Integrale eutrofiëringsbestrijding in deNieuwkoopse plassen
verloopt succesvol

1. Inleiding
De overbemesting van het oppervlaktewater met onder andere stikstof- en
fosfaatverbindingen (= eutrofiëring) heeft
in veel ondiepe meren een slechte waterkwaliteit veroorzaakt. Dit uit zich in groen
en troebel water in meren en plassen met
een relatief lange verblijftijd. Dergelijke
wateren worden gekenmerkt door een
onevenwichtige visstand, waarin bijvoorbeeld te veel brasem en te weinig snoek
zit.
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Het evenwicht tussen het fytoplankton en
het zoöplankton is daarbij verstoord.
Het fytoplankton wordt permanent overheerst door draadvormige blauwwieren
(cyanobacteriën), terwijl het zoöplankton
in onvoldoende mate aanwezig is.
Bestrijding van de eutrofiëring door
fosfaatverwijdering op afvalwaterzuiveringsinrichtingen als enige maatregel
bleek in het hoogheemraadschap van
Rijnland niet effectief door de hoge
nutriëntbelasting via de uit- en afspoeling
van uit de land- en tuinbouw, het ingelaten water en (ongezuiverde) lozingen
[Van der Does & Klapwijk, 1985].
Voor het herstel van eutrofe meren en
plassen is dan ook een gelijktijdige en
gecoördineerde sanering aan alle
stikstof- en fosfaatbronnen noodzakelijk.
Deze aanpak wordt ook wel aangeduid als
integrale eutrofiëringsbestrijding. De mate
waarin moet worden gesaneerd hangt af
van de waterkwaliteitsdoelstellingen voor
het betreffende gebied. Gelet op het
niveau van de eutrofiëring in het Nederlandse oppervlaktewater in de jaren
tachtig kan dit betekenen dat de externe
nutriëntbronnen met 80 tot 95% zullen
moeten worden verminderd.
De Rijksoverheid stimuleert de integrale
eutrofiëringsbestrijding door subsidiëring
van geslecteerde proefprojecten, waarbij
ook inhoud wordt gegeven aan de term
integraal waterbeheer op diverse niveaus
(wetenschappelijk, technisch, organisatorisch en bestuurlijk). Inmiddels zijn in
Nederland de werken voor drie proefprojecten integrale eutrofiëringsbestrijding

Samenvatting
Rond de Nieuwkoopse plassen is een integraal eutrofiëringsbestrijdingsplan
gerealiseerd. Dit plan is ontwikkeld op basis van een water- en fosfaatbalans.
In 1988/1989 zijn de volgende werken uitgevoerd: beperken hoeveelheid
inlaatwater, defosfateren ingelaten water, creëren van een waterscheiding tussen
landbouw en natuur, doleren van ongezuiverde lozingen, verminderen van Schuten lekwater en afvoer van drainagewater vanuit de glastuinbouw. De externe
fosfaatbelasting is daarmee gereduceerd met 76%, van 0,92 tot 0,22 g P/m 2 /j.
In het eerste proefjaar 1990 is het fosfaatgehalte bijna gehalveerd in het zuidelijk
gedeelte van de plassen, waar de verblijftijd relatief kort is. Het onderzoek naar de
effecten van de maatregelen wordt voortgezet.

uitgevoerd: de Botshol, de Geerpias en de
Nieuwkoopse plassen. In dit artikel wordt
ingegaan op de integrale eutrofiëringsbestrijding in de Nieuwkoopse plassen.
Het initiatief voor een integraal eutrofiëringsbestrijdingsplan voor deze plassen
is genomen in 1985 op verzoek van de
Unie van Waterschappen. Het plan is
ontwikkeld in de periode 1985-1988 in
nauwe samenhang met overige regionale
plannen, zoals bijvoorbeeld het gemeentelijk instandhoudingsplan voor het gehele
Nieuwkoopse plassengebied. In totaal
hebben meer dan dertien organisaties aan
het plan meegewerkt. Hieronder wordt
nader ingegaan op de uitgangssituatie in
de Nieuwkoopse plassen met betrekking
tot de hydrologie, de waterkwaliteit, de
uitgevoerde werken en de resultaten van
het eerste proefjaar.
2. Gebiedsbeschrijving
Het Nieuwkoopse plassengebied ligt
binnen het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland in de randzone van een voormalig uitgestrekt hoogveen, dat globaal lag tussen de vroegere,
iets oostelijker gelegen kustlijn van de
Noordzee en het riviertje de Meije.
Rond de twaalfde eeuw werd dit veengebied gedeeltelijk ontgonnen door het
graven van sloten, die voor de afwatering
zorgden. Het Nieuwkoopse plassengbied
ligt in de zone van een dunne laag
veenmosveen boven op een dikke laag
bosveen. Langs de Meije bevindt zich een
afzetting van rivierklei. In de diepere
ondergrond ligt een afsluitende kleilaag
tussen het veen en een watervoerende
zandlaag. Door turfwinning, hoofdzakelijk
vanaf de achttiende eeuw, zijn in het
gebied de karakteristieke petgaten en
legakkers ontstaan, die in het noordoosten
van het gebied nog volop aanwezig zijn.
Het huidige gebied dat in totaal circa
tweeduizend hectare groot is, wordt
daarnaast gekenmerkt door grote open
wateren, die zijn ontstaan door de invloed
van wind en ijs in combinatie met te ver
doorgevoerde baggeractiviteiten.
De belangrijkste grote plassen zijn de

Noord- en Zuideinderplas van respectievelijk ongeveer honderdvijftig en
honderd hectare groot. Een overzicht van
het gebied is weergegeven in afb. 1.
Op talrijke plaatsen, onder andere in het
centraal gelegen gedeelte, bevinden zich
nog moerasvegetaties, ontstaan door
verlanding van de petgaten. Langs de
Meije bevindt zich een zone met graslanden en sloten, die hoofdzakelijk
gebruikt wordt voor veeteelt.
Van oudsher vinden er op kleine schaal
baggeractiviteiten plaats, waarbij de
bagger in gedroogde vorm wordt
afgevoerd en verhandeld.
De grote variatie in landschapstypen en
biotopen herbergen nog een waardevolle
flora en fauna, waaronder watervegetatie
met de zeldzame Najas manna en een
purperreigerkolonie. De otter is in de
Nieuwkoopse plassen in de jaren tachtig
niet meer waargenomen.
3. Hydrologie
Het Nieuwkoopse plassengebied is langwerpig/niervormig en heeft een complexe
hydrologie. Het polderpeil ligt ongeveer
op NAP -1,52 meter, negentig centimeter
beneden Rijnlands boezempeil.
De omringende polders liggen nog
lager, in peil variërend van NAP -1,6 tot
-5,6 meter. Er vindt wegzijging plaats
vanuit de Nieuwkoopse plassen naar de
dieper gelegen polders. De toegestane
peilfluctuaties in de Nieuwkoopse plassen
zijn beperkt tot ongeveer drie centimeter.
Voornamelijk in de zomermaanden treedt
er een watertekort op. Dit tekort kan op
twee plaatsen worden aangevuld; enerzijds vanuit de Woerdense Verlaat via de
Slikkendammersluis en anderzijds vanuit
de Oude Rijn bij Zwammerdam via de
Ziende en een inlaat naast de Ziendesluis.
Door het periodiek hogere chloridegehalte
in de Kromme Mijdrecht en de
Woerdense Verlaat (> 300 mg Cl/l) wordt
sinds 1970 uitsluitend water ingelaten bij
de Ziendesluis waar het chloridegehalte
varieert van 80-120 mg Cl/l. Overtollig
regenwater wordt alleen via het gemaal ter
hoogte van de Ziendesluis uitgemalen.
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Aß. 1 - OverzichtNieuwkoopseplassengebied.

De hoeveelheden in- en uitgemalen
water zijn weergegeven in de waterbalans,
zie tabel I.
De gemiddelde hoeveelheid water die
jaarlijks wordt ingelaten hoofdzakelijk
voor het peilbeheer was in 1986 circa
8,4 miljoen kubieke meter, waarvan circa
drie miljoen kubieke meter water werd
doorgevoerd naar de omliggende lager
gelegen polders.
Het gebied omvat een twintigtal onderbemalingen - van tien tot vijfenveertig
hectare groot - gelegen in het vijfhonderd
hectare grote graslandgebied langs de
Meije. Overtollig regenwater vanuit deze
onderbemalingen wordt uitgeslagen op de
Meije, die in open verbinding staat met
het plassensysteem. Via een beperkt
aantal verbindingssloten is er een
gedeeltelijke uitwisseling mogelijk van
water in de Meije met het noordelijker
gelegen moerasgebied en de grote open
wateren, voornamelijk de Zuideinderplas.
Door de relatief hoge ligging van het
Nieuwkoopse plassengebied ten opzichte
van de omgeving zijn in de omringende
dijken op ongeveer vijftig plaatsen grote

TABEL I- Waterbalans Nieuwkoopseplassen in 1986.
Wateraanvoer
Inlaatduiker Ziendesluis
Rinketten Ziendesluis
Schutwater Ziendesluis
Lekwater Ziendesluis
Schutwater Slikkendammersluis
Lekwater Slikkendammersluis
Lekwater gemaal Ziendersluis
Neerslag
Totaal

in kubieke meters
6.112.000
696.000
206.000
1.840.000
137.000
300.000
324.000
16.038000
25.653.000

en kleine duikers gemaakt, waarmee rond
het plassengebied gelegen boerderijen
met stoepsloten en delen van polders van
water worden voorzien.
De grootste wateronttrekking bevindt zich
in het noorden bij het glastuinbouwgebied
de Noordse Buurt, waar water wordt
ingelaten voor beregening maar vooral
voor doorspoeling.
De langwerpige vorm van de Nieuwkoopse plassen en het samenvallen van
het punt waarop zowel water wordt
ingelaten als uitgemalen heeft tot gevolg
dat de hoofdstroomrichtingen in de zomer
en de winter tegengesteld zijn.

Waterafvoer
Gemaal Ziendesluis
Verdamping
W'egzijging (restpost)
Duiker naar Ringvaart
Duiker naar Middenweg
Duiker naar Schraallanden
Onttrekking De Haak
Onttrekking Noordse Buurt
Overige duikers
Totaal

in kubieke meters
6.904.000
12.604.000
2.800.000
840.000
360.000
60.000

250.000
884.000
951.000
25.653.000

Dit stromingspatroon veroorzaakt grote
verschillen in de theoretische verblijftijd
van het water in de Zuid- en Noordeinderplas, die vóór de sanering berekend
is op respectievelijk vier en éénentwintig
maanden. De gemiddelde waterdiepte in
beide plassen is 2,75 meter.
4. Waterkwaliteit
De waterkwaliteit van de grote open
wateren in de Nieuwkoopse plassen wordt
in belangrijke mate bepaald door de
eutrofiëring en dientengevolge een overmatige algengroei. De algenbiomassa
wordt als extreem hoog beschouwd als het

chlorofyl-a-gehalte hoger isdan150pig/\
[Klapwijk, 1982]. Hoewel deeutrofiëring al
rond 1960 ernstige vormen begon aante
nemen, zijn voldoende gegevens over het
chlorofyl-a-gehalte slechts beschikbaar
vanaf 1977. Deveranderingen vande
zomergemiddelde van het chlorofylgehalte
in deZuideinderplas vanaf 1977 zijn weergegeven inafb. 2. Duidelijk waarneembaar isdat deovermatige algengroei in de
jaren tachtig een hoogste punt heeft
bereikt. Ter vergelijking ishet verloop van
het zomergemiddelde van hetdoorzicht
over dezelfde periode weergegevenin
afb. 3. Onder deze omstandigheden
hebben vooral deblauwwieren zich goed
kunnen ontwikkelen. Een beeld vande
eenzijdigheid van het fytoplanktonbeeld
met een volledige blauwwierdominatie is
weergegeven inafb.4.
De hydrologische situatie van de Nieuwkoopse plassen heeft incombinatie metde
morfologisch langgerekte vorm van het

optisch niet van Lyngbya limneticaiste
onderscheiden.
Hoewel in1987 het zomergemiddelde van
het totaal-fosfaatgehalte inde Noordeinderplas daalde tot0,07 mgP/lbleef de
algensamenstelling ongewijzigd. Dit is in
tegenstelling tot deverwachting van
Lijklema etai, [1988], die bij dergelijk lage
fosfaatgehalten een afname van deblauwwierdominantie suggereren.
Het zoöplankton bestaat voornamelijk uit
de soorten Keratella cochleans, Daphma
cucullata,Leptodora kindtii enFilinia
longiseta. Het zoöplankton isrelatief klein
en representatief voor eutrofe meren
waarin de visstand is 'verbrasemd'.
Een beeld van het zoöplanktonvolume
over 1989 isweergegeven inafb.5.
De waterkwaliteitsdoelstellingen voorde
Nieuwkoopse plassen zijn gebaseerdop
de natuurwaarde van hetgebied. De te
bereiken doelstelling isomschreven als
waterkwaliteitsklasse III-A zo mogelijk

gebied totgevolg gehad, dat er een
duidelijke gradiënt isontstaan in de
waterkwaliteit. Debelasting met fosfaatrijk
ingelaten water enongezuiverde lozingen
is indeZuideinderplas veel hoger danin
de Noordeinderplas.
De Noordeinderplas daarentegen heeft
meer interactie met hetaanliggende
moerasgebied met denoordelijker gelegen
legakkers enpetgaten. Deze gradiënt heeft
ertoe geleid datdeZuideinderplas zeer
sterk eutroof is met een overmaat aan
fosfaten. IndeNoordeinderplas is de
eutrofiëring minder extreem enwordtde
algemene milieukwaliteit (AMK) uit de
Derde Nota Waterhuishouding benaderd.
De permanente dominantie door blauwwieren indeNoord- en Zuideinderplas
betreft dedraadvormige blauwwieren
Lyngbya limneticaen Oscillatoriaredekel
Echter 20-60% van deLyngbya limneticadraden bleek bij nader onderzoek te
bestaan uitProchlorotrix hollandtca, die
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klasse II, volgens het ecologisch gericht
beoordelingssysteem dat in Noord- en
Zuid-Holland wordt toegepast [Waterkwaliteitsplan Zuid-Holland, 1985]. In dit
systeem wordt het zomergemiddelde van
chlorofyl-a-gehalte gebruikt als maat voor
de opbouw. In ondiepe eutrofe plassen is
het gemeten chlorofyl-a-gehalte vaak
maatgevend voor de waterkwaliteitsbeoordeling. De gewenste waterkwaliteit
klasse III-A/II wordt bereikt bij een
zomergemiddelde van het chlorofyl-agehalte van respectievelijk < 50 //g/l of
< 25 //g/l.
In welke mate de waterkwaliteitsdoelstelling kan worden bereikt via de
stuurvariabele fosfaat is af te leiden van de
resultaten van de CUWVO-enquête uit
1987. Voor ondiepe meren met een
dominantie van draadvormige blauwwieren geldt de relatie A = 1.428 [P]
[Lijklema etal, 1988].A is het zomergemiddelde van het chlorofyl-a-gehalte in
//g/l en [P] is het zomergemiddelde van
het totaal-fosfaatgehalte in mg P/l.
Voor het bereiken van de gewenste
waterkwaliteit klasse III-A/II voor het
chlorofyl-a-gehalte moet - zonder
rekening te houden met fysische en
biologische processen - het fosfaatgehalte
in het oppervlaktewater worden verlaagd
tot 0,04 à 0,02 mg P/l. Dit komt neer op
reductiepercentages van 75 tot 95%.
De planvorming voor de integrale
eutrofiëringsbestrijding via een fosfaataanpak is in eerste instantie gebaseerd op
een fosfaatbalans. Op basis van de waterbalans van 1986 en specifiek onderzoek
naar de uit- en afspoeling is een fosfaatbalans opgesteld, zie tabel II.
De belangrijkste fosfaatbronnen zijn het
ingelaten water, de landbouw, ongezuiverde lozingen en de neerslag. Pehalve
de externe bruto-fosfaatbelasting is ook de
fosfaatnalevering van de onderwaterbodem van belang (zie ook paragraaf 6).
5. Eutrofiëringstoetsen
De beschikbaarheid van nutriënten kan
naast fysische en biologische factoren
bepalend zijn voor de maximaal te
verwachten algengroei in oppervlaktewateren. Daarom is met eutrofïëringstoetsen (bio-assays) onderzocht welk
nutriënt, stikstof of fosfaat, de maximale
algengroei in de plassen bepaalt.
De maximale algengroei werd gemeten
onder omstandigheden, waarbij licht,
temperatuur en graas door zoöplankton
niet beperkend zijn voor de groei (groeipotentie). Tegelijkertijd met de bepaling
van de groeipotentie werden verrijkingsproeven uitgevoerd, waarmee kan worden
vastgesteld welke chemische factor de
groeipotentie beperkte [Van der Does &

TABEL II - Fosfaatbalans Nieuwkoopseplassen in 1986.
Fosfaataanvoer
Ingelaten water
Landbouw
Ongezuiverde lozingen
Neerslag
Drainagewater
Totaal

(kg P/jaar)

(kg P/jaar)

Fosfaatafvoer

6.649
2.444
612
354
102
10.161

3.866
1.052
70
3.420
1.753

Gemaal Ziendesluis
Wateronttrekkingen
Wegzijging
Afvoer bagger/veen
Sedimentatie enzovoort

10.161

Totaal

worden verwacht. In de Zuideinderplas is
er sprake van een overmaat aan fosfaten.
Dit moet allereerst tot een limiterend
niveau worden teruggebracht, voordat er
sprake kan zijn van een afname van de
maximale algengroei.

Klapwijk, 1987].De resultaten van dit
onderzoek zijn weergegeven in afb. 6.
In de Zuideinderplas is een duidelijk
verloop in de groeipotentie waarneembaar
met een maximum in de nazomer, aan het
einde van de periode waarin fosfaat- en
stikstofrijk boezemwater wordt ingelaten.
In deze plas is stikstof de beperkende
chemische factor voor de maximale algengroei. In de Noordeinderplas daarentegen
is geen sprake van grote veranderingen in
de groeipotentie tijdens de verschillende
seizoenen, wat samenhangt met de
langere verblijftijd van het water. Behalve
stikstof is hier fosfaat ook het nutriënt dat
de maximale algengroei bepaalt.
De conclusie van dit onderzoek is dat
vermindering van het stikstofgehalte in
het oppervlaktewater direct een verlaging
van de maximale algengroei zal geven in
beide plassen, terwijl bij vermindering van
het fosfaatgehalte alleen in de Noordeinderplas een effect op korte termijn mag

6. Fosfaatnalevering
Van het fosfaat in het oppervlaktewater
komt een niet onbelangrijk gedeelte
terecht in het bodemsediment door
bezinking van'particulair fosfaat en
adsorptie en neerslag van opgelost fosfaat.
Een deel van dit fosfaat is niet blijvend
aan het bodemsediment gebonden, maar
kan bij een verlaging van de fosfaatbelasting weer in het oppervlaktewater
terechtkomen. Als methode om de
potentiële fosfaatnalevering van het
sediment te bepalen is ook gekozen voor
een bio-assay-methodiek. Het principe
hiervan is, dat een testalg gekweekt wordt
op medium, dat alle voedingsstoffen in
Zuideinderplas
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Afb. 6-Degroeipotentie
(geen toevoeging) en de
groeidoorverrijkingen in
hetwatervan de NoordenZuideinderplas in een
aantalmaanden van
1989.
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Afb. 7-Imtroompuntvan inlaatwaternatoevoegingvan ijzerchloride inde
afgedamdeparallekloot.

overmaat bevat maar geen fosfaat.
In plaats van fosfaat wordt een hoeveelheid bodemsediment toegevoegd.
De maximale algenbiomassa is dan een
maat voor de hoeveelheid fosfaat die uit
het sediment vrij kan komen voor de
algengroei. Een betrouwbare meting van
de biomassa in de door het sediment
vertroebelde monsters was mogelijk door
toepassing van de afgeleide spectroscopietechniek [Bruining &Klapwijk, 1984).
De hoeveelheid fosfaat in de 5 cm toplaag
van de bodem van de Nieuwkoopse
plassen is in 1983 op zes lokaties en in
1988 op twaalf lokaties onderzocht.
Het totaalfosfaatgehalte in de achttien
monsters van de toplaag varieerde van
0,61 mg fosfaat per gram droge stof
(mg P/g d.s.) tot 1,79 mg P/g d.s.
Op plaatsen in de Noord- en Zuideinderplas waar in 1988 de diepere lagen
werden onderzocht, bedroeg dit gehalte
respectievelijk 0,35 en 0,92 mg P/g d.s.
in de laag 10-20 cm diepte en 0,31 tot
0,79 mg P/g d.s. in de laag van 30-40 cm
diepte.
De mate waarin het bodemfosfaat
naleverbaar was - onder aërobe omstandigheden bij een pH < 8,6 - in de
5 cm toplaag is tweemaal onderzocht, in
1983 en in 1988. In 1983 varieerde
nalevering van de toplaag van 6% tot 13%.
In 1988 bleek de nalevering van het
bodemfosfaat op vergelijkbare lokaties
toegenomen van gemiddeld 9,7% tot 23%.
In de diepere lagen van 10 tot 20 cm en
van 30 tot 40 cm bedroeg de nalevering
respectievelijk 15%en 16%.
De diepere sedimentlagen bevatten niet
alleen minder fosfaat uitgedrukt in mg P/g
d.s., ook de procentuele fosfaatnalevering
van deze diepere lagen is lager dan in de
toplaag. Bij afzonderlijke beschouwing
blijkt dat de gradiënt in waterkwaliteit is
terug te vinden in de fosfaatnalevering

Kerksloot.

van de toplaag van de onderwaterbodem.
De fosfaatnalevering in de Noordeinderplas is gering, terwijl die in de
Zuideinderplas aanzienlijk is. Het is niet
mogelijk de hoeveelheid fosfaat, die
jaarlijks vanuit de onderwaterbodem
wordt nageleverd, nauwkeurig vast te
stellen. De potentiële fosfaatnalevering
van de toplaag van de onderwaterbodem
van de Nieuwkoopse plassen kan echter
wel worden berekend en komt uit op
0,5 g P/m 2 [gegevens 1983, Klapwijk &
Bruning, 1986]. Dit getal heeft slechts een
relatieve waarde, omdat deze nalevering
niet aan een bepaalde tijd is gebonden.
Als we aannemen dat deze hoeveelheid
jaarlijks wordt nageleverd dan kan
daarmee de interne fosfaatbelasting
worden geschat op ongeveer 39% ten
opzichte van de externe brutofosfaatbelasting. Baggeren van de toplaag van de
onderwaterbodem zou een mogelijke
saneringsmaatregel zijn. Deze maatregel
wordt toegepast in het noordelijk deel van
de Langeraarse plassen (Geerpias) waar
een zeer hoge fosfaatnalevering vanuit de
toplaag van de onderwaterbodem
(potentiële fosfaatnalevering van 2,3 g
P/m 2 ) samenvalt met een relatief lange
verblijftijd (> 1 jaar). In de Nieuwkoopse
plassen ligt baggeren van de toplaag in de
Noordeinderplas - als aanvullende
maatregel op de van oudsher bestaande
lokale baggeractiviteiten - niet voor de
hand, door de relatief geringe fosfaatnalevering.
In de Zuideinderplas is dit evenmin het
geval omdat hier de fosfaatnalevering van
de onderwaterbodem na het saneren van
de externe fosfaatbronnen mogelijk van
beperkte duur is, door de relatief korte
verblijftijd van enkele maanden.
Aangenomen wordt dat de fosfaatnalevering vanuit de waterbodem in deze
plas binnen 2-5 jaar zal zijn afgenomen

[Sas, 1989].In de jaren 1995 en 2000 zal
deze veronderstelling aan het bereikte
effect van de integrale eutrofiëringsbestrijding worden getoetst.
7. Maatregelen
De getroffen maatregelen komen enerzijds voort uit de gesignaleerde problemen
(eutrofiëring) en zijn anderzijds afgestemd
op de gewenste waterkwaliteit. Bij het
ontwerpen van maatregelen is daarnaast
rekening gehouden met technische en
hydrologische randvoorwaarden en de
inpasbaarheid in het landschap. Er is
gekozen voor een fosfaataanpak,
gebaseerd op de volgende overwegingen:
- een water- en fosfaatbalans is
beschikbaar;
- een sluitende stikstofbalans kan niet
worden opgesteld;
- het saneren van ingelaten water via
defosfateren is technisch relatief
eenvoudig uitvoerbaar;
- de kans op opbloei van stikstoffixerende blauwwieren wordt verkleind.
Het doelgebied van het integrale
eutrofiëringsbestrijdingsproject is
omschreven als de Nieuwkoopse plassen
inclusief het gebied De Haak en exclusief
het graslandgebied. De afbakening van
het doelgebied is gebaseerd op de onderstaande overwegingen:
- de waterkwaliteitsdoelstelling voor het
graslandgebied is minder vergaand dan
voor het plassen- en moerasgebied;
- effecten van eutrofiëringsbestrijding zijn
engiszins voorspelbaar in grotere open
wateren en niet in sloten;
- beperken van de uit- en afspoeling in
het graslandgebied lijkt technisch en/of
beleidsmatig niet haalbaar;
- de waterkwaliteitsdoelstelling van het
aanliggende gebied De Haak is gelijk aan
de hoogste doelstelling in de Nieuwkoopse plassen.
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Waterscheiding
De uit- en afspoeling vanuit het extensief
bemeste graslandgebied langs de Meije
bedraagt gemiddeld 5 kg P/ha/jaar.
Aangezien ingrijpen in het peilbeheer en
de agrarische bedrijfsvoering niet tot de
mogelijkheden van de integrale eutrofiëringsbestrijding konden worden
gerekend, bleek het aanbrengen van een
waterscheiding noodzakelijk tussen het
graslandgebied enerzijds en het gebied
met open water, petgaten, legakkers en
moeras anderzijds. Daarbij is gebruik
gemaakt van de hydrologische situatie.
Het uitgeslagen water vanuit het graslandgebied wordt namelijk voor het merendeel
geloosd op de Meije via de onderbemalingen. In het beperkt aantal sloten
dat na de vorming van de onderbemaling
was overgebleven voor de wateruitwisseling tussen de Meije en het
plassengebied zijn klepstuwen in de
Oude Vaart en de Kerksloot en zeven
vernauwingen (diafragma's) in drie
overige sloten aangelegd. Zie afb. 1.
Beperken inlaatwater
De grootste fosfaatbron is het ingelaten
water met een zomergemiddelde van
0,71 mg P/l. Een aanzienlijk gedeelte,
ongeveer drie miljoen kubieke meter van
het ingelaten water, werd doorgevoerd
naar de omliggende lager gelegen polders.
Rekening houdend met de aangebrachte
waterscheiding kan deze drie miljoen
kubieke meter worden onderverdeeld in:
onttrekkingen aan de plassen + petgaten
1,7 miljoen kubieke meter;
onttrekking aan de Meije 1,1 miljoen
kubieke meter;
onttrekkingen naar De Haak
0,2 miljoen kubieke meter.

Dcfosfatereningelaten water
Vóór de sanering werd voor het peilbeheer oppervlaktewater vanuit de Oude
Rijn ingelaten met een fosfaatgehalte van
circa 0,7 mg P/l. Om de gewenste reductie
van de fosfaatbelasting van het piassengebied te bereiken, moet het P-gehalte
van het inlaatwater worden teruggebracht
tot 0,07 mg P/l, een reductie met 90%.
Om dit te bereiken is door Witteveen en
Bos Raadgevende Ingenieurs nabij de
Ziendesluis een defosfateringsinstallatie
ontworpen die het inlaatwater behandelt.
De capaciteit van de installatie bedraagt 1,1
tot 1,3 mVs.
De defosfatering berust op de reactie van
ijzer- en fosfaat-ionen tot onoplosbaar
ijzerfosfaat, dat in een ijzervlok wordt
vastgelegd en door bezinking wordt
verwijderd.
Na toevoeging van een ferrichloride
(= FeCl 3 )-oplossing aan het te
defosfateren water ontstaat een mengsel
van onoplosbare ijzerverbindingen,
waaronder ijzerhydroxyde en ijzerfosfaat.
De hydroxyden groeien uit tot een vlok,
waarin het fosfaat, het grootste deel van
de zwevende stof en diverse verontreinigingen zoals zware metalen
worden geabsorbeerd. Wanneer de
vlokken aangegroeid zijn, zinken ze naar
de bodem en dikken in tot een sliblaag
met een droge-stofgehalte van 5-25%.
Periodiek wordt de sliblaag met de
gebonden fosfaten en andere verontreinigingen weggebaggerd en
afgevoerd.
Bij de opzet en uitvoering van de
defosfateringsinstallatie hebben de
volgende specifieke randvoorwaarden
een rol gespeeld:

De onttrekkingen aan het plassen- en
petgatengebied door de lager gelegen
polders in de omgeving veroorzaken een
extra belasting in de eutrofiëringsgevoelige plassen, omdat het doorgevoerde water moet worden aangevuld
met fosfaatrijk ingelaten water vanuit de
Oude Rijn. De belangrijkste onttrekkingspunten waren de Ringvaart rond de
polder Nieuwkoop (0,8 miljoen kubieke
meter) en het glastuinbouwgebied
De Noordse Buurt (0,9 miljoen kubieke
meter). Deze onttrekkingen zijn in 1990
teruggebracht tot respectievelijk 0 en
0,3 miljoen kubieke meter.
Uit oogpunt van natuurbehoud is
beperking van de waterdoorvoer ook
gewenst, omdat het gebiedseigen water
met grond- en regenwaterachtige karakter
een groter aandeel in het oppervlaktewater kan innemen.

Afb. 9- Schematische
situatieschets
defosfateringsinstallatie.

- behandeling van het inlaatwater zonder
de werking van het gemaal, de Ziendesluis
en de scheepvaart ter plaatse te hinderen;
- plaatselijke mogelijkheden voor
opstelling van de waterbehandelingsinstallatie en gebruik van bestaande
watergangen en petgaten;
- beperkingen voor de aanvoer van de
chemicaliën (afgelegen lokatie, B-weg);
- eenvoudige bediening en betrouwbare
werking;
- harmonieuze inpassing in het polderlandschap en veengebied;
- beperkte investeringen en bedrijfskosten.
In de eerste ontwerpfase zijn verschillende uitvoeringsvarianten
beschouwd (compacte 'betonnen'
installatie of uitvoering in vijvers) en
verschillende lokaties. Met het oog op de
kosten, bediening en inpasbaarheid in het
landschap is gekozen voor een 'vijveruitvoering', waarbij voor de bezinking
van het slib gebruik wordt gemaakt
van (aangepaste) bestaande petgaten.
De wijze van dosering en bezinking is
mede gebaseerd op de ervaringen van de
Dienst Gemeentewaterleidingen
Amsterdam bij de drinkwaterpias te
Loenen. Door bekerglasproeven zijn in
het laboratorium de haalbare defosfateringsrendementen met het Oude Rijnwater en de benodigde procescondities
getest. Geconcludeerd werd dat in
principe met een dosering van 10 mg Fe/l
aan de gestelde eisen kan worden voldaan.
Op basis van de randvoorwaarden en de
gemaakte keuzes is het volgende concept
ontstaan (zie ook afb. 9):
- bedrijfsgebouw en doseerstation nabij
de Ziendesluis, met slangkoppeling voor

1. Ziende (boezem inverbinding metOude Rijn)
2. Ziendesluis
3. Ziendevaart
4. Poldergemaal
5. Oude inlaatduiker
6. Nieuw inlaatwerk metFeCI3-doseerpunt
7. Bedrijfsgebouw met FeCI3-opslagen doseerapparatuur
8. Duiker
9. Vlokvormingsruimte indevormvanafgedamde 'parallelsloot'
10. Bezinkgebied inaangepaste petgaten.
11. Vaart naar Zuideinderplas en Nieuwkoop

Aß. 10-Doorvaartbij klepstuw.

de chemicaliënlevering, 2 x 20 m 3 ijzerchloride-opslag, doseerinstallatie en
randapparatuur;
- inname van inlaatwater vanuit de
Ziende door een inlaatwerk met motorschuif en FeCl 3 -doseerpunt, honderd
meter lange 900 mm transportleiding
onder het Mallegat en uitstroming in de
afgedamde parallelsloot (met pHbewaking bij het uitstromingspunt);
- vlokvorming tijdens het transport van
het water via de duizend meter lange
parallelsloot naar het bezinkgebied;
- bezinking van de vlokken in drie tot
bezinkruimte aangepaste petgaten, met
een gezamenlijke oppervlakte van circa
elfduizend vierkante meter en 3,5 meter
diepte;
- eenmaal per één à twee jaar wegbaggeren van het bezonken slib en afvoer
naar een slibdepot.
De voorbereidingen zijn gestart in 1987.
In 1988 en 1989 zijn ontwerp en bestek
gemaakt, is het benodigde land aangekocht en is de installatie gerealiseerd.
In het voorjaar van 1990 is de defosfateringsinstallatie in gebruik genomen.
De investeringskosten bedragen circa
1,2 miljoen gulden (inclusief landaankoop). De bedrijfskosten worden
geschat op vijf à tien cent per kubieke
meter behandeld water. Meer dan 80%
van de bedrijfskosten hangt samen met
chemicaliënverbruik en slibafvoer.
Rioleren
In het kader van de integrale
eutrofiëringsbestrijding in het piassengebied is riolering aangelegd langs de
Noordenseweg, vlak ten noorden van de
Noordeinderplas. Van de woonboten in de
plassen is in 1989/1990 ongeveer 80%
aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. De niet-aangesloten woonboten

Aß. 11-Beeldvan deNieuwkoopseplassen.

vallen onder een 'uitsterfregeling' en
zullen na verloop van tijd het gebied
moeten verlaten. Voor de sanering van
ongezuiverde lozingen door de recreatievaart via onderwatertoiletten wordt in
landelijk verband gezocht naar mogelijkheden om deze emissies naar het oppervlaktewater te verminderen. Vooralsnog
gebeurt dit door het gebruik van een
chemisch toilet aan boord en opvangplaatsen aan de wal te stimuleren.
Op langere termijn wordt er gestreefd
naar een verplichting voor het toepassen
van afvalwatertanks aan boord van
recreatievaartuigen, zoals in een aantal ons
omringende landen gebruikelijk is.
In aanvulling op de integrale eutrofiëringsbestrijding hebben de gemeenten
Nieuwkoop, Bodegraven en de voormalige
gemeente Zegveld de lintbebouwing van
het dorp de Meije gedoleerd ter verbetering van de slechte waterkwaliteit in
de Meije. Dit gebeurde met financiële
steun van de waterkwaliteitsbeheerders,
het hoogheemraadschap van Rijnland en
het Groot-Waterschap van Woerden, op
grond van hun 'Bijdrageregeling
transportkosten afvalwater kleine kernen'.
Drainagewater
Tussen de lintbebouwing langs het dorp
Noorden bevindt zich een elftal kleine
glastuinbouwbedrijven die via een bronbemaling hun drainagewater op de
Nieuwkoopse plassen lozen. De fosfaatbelasting van deze bedrijven is onderzocht
en bedraagt circa 20 kg P/ha/jaar. Bij wijze
van uitzondering is voor deze elf bedrijven
onder de gemeentelijke voorwaarde voor
lozingen op het rioolstelsel van de
gemeente Nieuwkoop een aansluiting op
het ter plaatse aanwezige vacuümriool
gerealiseerd.

Schut- en lekwater
De hoeveelheid lekwater bij de Ziendesluis bleek bij herhaalde metingen
extreem hoog (ongeveer 1,8 miljoen
kubieke meter per jaar). Door schoonmaak en renovatie van de sluisdeuren is
het lekwater teruggebracht tot circa
0,3 miljoen kubieke meter per jaar.
Doorspoelen
Het verkorten van de verblijftijd in de
Zuideinderplas (doorspoelen) is in
principe mogelijk.
Door middel van doorspoelen met
gedefosfateerd water kan de fosfaatnalevering vanuit de onderwaterbodem
versneld plaatsvinden, waardoor een
nieuw evenwicht eerder kan worden
bereikt. Schattingen over de termijn
waarop zo'n nieuw evenwicht kan worden
bereikt, lopen sterk uiteen en variëren van
één tot vele jaren.
In zomermaanden met een neerslagtekort
kan gedefosfateerd water via het openen
van de klepstuw in de Kerksloot over de
Zuideinderplas naar de Meije worden
getransporteerd, waarbij de oorspronkelijke inlaatvoorzieningen in de
Meije tijdelijk wordt dichtgezet. Hiermee
kan de verblijftijd in de Zuideinderplas
met ongeveer 10%worden verkort.
Deze maatregel is in 1990 nog niet
toegepast, omdat het rendement van de
defosfateringsinstallatie nog niet optimaal
was. Zinvol doorspoelen kan alleen
wanneer het gedefosfateerde water
minder fosfaat bevat dan het water in de
Zuideinderplas. Gelet op de snelle daling
van het fosfaatgehalte in de Zuideinderplas in 1990 is doorspoelen niet
toegepast.
De Haak
De maatregelen in het petgatengebied
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De Haak zijn specifiek op dit gebied
gericht. Het betreft onder andere een
verbetering van de waterhuishouding,
waardoor minder schoon water hel gebied
verlaat en een geautomatiseerde inlaat
voor aanvullingen bij neerslagtekort
vanuit de Nieuwkoopse plassen.
De ongezuiverde lozingen worden zoveel
mogelijk gerioleerd, afgeleid of opgevangen. In de jaren tachtig is de fosfaatrijke toplaag van de onderwaterbodem in
het merendeel van de petgaten al
zorgvuldig verwijderd.
8. Effecten integrale
eutrofiëringsbestrijding
Berekendeeffecten
Het realiseren van de gewenste waterkwaliteit met een hoge aquatische natuurwaarde in de eutrofe Nieuwkoopse
plassen vereist een extreem vergaande
reductie van de fosfaatbelasting.
De streefwaarde voor het zomergemiddelde van het chlorofyl-a-gehalte is
< 25 //g/1. Bij welke fosfaatconcentraties
in de plassen deze doelstelling kan
worden bereikt is niet met zekerheid aan
te geven, door het gebrek aan voldoende
gegevens van dergelijke oligotrofe grote
maar ondiepe open wateren. Extrapolaties op basis van beschikbare
gegevens door Janse [1987] duiden op
een gewenste fosfaatconcentratie van
0,02 mg P/l.
Voor de berekening van de te verwachten
effecten is geen gebruik gemaakt van
integrale waterkwaliteitsmodellering,
omdat een nauwkeurig model voor de
voorspelling van de noodzakelijke reductie
van de externe fosfaatbelasting, om een
gewenst trofieniveau in een bepaald meer
te bereiken, nog niet beschikbaar is
[Lijkema, 1991].
Bij de uitwerking van de maatregelen is
ernaar gestreefd de nutriëntbelasting
maximaal te reduceren. Alle maatregelen,
die technisch en financieel haalbaar
waren, zijn uitgevoerd. Het integrale
eutrofiëringsbestrijdingsproject Nieuwkoopse plassen is daarmee een 'doe'
proefproject geworden, waarbij meer
proefondervindelijk wordt geleerd.
De berekening van de te verwachten
effecten is voornamelijk gebaseerd op het
zo nauwkeurig mogelijk vaststellen van de
fosfaatbronnen en de te bereiken
reducties daarin. Daarvoor is externe
fosfaatbelasting van het doelgebied apart
berekend, exclusief het gebied De Haak.
(Voor De Haak is een aparte - niet
weergegeven - fosfaatbalans opgesteld.)
Vervolgens is op basis van de voorgestelde maatregelen de restbelasting van
het doelgebied berekend. De resultaten
zijn weergegeven in tabel III. De beoogde

TABEL III - Externebruto-fosfaatbronnen inhetgehelegebiedenhetdoelgebiedvoordeintegrale eutrofiëringsbestrijding inde Nieuwkoopseplassen inkgP/jaareninpercentages van deexterne brutofosfaatbelasting voorde
sanering.
1990
Restbelasting
doelgebied

Gemiddeld jaar
Belasting
Restbelasting
doelgebied
doelgebied
voor sanering
na sanering
kg P/j
kg P/i
%

Gehele
gebied

kg P/j

%

%

Ingelaten water
Landbouw
Ongezuiverde lozingen
Neerslag (open water)
Drainagewater

5.776
2.444
612
354
102

4.072
976
547
322
102

68
16
9
5
2

465
244
177
322
0

8
4
3
5
0

577
244
253
322
33

10
4
4
5
1

Totaal externe bruto
fosfaatbelasting (kg P/jaar,

100

1.208

20

1.429

24

9.288

6.019

Externe brutofosfaatbelasiing
in g P/m 2 /j

1,3

0,92

0,18

0,22

Schatting netto-interne
fosfaatbelasing in g P/m 2 /;

0,5

0,36

0,07

?

reductie van de totale externe brutofosfaatbelasting van het doelgebied
bedraagt circa 80%. De restbelasting is
verminderd van 6.019 tot 1.208 kg P/jaar.
De externe fosfaatbelasting van het doelgebied in de Nieuwkoopse plassen zou
door de maatregelen worden verlaagd van
0,92 g P/mVj tot 0,18 g P/mVj.

gepoogd de werking te verbeteren, waarbij
vooral aandacht zal worden besteed aan
optimalisatie van het bezinkproces en de
mogelijke bezinking van resten zwevende
stof in de watergangen tussen de petgaten
en de Zuideinderplas.
De restbelasting via het ingelaten water
bedroeg 481 kg P via de defosfateringsinstallatie en 96 P via het schut- en
lekwater bij de Slikkendammersluis in
totaal 577 kg P/jaar. Verbetering van het
rendement voor de defosfateringsinstallatie is ook noodzakelijk om de restbelasting verder te verlagen om te komen
tot de voorspelde waarde van 369 kg
P/jaar. De externe fosfaatbelasting
inclusief de overige fosfaatbronnen
bedroeg in het proefjaar 1990 0,22 g
P/m 2 /jaar, dat is ongeveer 20% hoger dan
de streefwaarde van 0,18 g P/m 2 /jaar.
Zie ook tabel III.
De gerealiseerde restbelasting is niettemin
vrij laag.
De defosfateringsinstallatie blijkt naast
fosfaat ook stikstof te verwijderen uit het
ingelaten water (ongeveer 25%). Door de
morfologie en hydrologie van de Nieuw-

Degemeten effecten
De beperking van het inlaatwater in de
Nieuwkoopse plassen blijkt effectief te
zijn. In 1990 is 3,7 miljoen kubieke meter
water via de defosfateringsinstallatie
ingelaten, dat is aanzienlijk minder dan de
verwachte 5,5 miljoen kubieke meter die
vooraf berekend was voor een gemiddeld
jaar. Tijdens het proefdraaien van de
installatie in 1990 werd een effluent
bereikt met gemiddeld totaal-fosfaatgehalte van 0,13 mg P-totaal/l.
Het bereikte verwijderingsrendement van
80% op basis van P-totaal voldeed nog
niet aan de streefwaarde van 90%. Dit is
wellicht het gevolg van de niet volledige
verwijdering van de fijnere slibdeeltjes.
In het zomerseizoen van 1992 zal worden
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Aß. 12- Verloop
van het totaalfosfaatgehalte in de
Zuideinderplas over
deperiode 1985-1990.
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Afb. 13-Maatwerk enbedrijfsgebouw defosfateringsinstallatie, naast uitstroompunt
van hetpoldergemaal; opachtergrondde a/gedamdeparallelsloot.

koopse plassen zullen de effecten in eerste
instantie waarneembaar zijn op de
nutriënt-gehalten in de Zuideinderplas.
In afb. 12 is het verloop van het totaalfosfaat in de Zuideinderplas weergegeven
over de periode 1985-1990. Hieruit blijkt
dat het totaal-fosfaatgehalte in de zomerperiode van 1990 aanzienlijk is gedaald ten
opzichte van voorgaande jaren. Het totaalstikstofgehalte bleef in de zomerperiode
1990 ook aan de lage kant. Het doorzicht
is - behalve de meting kort na de stormen
van januari 1991 hoger dan het meerjaarlijkse gemiddelde. Zie ook afb. 3.
In de Noordeinderplas is een vergelijkbare ontwikkeling te bespeuren.
De verschillen met voorgaande jaren zijn
echter klein door de relatief lange
verblijftijd in deze plas.
9. Samenvattende conclusies
- Bestrijding van de eutrofiëring door
middel van enkelvoudige maatregelen,
zoals alleen defosfateren op afvalwaterzuiveringsinrichtingen, is niet zinvol.
Integrale eutrofiëringsbestrijding, waarbij
alle stikstof- en fosfaatbronnen worden
aangepakt, biedt meer kans op succes.
- In de Nieuwkoopse plassen is een
integraal eutrofiëringsbestrijdingsplan
gerealiseerd. Dit plan is ontwikkeld op
basis van een water- en fosfaatbalans.
De maatregelen in het plan voorzien in
een reductie van de externe fosfaatbelasting van de plassen met circa 80%.
- Het integrale karakter van het project
komt ook tot uiting bij de regionale
samenwerking tussen de vele betrokken
organisaties rond de Nieuwkoopse
plassen.
- In de periode 1988-1989 zijn de diverse
werken uitgevoerd zoals: beperken
hoeveelheid inlaatwater, defosfateren
ingelaten water, creëren van een waterscheiding tussen landbouw en natuur,

Afb. 14-Eindeparallelsloot (stroomrichting van rechtsboven naar linksonder),
met dameninstroming indeaangepastepetgaten.

rioleren ongezuiverde lozingen, vermindering schut- en lekwater en afvoer
van drainagewater vanuit de glastuinbouw.
- De beoogde reductie van de externe
fosfaatbronnen heeft in het proefjaar 1990
bijna het verwachte niveau bereikt (76%).
Een verdere verbetering van het
defosfateringsrendement wordt nagestreefd, vooral door de verwijdering van
de zwevende stof in het bezinkgebied te
optimaliseren. Een reductie van de
ongezuiverde lozingen die nog ongehinderd kunnen plaatsvinden via de
recreatievaart is zeer gewenst.
- Het ecosysteem van de Nieuwkoopse
plassen blijkt in het eerste jaar al duidelijk
te reageren op de gerealiseerde reducties
in de externe nutriëntenbelasting. Zo is
bijvoorbeeld in de Zuideinderplas het
fosfaatgehalte in 1990 nagenoeg
gehalveerd ten opzichte van 1989.
- De integrale eutrofiëringsbestrijding in
de Nieuwkoopse plassen is een proefproject, waarbij de voortgang via uitgebreid onderzoek wordt gevolgd
gedurende een periode van vijf à tien jaar.
De resultaten van dit project zullen
bruikbaar zijn voor toepassing in andere
gebieden.
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