Maatregelen tegen kiezelwierenbloei in kanalen van de
Amsterdamse Waterleidingduinen

Inleiding
In het verleden zijn er regelmatig
capaciteitsproblemen ontstaan bij het
waterzuiveringsbedrijf van Gemeentewaterleidingen Amsterdam te Leiduin,
veroorzaakt door een overdadige aanwezigheid van kiezelwieren (Diatomeae) in
het verzamelbekken, de Oranjekom. Deze
situatie blijkt zich lx per 4 à 6 jaar voor te
doen (1973, 1977, 1982, 1988).
De genoemde algen zijn koude-tolerant
en bloeien daardoor als eerste op
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in het voorjaar. Door hun harde schaal
(van onder andere SiÜ2), en vaak ook
door hun bouw (kleine ronde doosjes),
verstoppen ze de openingen tussen de
zandkorrels, zodat extreem korte looptijden kunnen ontstaan bij de voorfilters,
gevuld met grof zand, en de nafilters,
gevuld met fijn zand. In 1982 was de
looptijd van sommige filters teruggelopen
tot ca. 3 weken, terwijl een normale looptijd ongeveer een half jaar bedraagt.
Onderzoeksplan
Onderzoek heeft uitgewezen dat de
oorsprong van deze algenbloei voornamelijk ligt in het Zwarteveldkanaal
(soms het Nieuwkanaal). Het water van
deze kanalen komt vrij snel via het
Sprenkelkanaal in de Oranjekom (zie afb.
1). Er is daarop gezocht naar oplossingen
die de problemen in ieder geval buiten de
Oranjekom houden en dus buiten het
produktieproces. Daarbij wordt er van
uitgegaan dat het verlengen van de weg
die het water moet afleggen naar de
Oranjekom, een gunstige invloed zou
kunnen hebben op het aantal diatomeeën
in het water. Dit heeft geleid tot het
ontwikkelen van een plan waarbij verschillende alternatieve stromingspatronen
worden afgewogen om de weg van het
water te verlengen. Om de bloei tijdig te
traceren is er een 'bewakingsmonsterpunt'
ingesteld, dat alleen in het voorjaar wordt
bemonsterd. In het verleden ontbrak het
vaak aan een tijdige waarschuwing.
Algenbloei voorjaar 1988
Bij de eerste monsternamc op 24 februari
1988 van het bewakingspunt (Nieuwkanaal) bleek dat er een kiezelwierenbloei
ontstond. In onderling overleg zijn de
volgende acties ondernomen:
- het stromingspatroon in het duin werd

Samenvatting
In de terugwinkanalen van de Amsterdamse Waterleidingduinen treedt, met een
regelmaat van lx per 4 à 6 jaar, een kiezelwierenbloei op. Deze bloei komt na
een korte tijd in het verzamelbekken, de Oranjekom, waardoor het produktieproces soms ernstig belemmerd wordt. In het voorjaar van 1988 is de optredende
bloei omgeleid door alternatieve kanalen om de weg die het water moet gaan te
verlengen, om zo tot een 'uitdoving' van de bloei te komen. Deze aanpak heeft
succesvol gewerkt. De aantallen algen in de Oranjekom zijn laag gebleven,
waardoor het produktieproces niet verstoord is.

als volgt aangepast. Dam 2 in het
Sprenkelkanaal is dichtgezet, evenals
dam 4 in het Nieuwkanaal. Dam 10 en
dam 12 in het van der Vlictkanaal zijn
opengezet. Het nieuwe stromingspatroon
is aangegeven in afb. 1.
Doordat een grote waterstroom in zuidelijke richting door het Nieuwkanaal wordt
geleid is er een maximale verblijftijd van
het water van het Zwarteveldkanaal in de
alternatieve kanalen. Het van der Vlietkanaal is voor deze omleiding uitermate
geschikt. Uit eerder onderzoek is gebleken
dat, om vooralsnog onbekende redenen,
dit kanaal geen gunstige condities heeft
voor een kiezelwierengroei.
- met een monsterprogramma zijn de
genomen maatregelen nauwlettend
gevolgd. De extra monsterpunten staan
aangegeven in afb. 1en zijn als volgt
benoemd:
1. Zwarteveldkanaal
2. v. d. Vlietkanaal, noordzijde, bij dam 12
3. v. d. Vlietkanaal, zuidzijde, bij dam 10
4. Oranjekom
Per punt werd een algenmonster geanalyseerd tot op hoofdgroep; een nauwkeuriger determinatie was voor het volgen
van dit probleem niet noodzakelijk.
Daarbij werden de voor deze analyses
gebruikelijke afdelings-voorschriften
gehanteerd, welke in KIWA-verband tot
stand zijn gekomen.
Resultaten van de ingreep
De afbeelding 2 en tabel I geven de
resultaten van de onderzoeken weer.
Daaruit blijkt duidelijk dat het beoogde

doel bereikt is. De aantallen diatomeeën
in het Zwarteveldkanaal liepen op tot
80.000/ml. In de Oranjekom echter
kwamen de aantallen diatomeeën niet
boven de 4.000/ml.
De diatomeeën welke de bloei veroorzaakten zijn van de groep Centralesindet.
(= ronde diatomeeën), voor het grootste
deel Stephanodiscus astreaen later ook
S.hanzii. In het begin van de bloei werd
80% van het totaal aantal algen in het
Zwarteveldkanaal gevormd door dit soort
algen. In het van der Vlietkanaal was dit
rond de 50% van het totaal. Na 30 maart
kwam daar een ander soort diatomee bij,
de pennale (= lange) soort Diatoma
elongatum. De aantallen daarvan bleven
vrij laag.
De omweg door het van der Vlietkanaal
heeft (meestal) tot 'verdunning' van het
aantal aangevoerde kiezelwieren uit het
Zwarteveldkanaal geleid. Toch vond er
soms nog enige vermeerdering plaats.
Dat blijkt uit de metingen in het van der
Vlietkanaal op 23, 25 en 30 maart.
De aantallen in het noordelijk deel van het
kanaal liggen op deze data duidelijk hoger
dan in het zuidelijk deel. Deze aangroei
was echter niet groot genoeg om problemen in de Oranjekom te veroorzaken.
De rol van SiÜ2 als mogelijk beperkende
factor is onduidelijk. Het niveau van het
Si02 was in het Zwarteveldkanaal voor de
bloei al lager dan in het van der Vlietkanaal. Toch kwam het in het laatste
kanaal niet tot een bloei. Een diatomeeënbloei wordt duidelijk niet alleen veroorzaakt door de beschikbaarheid van SiÜ2;
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Afb. 1 - Stromingspatronen
inInt duingebied,
vooren tijdens
de kiezelwierenbloei.
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A/h. 2 - Overzicht van de ontwikkelingvan dekiczelwierenbloei op deverschillende monsterpunten.

er kunnen andere beperkende factoren
zijn. Op de drie monsterpunten in het
duin is op een bepaald moment (12 en
15 april) het siliciumgehalte gedaald
tot onder de onderste analysegrens
(<1 mg/l). Alleen in het Zwarteveldkanaal
zou dit door de diatomeeën veroorzaakt
kunnen zijn. In het van der Vlietkanaal is
dit veel onwaarschijnlijker daar er, zeker
in het zuidelijk deel, geen sprake was van
een kiezelwierenbloei. Opmerkelijk is
tevens dat het gehalte pas sterk daalde
nadat er een afname van het aantal kiezelwieren waargenomen werd. Het gemiddelde SiOi gehalte van het water weerspiegelde wel de aantallen diatomeeën op
de verschillende monsterpunten (zie
tabel I). De verandering van de pH was
op alle punten vrij gering, Er zijn echter
wel duidelijke verschillen in gemiddelde
pH tussen de monsterpunten onderling
waar te nemen. Koolzuurassimilatie door
algengroei geeft een verhoging van de pH.
In het Zwarteveldkanaal was de gemid-

delde waarde 8.53 (de hoogste waarde).
In het van der Vlietkanaal was dit 8.41 en
8.43 en in de Oranjekom 8.03 (laagste
waarde). Dit strookt met de gemeten
algenaantallen. Ook de troebeling
correleert met de algendichthcid, hoge
waarde in het Zwarteveldkanaal, lage
waarde in de Oranjekom.
Conclusie
Hoewel het omleiden van het water van
het Zwarteveldkanaal geen preventief
TABEL I - Gemiddelde -waarden voor enkele
chemischeparameters, berekendoverde meetperiode
27fehr. - 27 april 1988
Troebeling
Zwarteveldkanaal
van der Vlietkanaal zuidzijde
van der Vlietkanaal noordzijde
Oranjekom

pil

JTU

SiO,
mg/i

8.53

2.60

2.15

8.43

2.31

3.60

8.41
8.03

2.18
2.02

3.30
4.90

karakter heeft, is het als curatieve
oplossing zeer geslaagd geweest.
De waterlevering aan de Oranjekom en
het produktieproces zijn niet in gevaar
gekomen.
De als best gekwalificeerde oplossing van
de sector winning stelde voor om het
water van het Zwarteveldkanaal terug te
leiden in het infiltratiegebied (zie afb. 1).
Er bestaat dan echter gevaar voor nagroei
op de bodem van de infiltratiegeulen
(-panden) waardoor ook deze kunnen
verstoppen. Hei lijkt daarom verstandig
de dit jaar met succes beproefde methode
voorlopig ook in de toekomst in perioden
van algenbloei loc te passen.
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