Functiegericht onderzoek bij recreatiepias Henschotermeer
(Maarn-Woudenberg)

1. Inleiding
De recreatiepias Henschotermeer, gelegen
in het Utrechtse Heuvelruggebied, vormt
een van de zwemplaatsen die in aanmerking komen voor de functie zwemwater krachtens de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (WVO). Voordat tot
functietoekenning wordt overgegaan dient
daarbij te worden nagegaan of de waterkwaliteit in overeenstemming is met de
streefwaarden volgens het Besluit
kwaliteitsdoelstellingen en metingen
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oppervlaktewateren ex WVO; zo niet, dan
moet worden aangegeven welke
(sanerings)maatregelen genomen zullen
worden om de gewenste waterkwaliteit
alsnog te realiseren, alsmede binnen
welke termijn men verwacht deze te
bereiken.
De beoordeling van de zwemwaterkwaliteit volgens het WVO-besluit
geschiedt in eerste instantie op de
bacteriologische kwaliteit, het doorzicht,
de pH-waarde en een aantal zintuiglijk
waarneembare parameters. In de voorgaande jaren voldeed blijkens de routinematig verkregen waterkwaliteitsgegevens
van de Provincie Utrecht de
bacteriologische kwaliteit - afgemeten aan
het gehalte thermotolerante coli's - aan de
streefwaarde volgens het WVO-besluit
( < 300/ml als mediaanwaarde).
Hen verdere ondersteuning van deze
conclusie kon worden afgeleid uit een
onderzoek waarbij het Henschotermeer
als modelplas fungeerde om de effecten
van een hoge recreatiedruk op de waterkwaliteit na te gaan [in literatuur 1].
De enige parameter die tijdens de badseizoenen vóór 1986 niet aan de
WVO-richtwaarde voldeed, was het
doorzicht (richtwaarde: > 1,0 m).
In het kader van de functietoekenning is

Samenvatting
In het kader van het toekennen van de functie zwemwater artikel 12 WVO) is in
opdracht van de Provincie Utrecht gedurende een jaar onderzoek verricht in
recreatieplas Henschotermeer te Maarn-Woudenberg. Directe aanleiding voor het
onderzoek vormden de overschrijdingen van de WVO-richtwaardc voor het
doorzicht ( > 1,0 m) in deze druk bezochte recreatiepias.
Bij het onderzoek is nagegaan in hoeverre algengroei in het water enerzijds en
opwerveling van bodemmateriaal anderzijds verantwoordelijk zijn voor de
doorzichtsvermindering. Met name zijn de factoren onderzocht die de mate van
algengroei (mede) bepalen.
Tijdens het onderzoek is onder andere het volgende naar voren gekomen:
- de pH-waarde van het water daalde halverwege de onderzoeksperiode van circa
6,0-6,5 tot circa 4,0-4,5;
- het 'basis-doorzicht' - bepaald op een zodanig tijdstip dat de invloed van
opwerveling van bodemmateriaal door recreanten wordt geëlimineerd - voldoet
thans permanent aan de WVO-richtwaarde;
- tijdens de aanwezigheid van grote aantallen) recreanten treden als gevolg van
opwerveling van bodemmateriaal doorzichtswaarden <1,0 m op.
Voor het nemen van beheersmaatregelen wordt het volgende ter overweging
gegeven:
- pH-waarde: geen maatregelen;
- doorzicht: verwijderen van de bodemsliblaag.

in opdracht van de Provincie Utrecht een
onderzoek, gericht op de doorzichtsproblematiek, uitgevoerd. Bij de start van
het onderzoek stond de volgende
vraagstelling centraal:
a. In welke mate kan de doorzichtsvermindering worden teruggevoerd op:
- algengroei; in voorgaande jaren trad
periodiek een wezenlijke doorzichtsvermindering als gevolg van algengroei in
de waterfase op;
- opwerveling van bodemmateriaal; bij
aanwezigheid van grote aantallen
recreanten neemt het doorzicht gedurende
de dag af als gevolg van de opwerveling
van bodemmateriaal.
b. Welke eventuele maatregelen moeten
worden getroffen om alsnog aan de richtwaarde volgens het WVO-besluit te
voldoen.
Het uitgevoerde functiegerichte onderzoek
nam een periode van één jaar in beslag
(juli 1986-juni 1987). Om de relevante
gegevens te verzamelen is het onderzoek
als volgt opgezet:
- waterkwaliteitsonderzoek (chemisch,
fysisch en biologisch)« volgens een vast
schema: twee keer per maand gedurende
het 'groeiseizoen' (april-oktober),
maandelijks gedurende de winterperiode;
- waterkwaliteitsonderzoek tijdens dagen
waarop grote aantallen badgasten het
meer bezochten;
- onderzoek naar de bodemgesteldheid:
drie maal verspreid over het onderzoeksjaar;
- laboratoriumexperimenten, dit in de

vorm van algentoetsen en opwervelingsproeven.
Daarnaast is gebruik gemaakt van onder
andere hydrologische meetgegevens,
gegevens van geschatte bezoekersaantallen en klimatologische meetgegevens, dit teneinde water- en
nutriëntenbalansen op te kunnen stellen.
In dit artikel worden de belangrijkste
onderzoeksresultaten belicht.
2. Locatiebeschrijving en
waterhuishouding
Het Henschotermeer vormt tijdens de
zomer een populaire zwemplaats in de
regio en daarbuiten; tijdens topdagen
kunnen de bezoekersaantallen oplopen tot
dertigduizend personen. Om de
bacteriologische waterkwaliteit te
beheersen is bij de aanleg van het
recreatieterrein indertijd de maximale
bezoekerscapaciteit aan de hand van een inmiddels verouderde - modelberekening
[literatuur 2] vastgesteld op elfduizend
personen per dag. Over het gehele zomerseizoen gerekend wordt het Henschotermeer doorgaans door tweehonderdvijftigduizend tot vijfhonderdduizend recreanten
bezocht.
Het Henschotermeer is een van andere
oppervlaktewateren geïsoleerd liggende
plas, gesitueerd in een stuifzandgebied
aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug,
met een wateroppervlak van circa
13 hectare. De plas is in zijn huidige vorm
rond 1970 ontstaan, toen een ontzanding
bij een bestaand ven is uitgevoerd. Aan de
oostzijde van het meer is een overstort
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Afb. 2 - Waterloevoerposten (totaal: 253.214 m') en
zoaterafvoerpostcn (totaal: 253.864 m3) over het
onderzoeksjaar; berging -650 m3.

Aß. 1- Schets van het Henschoterrneer en van het isohypsenpatroon (m + NAP), geldend voor de situatie
van medio maart 1987.

aangebracht welke afhankelijk van het
jaargetijde op een niveau van 5,0 tot
5,1 m + NAP is ingesteld (afb. 1).
Het overstortende water wordt uiteindelijk
via de Woudenbergse Grift afgevoerd.
In de winter van 1982 heeft een
ingrijpende schoonmaakoperatie plaatsgevonden. In delen is de plas toen drooggezet en is bodemslib en -zand
weggegraven.
Buiten de talud-zone ligt de bodem van de
plas thans min of meer egaal op een
niveau van circa 3,5 m + NAP. Door het
aanbrengen van de overstort is de
maximale waterdiepte aldus gereguleerd
op circa 1,5 m.
Op de meerbodem ligt een laag van circa
4 cm, bestaande uit slib en zand vermengd

met slib. Van de bovenste 1,0-1,5 cm wordt
de macrostructuur bepaald door vlokken
van algenmateriaal, kokertjes van
muggelarven, houtschilfers en dergelijke.
De ondergrond bestaat uit lijn, leemarm
zand, hier en daar afgewisseld door
humusrijke of venige laagjes. Op 2 à 4 m NAP is een slecht doorlaatbare kleilaag
aanwezig, waardoor van twee verschillende watervoerende pakketten
sprake is. Meer westelijk bestaat deze
scheiding niet, zodat het meer hydrologisch in een overgangsgebied ligt.
In afb. 1is het isohypsenpatroon van het
eerste watervoerende pakket, geldend
voor de situatie medio maart 1987, weergegeven. Hieruit kan worden opgemaakt
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Afb. 3 - Verloop van hel
doorzicht, gehalte
chlorofyl-a en de
pH-waardc gedurende het
onderzoeksjaar.

dat ter hoogte van het Henschoterrneer
het grondwater in oostelijke richting
stroomt. Tegelijkertijd is zichtbaar dat bij
deze momentopname aan de westzijde
van het meer kwel plaatsvindt, terwijl er
aan de oostzijde wegzijging is.
De resultante bepaalt dan feitelijk of er
netto - gerekend over het meer - van
kwel of wegzijging sprake is. Dit varieert
met het jaargetijde, zoals blijkt uit de
maandelijkse watcrbalansen.
Behalve door kwel en neerslag wordt het
meer 's zomers gevoed door een
bescheiden suppletie van opgepompt
grondwater.
Over het onderzoeksjaar is een waterbalans in maandelijkse perioden
opgesteld. Hiertoe zijn de meteorologische
gegevens (neerslag, verdamping) van de
dichtstbijzijnde KNMI-stations betrokken.
De kunstmatige grondwatersuppletie is
bepaald door registratie van de pompuren
in combinatie met het pompdebiet.
De hoeveelheid water die via de overstort
werd afgevoerd, is continu gemeten
doordat een v-vormig meetschot en een
peilschrijver bij de overstort waren aangebracht. De kwel en de wegzijging zijn
als restposten berekend, waarvan de
ordegrootte kon worden gecontroleerd
met behulp van peilgegevens van een
vijftal peilbuizen die in de directe
omgeving van het meer waren geplaatst.
In afb. 2 zijn de resultaten samengevat.
Uit de afbeelding blijkt dat de kwel en
neerslag als belangrijkste toevoerposten
naar voren komen; aan de afvoerzijde
overheerst de post 'overstort'. De grootte
van de verschillende posten en hun
onderlinge verhouding verschillen
uiteraard per jaargetijde. Overigens is het
onderzoeksjaar relatief nat ten opzichte
van het gemiddelde over de afgelopen
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Afb. 5 -Samenhangtussen trocbehngen doorzicht.

Afb. 4 - Verloop van enkele waterkwaliteitsparameters tijdens een dag
metintotaal14.000 bezoekers.

dertig jaar; de hoeveelheid neerslag
bedroeg namelijk 897 mm, tegen 806 mm
als gemiddelde.
3. Waterkwaliteitsonderzoek
Het waterkwaliteitsonderzoek bestond uit
een 'routinematig' onderzoek volgens een
vast tijdschema en een aantal
'dagonderzoeken' (zie paragraaf 1).
De resultaten van het routinematige
onderzoek zijn samengevat in afb. 3 en
tabel I; de gegevens hebben betrekking op
een monsterpunt nabij de overstort.
Het zuurstofgehalte lag steeds rond de
verzadigingswaarde.
Een karakteristiek patroon voor het
verloop van de zichtdiepte en de
troebelingsgraad tijdens een zomerse dag
waarop een groot aantal recreanten het

meer bezoekt, geeft afb. 4. Op dagen met
dertigduizend bezoekers neemt het
doorzicht af tot slechts circa 0,25 m.
De algemene samenhang tussen de
troebelingsgraad enerzijds en het
doorzicht anderzijds, zoals gemeten tijdens
de dagonderzoeken, is te vinden in afb. 5.

druk bezochte dagen trad zodanige
doorzichtsvermindering op dat de
WVO-richtwaarde niet werd gehaald.
In de navolgende paragrafen wordt
achtereenvolgens op de pH-daling, de
algengroei en de opwerveling van
bodemslib ingegaan.

Ben van de meest opmerkelijke gegevens
is de forse pH-daling die zich tijdens de
onderzoeksperiode heeft voorgedaan.
Hierdoor voldeed de pH-waarde aan het
einde van het onderzoek niet meer aan de
WVO-richtwaarde (6,5< pH <9,0).
Daarentegen voldeed het 'basisdoorzicht'
- bepaald op dusdanige tijdstipppen dat
opwerveling van bodemmateriaal door
recreanten werd geëlimineerd - steeds
aan de richtwaarde (>1,0 m). Alleen op

4. Verzuring van het Henschotermeer
Voorgeschiedenis
Het verloop van de pH-waarde in het
Henschotermeer over de afgelopen
vijftien jaar geeft een interessant beeld te
zien (afb. 6). In de jaren zeventig had het
water reeds een lage pH-waarde, te weten
circa 4,5. In de jaren 1978 en 1979 is
omwille van het waterkwantiteitsbeheer
Griftwater met een hoog P- en HCO3gehalte gesuppleerd. Nadien is gestopt
met de suppletie, onder andere vanwege
een sterke toename van de algengroei.
Tot 1986 is de pH geleidelijk gaan dalen,
welke tendens zich in 1986 in versterkte
mate voortzette.
Om de gesignaleerde tendens nader te
kunnen verklaren is in het najaar van 1986
in een aantal monsters het HCO^-gehalte
bepaald; dit bleek in de onderzochte
monsters te variëren van <0,1 tot
0,17 meq/1. Uit literatuur 3 blijkt dat
wateren in een dergelijke situatie in
beginsel gevoelig zijn voor verzuring.
In de periode erna trad inderdaad een
snelle verzuring van het water op: binnen
enkele maanden daalde de pH van circa
6,0 tot 4,4.

TABEL I- Overzicht van demeetresultaten vooreen aantalonderzochteparameters
groeiseizoen
16

parameter
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)

cr
ortho-P
totaal-P
NH,,-N
(N0 2 +N0 3 )-N
Nkj.

N-totaal

laar
20

0,01
0,01
0,40
1,5
1,3
2,8

: o,oi

0,01- 0,02
0,53
1,2
1,6
2,9

<0,01
0,01-0,02
0,50
1,3
1,5
2.8

Afb. 6- Verloop van degemiddeldepH-waardeindejaren 1975totenmet1987; naast deWVO-richtwaarde is de
pH-rangevolgens de WHVZaangegeven.
suppletie Griftwater
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Achtergronden
De oorzaak van de verzuring kan op de
volgende aspecten worden teruggevoerd:
a. de inbreng van verzurende stoffen.
Voor veel recentelijk verzuurde wateren
die van oorsprong zwak gebufferd waren,
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is een verband met de atmosferische
depositie van verzurende stoffen aangetoond [literatuur 3].
Een indruk van de omvang van de
atmosferische inbreng geeft het landelijk
gemiddelde volgens literatuur 4: 0,6 eq.
potentieel zuur per vierkante meter per
jaar. De hoeveelheid zuur die in
werkelijkheid vrijkomt is mede afhankelijk
van de microbiële omzettingsprocessen
van de betreffende stoffen (bijvoorbeeld
ammonium).
Naast de atmosferische depositie is de
kwel van zuur grondwater van belang.
Ter plaatse heeft het freatische
grondwater een pH-waarde van circa 4,0.
In paragraaf 2 kwam reeds naar voren dat
de grondwaterkwel een belangrijke
toevoerpost op de waterbalans vormt.
De lage pH van het grondwater in de
regio van het Henschotermeer kan zijn
oorzaak vinden in beïnvloeding door zure
bosgrond en door atmosferische depositie.
b. buffercapaciteit van water en bodem.
Mede door de kalkarme ondergrond is het
C 0 2 - HCO^-gehalte - en daarmee de
buffercapaciteit van het water - laag.
Als gevolg hiervan kan de inbreng van
verzurende stoffen niet in voldoende mate
worden geneutraliseerd.
Gevolgen
De pH-waarde in het Henschotermeer ligt
thans, zoals eerder opgemerkt, ruimschoots buiten het traject van het
WVO-besluit. Afwijkingen van de richtwaarde die kunnen worden teruggevoerd
op de natuurlijke bodemgesteldheid, zijn
volgens het WVO-besluit echter
toegestaan. Gezien het bovenstaande kan
de verzuring van het Henschotermeer
hierop niet in zijn geheel worden teruggevoerd. De natuurlijke bodemgesteldheid
vormt weliswaar een belangrijke
predispositie in het verzuringsproces,
doch de inbreng van verzurende stoffen
kan niet zonder meer als natuurlijk
worden beschouwd.
De vraag rijst nu in hoeverre er
ongewenste gevolgen zijn verbonden aan
het zwemmen in oppervlaktewater met
een pH-waarde van circa 4. Een aantal
(theoretisch) mogelijke bezwaren kan
worden genoemd:
- inactivering van botuline type B, C en E
verloopt beduidend trager bij lagere
pH-waarden [literatuur 5];de veroorzaker
van massale vogelsterften in Nederland is
botuline type C, waarvoor de mens relatief
ongevoelig is; aangezien in gebieden die
zijn besmet met Clostridium botulinum
type C, ook Cl. botulinum type B en E
voorkomt [in literatuur 5] is waakzaam-

heid geboden, met name bij aanwezigheid
van kadavers; de mens is namelijk wel
gevoelig voor botuline type B en E;
- de oplosbaarheid van zware metalen
neemt toe; zo werden gemiddeld sterk
verhoogde gehalten aluminium en
cadmium gevonden in verzuurde wateren
[literatuur 3); de hoogst gemeten
cadmiumconcentraties lagen rond de
IMP-basiskwaliteitswaarde [literatuur 15],
in aluminium voorziet de IMP-basiskwaliteit niet; in het WVO-besluit worden
geen richtwaarden voor het gehalte zware
metalen opgegeven;
- het optreden van irritaties van huid,
ogen en slijmvliezen bij lage pH-waarde;
bij extreem lage pH is dit het geval, maar
het is sterk de vraag of hiervan bij een pH
van circa 4 al sprake is; navraag in de
praktijk gaf geen indicatie voor een
wezenlijk effect [literatuur 1].
Gesteld kan worden dat er vooralsnog
geen overwegende bezwaren lijken te zijn
tegen de lage pH in recreatiewateren.
Wel kan als gevolg van een verminderde
mineralisatie van organische stoffen een
ophoping van bodemslib plaatsvinden.
In dit kader kan worden opgemerkt dat de
Gezondheidsraad [literatuur 16] indertijd
heeft geadviseerd om pH-waarden van 4,0
tot 9,0 toe te staan.
Aan de andere kant doen zich bij de
verzuring verschijnselen voor die voor de
kwaliteit als recreatiewater als voordeel
beschouwd kunnen worden;
- de algengroei in de waterfase is gering
(zie paragraaf 5);
- de afsterving van door zwemmers
ingebrachte bacteriën verloopt in het
algemeen sneller bij een lage pH-waarde,
hetgeen gunstig is voor de bacteriologische kwaliteit.
Mogelijkemaatregelen
Kunstmatig verhogen van de pH bijvoorbeeld door bekalken - teneinde
alsnog aan de WVO-richtwaarde te
voldoen kan grote bezwaren met zich
meebrengen. Na een bekalking zal
namelijk een sterke mineralisatie in het
bodemslib plaatsvinden, waardoor in
relatief korte tijd een grote hoeveelheid
nutriënten vrijkomt. Dit leidt dan weer tot
toenemende algengroei in het water.
Praktijkervaringen bevestigen dit [onder
andere in literatuur 1].
Ten behoeve van het herstel van
ecologische waarden in verzuurde wateren
is recentelijk wel aanbevolen om in
sommige gevallen een bescheiden
hoeveelheid bufferstoffen toe te dienen,
zodanig dat het water een zwak zuur
karakter (pH 5-6) krijgt [literatuur 6].

Voor een uitgesproken recreatiewater als
het Henschotermeer komt een dergelijke
beheersmaatregel vooralsnog niet in
aanmerking.
Conclusie
Samenvattend kan worden gesteld dat,
met het oog op de functie zwemwater, de
voordelen van de lage pH-waarde van het
Henschotermeer vooralsnog zwaarder
wegen dan de te verwachten nadelige
gevolgen die samenhangen met het kunstmatig verhogen van de pH tot een
circumneutrale waarde.
5. Kwantitatieve aspecten algengroei
Voorgeschiedenis
In het verleden was periodiek sprake van
wezenlijke algengroei in het Henschotermeer. Daarbij kwamen doorzichtswaarden
van < 0,5 m voor. Bij de aanvang van het
functiegerichte onderzoek was het daarom
belangrijk om een inzicht te verkrijgen in
de factoren waardoor de algengroei in het
meer in kwantitatieve zin wordt bepaald.
Nutnëntenbalans
Om onder andere de herkomst van de
nutriënten fosfaat en stikstof in te
schatten, zijn hiervoor balansen over de
onderzoeksperiode opgesteld. De hiertoe
benodigde gegevens zijn als volgt
verzameld. Een schatting voor de
atmosferische depositie van P en N in de
desbetreffende regio is gemaakt aan de
hand van literatuur 7 en 8 respectievelijk 9
en 10.De inbreng van P en N door
recreanten is berekend uit het geschatte
aantal zwemmers enerzijds en een zekere
gemiddelde afgifte per zwemmer volgens
literatuur 11anderzijds. De overige posten
(kwel/inzijging, suppletie, overstort,
wegzijging) zijn berekend uit gegevens
van de waterbalans en kwaliteitsgegevens
van grond- en opppervlaktewater. Voor de
kwaliteit van het overstortende water is
met behulp van een rekenmodel een
TABEL II - P- en N-balans over het onderzoekbaar
(juli 1986-juni 1987); de restpost wordt gevormd door
de berging (P) respectievelijk berging en
denitrifieatic (N)
Toevoerpostcn

P
(kg)

N
(kg)

atmosferische depositie
suppletie grondwater
kwel/inzijging
recreatie

1,7
0,3
0,4
5,0

558
11
155
90

totaal

7,4

814

overstort
wegzijging
totaal

0,8
0,3
1,1

487
29
516

rest
(verschil tussen toevoer en afvoer)

6,3

298

Afvoerposten
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correctie uitgevoerd voor dagen waarop
bodemslib werd opgewerveld door
zwemmers.
Uit tabel II kan worden afgelezen dat de
recreanten de belangrijkste bron van P
vormen, terwijl de inbreng van N
voornamelijk via de atmosferische
depositie verloopt. Hierbij dient te worden
aangetekend dat het onderzoeksjaar niet
representatief was voor het recreatieeffect; slechts een kwart tot de helft van
het gebruikelijke aantal recreanten
bezocht het meer, dit onder andere
vanwege het relatief slechte weer in deze
periode. In zijn algemeenheid moet
worden vermeld dat de P- en N-belasting
overwegend wordt bepaald door moeilijk
kwantificeerbare posten, zoals de recreatie
en de atmosferische depositie; een aanvullende berekening (niet weergegeven)
toonde bijvoorbeeld aan dat het inwaaien
van pollen gedurende het voorjaar een
wezenlijke extra bijdrage kan leveren aan
de P-belasting.
In paragraaf 2 is opgemerkt dat in het
Henschotermeer tegelijkertijd kwel en
wegzijging plaats kunnen vinden.
Aangezien de kwaliteit van het freatische
grondwater en van het oppervlaktewater
betrekkelijk weinig verschilt, levert dit
geen vergaande consequenties voor de
P- en N-balans.
Waterkwaliteit
Uit de waterkwaliteitsgegevens
(paragraaf 3) bleek al dat de algenconcentratie en het P-gehalte tijdens de
onderzoeksperiode laag waren.
Het voorjaar van 1987 gaf een verdere
verlaging te zien ten opzichte van de
zomer van 1986, hetgeen mede met de
verzuring van het meer in de winter van
1987 te maken kan hebben. Het gehalte
totaal-N nam overigens toe, vooral als
gevolg van een stijgend nitraatgehalte.
Algentoetsen
Algentoetsen vormen een instrument
waarmee een indruk kan worden
verkregen van de mogelijke factoren die
de mate van algengroei onder veldomstandigheden bepalen.
Op een drietal tijdstippen zijn algentoetsen uitgevoerd volgens een methode
gemodificeerd naar de werkwijze in
literatuur 12 en 13.De voorbehandeling
van de monsters bestond uitsluitend uit
een filtratie over een filter van gesinterd
glas (poriewijdte 100-160 <um), dit
teneinde zoöplankton af te vangen.
De groei van de bestaande natuurlijke
algenpopulatic - i.e. voornamelijk
Scenedesmus spec. - is gevolgd onder
geconditioneerde omstandigheden,
waarbij de veldomstandigheden
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(temperatuur, lichtregime) zijn nagebootst.
De groei-intensiteit is primair gevolgd aan
de hand van de extinctie bij 800 nm,
daarnaast ook aan andere parameters.
Naast diverse verrijkingsproeven zijn
experimenten met sediment-extract
ingezet. Het effect van de verschillende
toevoegingen op de pH-waarde is
gecontroleerd en beperkt gebleken.
De resultaten van een tweetal algentoetsen zijn samengevat in afb. 7.
Weergegeven is de algendichtheid aan het
einde van de incubatieperiode; de uit de
groeicurven berekende groeisnelheden
(niet weergegeven) vertonen onderling
een soortgelijk beeld als in afb. 7.
De gegevens verschaffen een indicatie
voor de rol van P als groeilimiterende
factor. Bovendien zou de huidige geringe
algengroei in het water kunnen worden
verklaard door de graasdruk van het
zoöplankton, de lage pH-waarde en het
hiermee samenhangende lage gehalte
anorganisch koolstof.
Algen in het bodemslibvs. dewaterfase
Zo gering als de algendichtheid in de
waterfase was, zo hoog was de algenconcentratie in het bodemslib. Dit bleek
onder andere uit een analyse van het
chlorofylgehalte in water en slib; per
vierkante meter oppervlak werden de
volgende gemiddelde hoeveelheden
chlorofyl aangetroffen,
waterfase: 1-20 mg
sediment : 330 mg
Uit extractieproeven van het sediment
volgens literatuur 14kon worden
opgemaakt dat de nalevering van P vanuit
het sediment onder aerobe omstandigheden waarschijnlijk beperkt zal zijn.
De algentoetsen die zijn uitgevoerd met
sediment-extract verschaffen hiervoor een
verdere indicatie. Er bleek geen meetbare
fractie van de P in zwak geadsorbeerde
vorm (extraheerbaar met 1 M NH4C1)
aanwezig te zijn. Voor het grootste deel
bleek de in het bodemslib vastgelegde P
te kunnen worden geëxtraheerd met
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0,1M NaOH, hetgeen duidt op fosfaat dat
is gebonden aan humuszuren en ijzeroxyden en op biologisch gebonden fosfaat,
dat vrijkomt door cellysis bij de tijdens de
extractie heersende hoge pH-waarde.
Uit de verhouding tussen de concentratie
P enerzijds en het gehalte chlorofyl anderzijds (beide in het bodemslib) kan worden
afgeleid dat een groot deel van de P in het
bodemslib biologisch gebonden is.
Gezien het bovengenoemde lijkt het
aannemelijk dat de P-cyclus zich voornamelijk binnen de sedimentfase afspeelt.
Conclusie
Gebleken is dat de algengroei in de waterfase thans geen problemen geeft in het
kader van het realiseren van een
voldoende doorzicht. Wel dient er te allen
tijde naar te worden gestreefd om de
nutriëntenbelasting zoveel mogelijk te
beperken, onder andere teneinde de
aanwas van de bodemsliblaag te beperken.
6. Het bodemslib
Voorgeschiedenis
In de loop der jaren is de bodemsliblaag
buiten de taludzonc in het Henschotermeer langzamerhand aangegroeid. Dit kan
op een aantal processen worden teruggevoerd:
- inwaaien van stof, pollen, dennenaalden, houtschilfers en dergelijke;
- algengroei in water en sediment;
- afgifte van vaste bestanddelen door
zwemmers, zoals huidschilfers, haren en
dergelijke;
- groei van heterotrofe micro-organismen
en hogere organismen in water en
sediment;
- chemische precipitatie, bijvoorbeeld
neerslag van Fe-oxyden uit de grondwaterkwel.
In de winter van 1982 is het meer in delen
drooggezet en is de sliblaag, zover
mogelijk, verwijderd. Thans ligt op de
meerbodem wederom een laag ter dikte
van circa 4 cm, bestaande uit slib en slib
vermengd met zand.
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Opwerveling van bodemmateriaal
In paragraaf 3 is het effect gedemonstreerd van de opwerveling van
bodemmateriaal door de recreanten en de
hiermee gepaard gaande doorzichtsvermindering (afb. 4 + 5).
In tegenstelling tot een aantal jaren
geleden, toen er nog van wezenlijke algengroei in het water sprake was, wordt thans
de richtwaarde voor het doorzicht volgens
het WVO-besluit uitsluitend door dit
opwervelingseffect periodiek overschreden. Evenals geldt voor de
pH-waarde zijn overschrijdingen van de
richtwaarde hierbij toegestaan als deze
kunnen worden teruggevoerd op de
natuurlijke bodemgesteldheid.
Hierover valt echter ons inziens geen
oordeel naar objectieve maatstaven te
geven.
Het realiseren van een voldoende
doorzicht is overigens om de volgende
redenen van belang:
- veiligheidsaspecten; controle over
bijvoorbeeld scherpe voorwerpen op de
bodem en over spelende kinderen, extra
gevaar bij duiken (duiken is overigens
verboden in het Henschotermeer);
- esthetische gronden; helder water
scoort hoog bij recreanten.
Mogelijkemaatregelen
Maatregelen gericht op het zoveel
mogelijk reduceren van de bodemsliblaag
zijn van belang in het kader van
genoemde doorzichtsproblematiek
alsmede omwille van een esthetisch
aspect; de aanwezigheid van een sublaag
wordt als onaangenaam ervaren door de
recreanten.
Aangezien het ontstaan van een sublaag
als praktisch niet te vermijden proces kan
worden beschouwd, komen uitsluitend
symptoomgerichte maatregelen in
aanmerking. Genoemd worden:
- slibverwijdering na droogzetten van het
meer.
Probleem bij deze methode is onder
andere dat het scheiden tussen het
slib/zandmengsel en de onderliggende
'schone' zandlaag moeilijk uitvoerbaar is.
Dit kan tot gevolg hebben dat het slib en
slib/zandmengsel in onvoldoende mate
worden verwijderd of dat betrekkelijk
grote hoeveelheden schoon zand worden
afgevoerd.
De methode van slibverwijdering na
droogzetten is in het Henschotermeer
enige jaren geleden reeds toegepast.
Destijds is de sliblaag waarschijnlijk niet
volledig verwijderd.
- baggeren/'stofzuigen'.
Hierbij is het van groot belang dat tijdens
de operatie het sediment zo weinig
mogelijk wordt verstoord en opgewerveld.

Daartoe wordt de sliblaag met een aangepaste zuigkop weggezogen.
De slibsuspensie, vermengd met zand,
kan worden afgevoerd naar een depot
danwei in een zandwasinstallatie worden
behandeld. In het laatste geval wordt het
gereinigde zand weer teruggevoerd naar
het meer.
Een volledige verwijdering van het slib zal
naar alle waarschijnlijkheid niet haalbaar
zijn, aangezien een bepaalde slibfractie
reeds bij een zeer geringe verstoring in
opwerveling gaat en derhalve niet zou
worden verwijderd. Hierdoor en door het
feit dat op den duur de vorming van een
nieuwe sliblaag onvermijdelijk is, komt het
toepassen van een zandwasprocedure in
het Henschotermeer vooralsnog niet in
aanmerking, dit mede gezien de relatief
hoge kosten.
Conclusie
Gezien het bovenstaande zijn beheersmaatregelen gewenst om de bodemsliblaag in het Henschotermeer te
verwijderen. Als meest geschikt komt de
'stofzuig-methode' in aanmerking, waarbij
het slib naar een depot wordt afgevoerd.
Tegelijkertijd wordt de vraag opgeroepen
in hoeverre een dergelijke beheersmaatregel vanuit WVO-kader gefinancierd
dient te worden. Feitelijk vormt de WVO
hiertoe geen geschikt financieringskader.
In het IMP-water [literatuur 15] valt te
lezen dat hierover nog een standpunt
moet worden gevormd.
Overigens bestaat er geen zekerheid dat
na verwijdering van het bodemslib het
doorzicht tijdens drukke dagen te allen
tijde aan de kwaliteitsdoelstelling zal
voldoen.
7. Concluderende opmerkingen
Concluderend kan naar aanleiding van de
onderzoeksresultaten het volgende
worden gesteld.
a. Door de verzuring van het Henschotermeer, welke toevalligerwijs samenviel met
de onderzoeksperiode, voldoet de pH
thans niet aan de richtwaarde volgens het
WVO-besluit.
Gelet op de functie zwemwater wegen de
voordelen van de lage pH-waarde
vooralsnog zwaarder dan de te
verwachten nadelige gevolgen die samenhangen met het kunstmatig verhogen van
depH.
b. De algengroei in het water is tegenwoordig - wellicht mede samenhangend
met de verzuring van het meer - dermate
gering dat deze nauwelijks of geen
beperking geeft van het doorzicht.
De algengroei blijkt voornamelijk
geconcentreerd in het sediment.
c. Door opwerveling van bodemslib door

zwemmers wordt de richtwaarde voor het
doorzicht op drukke dagen overschreden.
Maatregelen om de sliblaag te verwijderen
zijn gewenst, maar er bestaat geen
zekerheid dat daarna te allen tijde wordt
voldaan aan de kwaliteitsdoelstelling voor
het doorzicht (> 1,0 m). Verder is het de
vraag of de slibverwijdering vanuit
WVO-kader gefinancierd zou moeten
worden.
d. Voor het toetsen van overschrijdingen
van de richtwaarde voor pH en doorzicht
vormt het criterium 'invloed van de
natuurlijke gesteldheid van de bodem' een
nauwelijks te hanteren begrip [zie ook
literatuur 1[.
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