gevallen
de interne belasting (gemeten fosfaatnalevering door de bodem) de fosfaatconcentratie grotendeels bepaalt.
Omdat de interne belasting na maatregelen vóór de ingreep niet bekend is,
hebben we gezocht naar andere variabelen die bruikbaar zijn om vooraf een
schatting te maken van de te verwachten concentratie na een reductie van de
externe belasting. Het blijkt dat het fosfaatgehalte van de bodem, maar beter nog
de fosfaat/ijzer-verhouding in de bodem, hiervoor geschikt is. Deze variabelen zijn
relatief goed te meten en veranderen slechts langzaam na reductie van de externe
fosfaatbelasting. Hoewel we nu met behulp van de te verwachten reductie van de
externe belasting, de fosfaat/ijzer-verhouding in de bodem en de hydraulische
belasting een eerste schatting kunnen maken van de te verwachten concentratie in
het meer, moet de relatie verbeterd worden door meer gegevens te gebruiken.
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[Boers &Zevenboom, 1992].
Daarom is de vermindering van de
toevoer van fosfaat in Nederland, net als
in alle andere landen van de wereld, de
gebruikelijke manier om de eutrofiëring in
zoete wateren te bestrijden. In ons land
wordt een tweesporenbeleid gevolgd, met
het uiteindelijke doel het terugdringen van
de algengroei:
- op landelijk niveau worden maatregelen
genomen om de emissies met fosfaat en
stikstof te halveren [Rijkswaterstaat,
1989], zoals de introductie van fosfaatvrije
wasmiddelen, defosfatering op de afvalwaterzuiveringsinstallaties en mestregelgeving;
- daarnaast worden in kansrijke gebieden
aanvullende maatregelen genomen, zoals
een verdergaande reductie van de toevoer
met fosfaat, visstandbeheer, chemische
fixatie van bodemfosfaat, baggeren,
etcetera.
Vooral als men een vergaande vermindering van de toevoer van fosfaat
overweegt, is het belangrijk een inschatting te kunnen maken van de hiervan
te verwachten verlaging van de fosfaatconcentratie in het meer. De invloed van
fosfaatnalevering door de bodem op die
fosfaatconcentratie is hierbij een belangrijke vraag (afb. 1). Als die invloed te
groot is, kan het nodig zijn maatregelen te
nemen om deze interne belasting te
verminderen.
Er bestaan eenvoudige, empirische relaties

tussen fosfaatbelasting en fosfaatconcentratie, zoals ontwikkeld door CUWVO
[CUWVO, 1987;Lijklema etai, 1988].
Deze relaties geven een indruk van de te
verwachten fosfaatconcentratie in een
meer bij een gegeven fosfaatbelasting,
verblijftijd en diepte. Dergelijke relaties
gelden alleen voor evenwichtcondities,
omdat de bijdrage van nalevering alleen
impliciet is meegenomen. De relaties
mogen dan ook na een aanzienlijke
vermindering van de belasting niet zonder
meer worden toegepast. Uit recente overzichtspublikaties [Cullen & Forsberg,
1988;Jeppesen etal, 1992! blijkt dat
vrijwel altijd de fosfaatconcentratie in een
meer relatief minder daalt dan de externe
fosfaatbelasting. Afbeelding 2 illustreert
dit. Meerjarige gegevens van meren zijn

tamelijk schaars, maar uit het voorbeeld
van het Zweedse Vallentunasjön blijkt dat
ook na lange tijd deze situatie nog kan
voortbestaan. Het Veluwemeer is echter
een voorbeeld van een meer waarbij
binnen enkele jaren de daling van de
fosfaatconcentratie zelfs groter was dan de
daling van de belasting.
Er zijn dus verschillende reacties op een
drastische vermindering van de fosfaatbelasting mogelijk, variërend van een
snelle evenredige vermindering van de
concentratie tot een aanzienlijke verhoging
gedurende in ieder geval zestien jaar. In
een poging een eenvoudige benadering
voor de te verwachten respons van de
fosfaatconcentratie op een sanering van de
externe bronnen te ontwikkelen, waarin
de bijdrage van de bodem expliciet is

Afb. / - Veranderingen indefosfaateyclus naverlaging van Jebelasting. Bij verlaging van deexternefosfaatbelasting neemt deconcentratie inliet meer meestal nietdirect af(A^>B), maarblijftgedurende eenbepaalde tijd
/toog dom-een toename van denetto nalevering van debodem (A->C-> B).
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Afb. 2 - Verhouding lussen reductie van defosfaatconcentratie enreductie eau defosfaatbelasting, uitgezet tegen het
aantaljarenverstreken naverminderingvan deexterne belasting. Vrijwel allegegevens zijn overgenomen uit
Jeppesen etal. [1992]. Deingetekendegedetailleerdegegevens vanenkele meren zijn afkomstig uit[Sas etal.. 1989
(Veluwemecr, Sobygard);Vander Does etal.,1992(Nieuwkoop); Ahlgren, 1980enLöfgren & Boström, 1989
(Vallentunasjön); Breebaart etal.,1989 (I.oosdrccht)].

opgenomen, hebben we een bestand
opgebouwd van gegevens van ondiepe
meren en dit bestand vervolgens geanalyseerd. Een uitgebreide verantwoording
van de gegevens, de analyses en de
uitkomsten ervan zijn gerapporteerd door
Boers &Van der Molen [1992]. In deze
publikatie geven we de voornaamste
bevindingen kort weer.
De basisgegevens en aanpak
Het bestand bevat gegevens over fosfaatbelasting, gemiddelde diepte, verblijftijd,
fosfaatconcentratie in het water, bodemsamenstelling en in het laboratorium
gemeten fosfaatnaleveringsnelheden (afb.
3). De variabelen zijn gemiddeld voor het
zomerhalfjaar, daar deze periode het
belangrijkste is voor de algengroei. De
gebruikte gegevens zijn deels afkomstig
uit de wetenschappelijke literatuur en
deels speciaal voor dit doel gemeten
[Roers &Van der Molen, 1992].
Om gedetailleerdere uitspraken te kunnen
doen over de na vermindering van de
externe fosfaatbelasting te verwachten
fosfaatconcentratie, zijn vooral van deze
'gesaneerde' meren gegevens voor de
bodemnalevering en -samenstelling nodig.
Helaas bleken complete gegevens van
dergelijke meren schaars te zijn. Vooral
verblijftijden en bodemgegevens worden
slechts zelden gerapporteerd. Uiteindelijk
vonden we van slechts een achttal
gesaneerde meren complete gegevens.
Langs twee wegen is getracht relaties te
vinden tussen fosfaatconcentratie enerzijds en externe fosfaatbelasting, verblijftijd en interne fosfaatbelasting anderzijds.

De eerste aanpak bestond uit een uitbreiding van de eerder genoemde CUWVOrelatie met een term voor de interne
belasting.

Pin = L ext /Q s

(2)

Qs = H / a

(3)

Aan relatie 1kan een gemeten interne
belasting worden toegevoegd door de
gemeten interne belasting te delen door
de verblijftijd (vergelijking 4 en
vervolgens 5). Er ontstaat dan een soort
fosfaatconcentratie in het aangevoerde
water door de externe en de interne
belasting:
Pi,,,™ = L int /Q s

(4)

logP meer = a*log((P in +P m . in ,)/(l+-i/<7))
De door CUWVO gegeven relatie luidt
(zie tabel I voor de betekenis van de
gebruikte afkortingen):
logP„

= a*log(Pin/(HV<r)) + b

+b

(1

Pin wordt berekend volgens vergelijking 2
en de hydraulische belasting en de
verblijftijd hangen samen volgens
vergelijking 3.
Afb. 3 -Laboratoriumopstelling waarmee deJosfaatuale
J S U B L * . 9, f, i, tf, i. ii

(5)

of bij verwaarlozing van de externe
belasting:
logP meer =a*log(CP in , int )/(HV<7)) + b (6)
Het voordeel van deze benadering is dat
zij nauw aansluit bij de al bekende
CUWVO-aanpak.
ring wordt gemeten.
k- k
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Een tweede eenvoudige benadering is
multiple regressie berekeningen tussen de
fosfaatconcentratie als afhankelijke
variabele en combinaties vande overige
parameters alsonafhankelijke variabelen:
logPmeer = 3*logL exI

b*logLin,

+ c*logQs +d

(7)

Met deze aanpak ishetmogelijk de
invloed van deverschillende verklarende
variabelen opdefosfaatconcentratie apart
te evalueren. Bovendien kaninplaatsvan
een gemeten interne belasting eenalternatieve parameter worden gebruikt.
Alle berekeningen zijn apart uitgevoerd op
de ongesaneerde endegesaneerde meren.
We zullen deresultaten van deze
berekeningen apart presenteren.
Niet-gesaneerde meren: belasting met
fosfaat enwater bepaalt de fosfaatconcentratie
De CUWVO-achtige berekeningen laten
zien datdeexterne fosfaatbelasting en de
verblijftijd samen de fosfaatconcentratie
voor een groot deel verklaren (vergelijking 8). Deze vergelijking wijkt ietsaf
van de eerder door CUWVO [1987]
gevonden vergelijking (9); bovendien is
het verband sterker.
logP meer = 1.02*log(P in /(l+-/<7))- 0.03(8)
(R2 = 0.88; n= 23)
logP meer = 0.89*log(P in /(HVff))- 0.17(9)
(R2 = 0.61; n= 22; parameters afgeleid
voor het zomerhalfjaar)

logP meer = Ô.35*log(Pin/(l+-/<T))
-0.20

(14)

(R2= 0.16; n =10)

logP mecr = 0.92.log P in+P„, ,„,;/: 1+T/(7))

(10)

(R2= 0.79; n= 23)

(11)

= 1.02*logLexl - 0.85*logQs
-0.38
R2= o.89
(12)
= 0.88*logLevi + 0.14*LogL im 0.81*logQ s - 0.40
(13)
R2 = 0.91

externe belasting gemeten fosfaatnaleveringsnelheden wel gebruikt mogen
worden omdenâ desanering te verwachten fosfaatconcentratie te berekenen.
Hoewel gegevens hierover schaars zijn,
zijn er enkele aanwijzingen datde interne
belasting zelf snel reageert opeenvermindering van deexterne belasting [Van
Straten, 1986; Boers andVan Hese, 1988;
Los etal., 1988]. Eennadere analysevan
de beschikbare gegevens ondersteunt
deze twijfel. In niet-gesaneerde meren
blijkt degemeten interne belasting vooral
gecorreleerd te zijn metde externe
belasting en veel minder met voor de
binding van fosfaat belangrijke sedimentkarakteristieken alshetfosfaatgehalte en
de verhouding tussen fosfaat en ijzer:

In tegenstelling totdesituatie bijde nietgesaneerde meren isergeen significante
relatie meer tussen deexterne belasting
en defosfaatconcentratie inhet meer.
Gebruiken we inplaats van de externe
belasting degemeten interne belasting,
dan ishetresultaat de volgende
vergelijking:

logLin, = 0.85*logLex, - 0.04

logP meer = 0.57*log(P iniint /(l+-/<T))
-0.41
(R2= 0.88; n =10)

In wel gesaneerde meren daarentegen is
de interne belasting vooral gecorreleerd
met de sedimentsamenstelling:

(19)

CR2= 0.58; n= 23)
logLin, = 0.59*logPsed + 0.35

(20)

(R2= 0.14; n= 20)
logEin, = 1.20*log(P sed /Fe sed ) + 1.75 (21)
(R2= 0.28; n= 20)

(15)

Deze relatie is, hoewel gebaseerd op een
gering aantal waarnemingen, significant.
De multiple regressie levert eensoortgelijk beeldop:

logL,,,, = 0.68*logLex, + 0.74

(22)

(R2= 0.31; n =10)
logLim = 1.18*logPsed + 0.23

(23)

(R2 = 0.74; n=8)
R2= 0.64

Toevoeging van deinterne belasting
maakt derelatie alleen maar slechter
(vergelijking 10)enuiteen stapsgewijze
multiple regressie komt hetzelfde beeld
naar voren (vergelijkingen 11-13).

logP meer = 0.50*logLexI -0.87
R2 = 0.62

Gesaneerde meren: vooral de interne
fosfaatbelasting bepaalt de concentratie
in het water
De resultaten van deberekeningenmet
gesaneerde meren verschillen sterk van
die met niet-gesaneerde meren. Allereerst
de CUWVO-achtige relaties:

logP meer = 0.45*logLin, -0.87

Het isonsgebleken datde betrouwbaarheid van vooral gegevens over debelasting endeverblijftijd vaak te wensen
overlaat. Waarschijnlijk veroorzaakt dit
een deel van deniet-verklaarde variantic.

-0.35

De externe fosfaatbelasting en de
hydraulische belasting verklaren samen
het grootste deel van devariantie in de
fosfaatconcentratie. Deinterne fosfaatbelasting voegt daar nauwelijks meer iets
aan toe.

(16)

logL i M = 1.85*log(P sed /Fe sed )+2.75 (24)
(R2= o.68; n=8)

= 0.57*logLiE, - 0.41*logQs
- 0 . 6 4 R2= 0.85

(17)

= 0.57*logLinl + 0.04*LogLexl 0.41*logQ s -0.64
R2=o.91

1

Ditmaal verklaren vooral de interne
fosfaatbelasting ende hydraulische
belasting voor eengroot deel de variantie
in defosfaatconcentraties. De externe
belasting voegt daar nauwelijks meer iets
aan toe.
Voorspelling van het effect vaneen
sanering van deexterne belasting op de
concentratie
De resultaten geven aandateenin het
laboratorium gemeten fosfaatnaleveringsnelheid inderdaad gebruikt kanworden
om deinhetveld waargenomen fosfaatconcentraties teverklaren. Datwil echter
nog niet zeggen dathiermee ook voorspellingen mogelijk zijn. Allereerst is het
zeer devraag ofvóór desanering van de

Dit doet vermoeden datde gemeten
fosfaatnalevering in niet-gesaneerde
meren vooral aangestuurd wordt door een
betrekkelijk reactieve fosfaatpool in het
sediment dieopzijn beurt weer voornamelijk gevoed wordt door de externe
belasting. Nasanering van de externe
bronnen putdeze pool snel uitenvindt
nalevering plaats vanuit eenwatminder
reactieve pool diesterker aan het
sediment gebondenis.
Een ander, meer praktisch probleem,is
dat inkritische gevallen volgens vergelijking (18) eenzeer lage gemeten
fosfaatnaleveringsnelheid vanenkele
tienden mg P ITT 2 d~' al leidt tot een

onaanvaardbaar hoge fosfaatconcentratie
in hetwater. Eendergelijk lage naleveringsnelheid isniet goed meer te meten
[Luttmer etal., 19921.
Om deze redenen biedt hetvoordeleneen
andere, conservatievere en gemakkelijker
te meten, maat voor deinterne belasting
te gebruiken. Deindevergelijkingen (22)
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en (23) gebruikte P sed en P sed /Fe se( j
blijken de meest geschikte kandidaten
hiervoor te zijn. Multiple regressie
berekeningen tussen de fosfaatconcentratie enerzijds en externe belasting,
bodemsamenstelling en hydraulische
belasting anderzijds bevestigen dit
vermoeden:
logP meer = 0.62*logPsed + 0.28*logLeM
- 0.57*logQs - 0.34
(25)
(R2 = 0.68; n = 8)
logP m e e r =1.08*log(P s e d /F s e d
+ 0.28*logLex, - 0.52*logQs + 1.09 (26)
(R2 = 0.82; n = 8)
Uit deze resultaten blijkt dat het fosfaatgehalte in de bodem, maar vooral de
verhouding tussen fosfaat en ijzer in de
bodem, goede vervangers zijn voor de
gemeten interne belasting. Het ijzergehalte is daarom op te vatten als een
maat voor het fosfaatbindend vermogen
van de bodem. Dit sluit goed aan bij in
Denemarken verricht onderzoek [Jensen
etal, 1992].
Vooral vergelijking (25), waarbij de
fosfaat:ijzer verhouding in de bodem als
maat voor de interne belasting wordt
gebruikt, biedt goede mogelijkheden de na
de sanering van de externe bronnen te
verwachten fosfaatconcentratie te
berekenen. Bij wijze van voorbeeld geeft
afbeelding 4 het resultaat weer van de
toepassing van relatie (25) en de
CUWVO-vergelijking (9) op het Zweedse
Bergundasjön. Na verlaging van de
externe belasting is de CUWVO-vergelijking te optimistisch, terwijl de
concentratie berekend met de multiple

regressie vergelijking dicht bij de
werkelijk gemeten waarde uitkomt.
Enige voorzichtigheid bij het gebruik van
relatie (25) is echter geboden, omdat de
onzekerheidsmarge in de voorspelling
nogal groot is. Het geringe aantal waarnemingen, waarop de vergelijking is
gebaseerd is hier een belangrijke oorzaak
van. Door dit geringe aantal waarnemingen is het ook niet mogelijk
gegevens van selectieve extracties van
fosfaat en/of ijzer (bijvoorbeeld met
NH 4 C1 of NaOH) of bioassays in de
analyse te betrekken.
Daarnaast werken ook onnauwkeurigheden in het vaststellen van de voor de
schatting relevante parameters door in het
eindresultaat.
Het betrekkelijk geringe aantal beschikbare gegevens maakt het tenslotte moeilijk
het toepassingsgebied van de gevonden
vergelijkingen aan te geven:
- Alle gegevens zijn afkomstig van meren
waarvan de externe belasting in één keer
drastisch is verminderd. Minder zeker is
het hoe het gedrag van meren waarvan de
belasting geleidelijk wordt verminderd
moet worden beschreven.
- Zeer lage ijzergehaltes kunnen gemakkelijk leiden tot extreem hoge fosfaat/
ijzer-verhoudingen. Dergelijke meren
waren niet in het bestand aanwezig. Het is
mogelijk dat in dergelijke situaties een
correctie voor de fosfaatbinding anders
dan door ijzer nodig is.
- Het is nog niet mogelijk harde
uitspraken te doen over de tijdsduur van
invloed van interne belasting op de
fosfaatconcentratie in het meer.
Afbeelding 1laat al zien dat deze periode

Aft>. 4 - Toepassing van deCUWVO-relatic (vergelijking 9)endeindeze studiegevonden multiple regressie
vergelijking (25) ophetmeerBergundasjön (Zweden).
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soms lang en soms kort is, maar een
nadere analyse hiervan heeft nog niet
plaatsgevonden. De tamelijk goede relatie
met de fosfaat/ijzer-verhouding geeft aan
dat het in principe mogelijk moet zijn hier
door een fosfaat- en ijzerbalans over de
bodem inzicht in te krijgen. Pogingen
hiertoe in het Veluwemeer hebben echter
nog niet het gewenste resultaat gehad.
Hen belangrijke reden hiervoor is dat het
moeilijk is enkele belangrijke termen in de
fosfaatbalans voor de bodem goed te
bepalen [Keizer & Sinke, 1992; Smits &
Van der Molen, in druk].
- Pr bestaan mogelijkheden om de
interne belasting te verminderen door
baggeren [Björk, 1988; Van der Does et
ai, 1992] of fosfaatfixatie [Wijesoorya &
Boers, 1989; Boers, 1991].
Hoewel er geen redenen zijn om te veronderstellen dat de gevonden relaties voor
dergelijke situaties niet toepasbaar zijn,
was het ons niet mogelijk dit na te gaan.
Hoe verder?
Uit de gevonden gegevens blijkt duidelijk
dat na sanering van de externe bronnen in
veel gevallen rekening moet worden
gehouden met een aanzienlijke invloed
van de bodem op de fosfaatconcentratie in
het meer. Het is mogelijk deze invloed te
schatten met behulp van enkele
eenvoudig te bepalen bodemparameters.
Wanneer uit deze schatting een aanzienlijke vertraging van het herstel blijkt, is het
voor een snel herstel nodig om in het
saneringsplan de waterbodem te
betrekken. Door onzekerheden in de door
ons voorgestelde schattingsprocedure is
het echter niet in alle gevallen mogelijk dit
met voldoende zekerheid vast te stellen.
Op korte termijn zijn echter geen aanzienlijke verbeteringen in de hier gepresenteerde relaties te verwachten. In twijfelgevallen rest dan ook niets anders dan bij
de voorgenomen sanering van de externe
bronnen de respons van de waterkwaliteit
hierop nauwlettend te volgen. Het hoeft
geen betoog dat naast monitoring van de
waterkwaliteit, goede stofbalansen hierbij
onontbeerlijk zijn. Deze balansen zijn ook
noodzakelijk voor het opstellen van een
adequaat saneringsplan. Kolomproeven
kunnen desgewenst een aanvullend
inzicht in de nalevering van fosfaat door
de waterbodem geven.
Om in de toekomst een betere inschatting
van de invloed van de waterbodem op de
waterkwaliteit en van andere factoren die
herstel van de waterkwaliteit kunnen
vertragen mogelijk te maken is tenslotte
een goede evaluatie van de huidige
generatie saneringsprojecten noodzakelijk.
. Slot oppagina 768.
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per rwzi. Uit afbeelding 4 kan worden
afgeleid dat bij de onderzochte rwzi's bij
een Me/P-verhouding van 3,0 mol/mol
zeker aan de eis van 1,0 mg P/l werd
voldaan. Bij een aantal rwzi's, zoals de
rwzi Wolvega, werd het gewenste gehalte
al bij een lagere dosering bereikt.
Uit tabel II blijkt geen grote invloed van
een hoge Me/P-verhouding op het
zwevende-stofgehalte in het effluent.
Alleen op rwzi Gieten was het zwevendestofgehalte in het effluent in de onderzoekperiode duidelijk verlaagd; dit kan
verband houden met de relatief lage
hydraulische belasting van de rwzi in die
periode (dwa).
Uit de onderzoekresultaten blijkt dat voor
het effluentgehalte P-totaal het maximum
van het voortschrijdend gemiddelde circa
1,0 à 1,5 maal het gemiddelde over
dezelfde periode bedroeg. De bevindingen
van het Zuiveringschap Veluwe, dat de
maximumwaarde van het voortschrijdend
gemiddelde circa 2 à 2,5 maal het
gemiddelde over dezelfde periode waren,
werden in dit onderzoek niet bevestigd
[3], Hierbij wordt opgemerkt, dat de
onderzoekperiode van het Zuiveringschap
Veluwe diverse jaren bedraagt, zodat
daarin de kans op een hoger voortschrijdend gemiddelde groter is dan in de
paar maanden van het onderhavige
onderzoek.
Omdat N-verwijdering geen onderdeel
van het onderzoek was, zijn niet van alle
rwzi's gedetailleerde gegevens over de
N-huishouding beschikbaar. De beschikbare gegevens tonen geen duidelijke
invloed van de Me/P-verhouding op de
N-verwijdering.

debiet leidde tot een zeer grote spreiding
in de gerealiseerde Me/P-verhouding.
Sturing van de dosering op de P-aanvoer,
bijvoorbeeld op basis van het influentdebiet, is gunstiger om een zo constant
mogelijke Me/P-verhouding te bereiken.
- De verhoging van de Me/P-verhouding
gaf geen merkbare storingen van het
zuiveringsproces. Vooral de
N-verwijdering en het effluent droge-stofgehalte werden niet aantoonbaar
beïnvloed.
Verantwoording
Onze dank gaat uit naar de betrokken
technologen van de drie waterkwaliteitsbeheerders, die ten zeerste hebben bijgedragen aan de uitvoering van dit onderzoek.
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phosphamidon en prometryne were more
effectively degraded by advanced oxidation.
Of the pesticides frequently present in the river
Meuse diuron, dimethoate and metolachlor were
easily oxidized by ozone. About 0.3 //g/1 atrazine
and simazine can be converted by 2.2 mg/1 ozone
down to the EC-standard of 0.1 /;g/l. Higher
pesticide concentrations can be degraded by dosage
of ozone and hydrogen peroxide.

H 2 0 (26) 1993, nr. 26; 788

4. Conclusies
Uit de onderzoekresultaten worden de
volgende conclusies getrokken:
- Het is mogelijk gebleken om met
simultane defosfatering een totaal-Peffluentconcentratie lager dan 1,0 mg P/l
te bereiken, als maximum van het voortschrijdend gemiddelde en als gemiddelde
over dezelfde periode. De M e / P verhouding die hiervoor nodig was,
verschilde per rwzi. In alle gevallen werd
de effluenteis bij een Me/P-verhouding
groter dan 3,0 mol/mol ruimschoots
gehaald. De verhoogde dosering leidde tot
een verlaging van de fractie P-ortho in het
effluent, terwijl het gehalte P-gebonden
nauwelijks was verlaagd.
- De verhoging van de Me/P-verhouding
had in de meeste gevallen een gunstige
invloed op de SVI.
- Dosering van een vast chemicaliën-

P. C. M. BOERS and D. T. VAN DER M O L E N :
W h a t can we e x p e c t of a reduction of
p h o s p h o r u s l o a d i n g in lakes?
Reduction of the external phosphorus loading is
the most promising measure in combatting the
effects ol eutrophication. Empirical relationships
between the external loading and the concentration,
as developed by CUWVO, are not aimed at estimating the lake phosphorus concentration after a
significant decrease in external loading. Our data
analysis showed that the internal loading
determines the lake concentration to a large extent
after a decreased external loading. T h e internal
loading usually changes rapidly after measures and
therefore the internal loading before the measures
can not be used to estimate the effect of
phosphorus load reduction. We found the
phosphorus content of the sediment, and especially
the phosphorus to iron ratio in the sediment, to be
suitable variables for this purpose. These variables
are relative easy to determine and change only
slowly after a reduction of the external loading. W e
are now able to make a first estimate of the lake
phosphorus concentration prior to measures, using
the expected load reduction, the phosphorus to iron
ratio and the hydraulic loading.

Vermindering fosfaatbelasting
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