Het herstel vanhetVeluwemeer, voorspeld doorCUWVO-relaties?

1. Inleiding
In 1986 isdederde (CUWVO) eutrofiëringsenquête onder Nederlandse waterbeheerders
uitgevoerd. Elders in dit blad worden de
resultaten van deze enquête belicht [Lijklema
et al., 1988]. Deze resultaten kunnen in
specifieke situaties worden gebruikt om een
schatting te maken van:
- nutriëntengehalten opbasisvan bestaande
of geprojecteerde nutriëntenbelastingen (en
omgekeerd),
—de beperkende factoren voordealgengroei.

In het Veluwemeer, dat in dejaren zeventig
werd gekenmerkt door troebel water, een
hoge algenbiomassa en permanente
dominantie van blauwalgen (Oscillatoria
agardhii, [Berger, 1975]),zijn de afgelopen
jaren de volgende saneringsmaatregelen
getroffen:
- defosfatering op de rioolwaterzuivering
van Harderwijk (vanaf voorjaar 1979)
- winterdoorspoeling met polderwater uit
Flevoland (vanaf wimer 1979/1980)
- zomerdoorspoeling met polderwater uit
Flevoland (vanaf juli 1985).

2. Relatie verblijftijd, nutriëntenbelasting
en nutriëntengehalten
Op basis van halfjaargegevens over verblijftijd, nutriëntenbelastingen nutriëntengehalten van een groot aantal meren uit de
eutrofiëringsenquête zijn relaties afgeleid
tussen deze grootheden. Als verblijftijd is
gekozen de verblijftijd van opgeloste stoffen.
Deze iste berekenen alshet quotiënt van het
meervolume en de som van oppervlaktewaterafvoer en wegzijging.
In tabel Iisaangegeven welke fosfaatgehalten
met behulp van de gehanteerde relatie 1 voor
het Veluwemeer worden berekend in een
aantal zomersituaties. Een dergelijke berekening, maardan met behulpvan de'oude'
CUWVO-relaties [CUWVO, 1980] leidt tot
10-20% hogere fosfaatgehalten.

De maatregelen hebben onder andere geleid
tot een duidelijke daling van de nutriëntengehalten en van de algenbiomassa, een
doorbreking van de permanente Oscillatoria
dominantie, en tot enige verbetering van het
doorzicht [Hosper. 1983, 1985; Hosperen
Meijer, 1986:Hosper et al., 1986].

M.-L.MEIJER
DBW RIZA

Fosfaatgehalten
CUWVO 1988

In dit artikel wordt getoetst of en zoja,in
hoeverre, het herstel van het Veluwemeer tot
dusverre isverlopen conform de nieuwe en
oude CUWVO-relaties [CUWVO. 1980;
Hosper, 1978; Hosper, 1980;Janse et al.,
1987; Lijklema et al.. 1988].
In het eerste deel van het artikel wordt
ingegaan op de relatie tussen verblijftijd,
nutriëntenbelasting en nutriëntengehalten.
Het tweede deel gaat over de relatie tussen
nutriënten, chlorofyl en het lichtklimaat.
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—het chlorofylgehalte als maat voor de
algenbiomassa en
- het doorzicht.
Een en ander isvoor waterbeheerders vooral
van belang, wanneer in een bepaald meer
saneringsmaatregelen worden overwogen.

Afb. 1- Verband tussen zomergemiddelde chlorofyl-a gehalteen fosfaatgehalten
CUWVO 1980. Ingetekend: meetwaarden Veluwemeer 1975-1987. 1986is weggelaten
in verband met onnauwkeurige chlorofvlbepaling.
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TABELl - Berekende engemeten [oraalfosfaatgehalten in
hel Veluwemeer (diepte 1,2m) inhet zomerhalfjaar.
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Znme

1978
1974
1980- 1983
1985- 1987*

P-belast.

Verblijftijd

gP m' • jr

jr

berekend
gP 'm'

genieten
gP m'

0.49
0,27
0.37
0.20

0,46
0.13
0.11
0.09

0.62
0.42
0.16
O.lt)

:.s
1,3
0,8
1.1

* als 1980-1983 + 4 5 x 10 6 m 3 zomerdoorspoeling
met P-gehalte van 0.11 mg P/l.
1
Fosfaatgehalte = fosfaatbelasting * verblijftijd *
(0,345 + 0.161 *log(diepte/verblijftijd) j/diepte
[Janse et al.. 1987]/

Alb. 2 - Verband lussen zomergemiddelde chlorofyl-a gehalteen fosfaatgehalten
CUWVO 1988. Ingetekend: meetwaarden Veluwemeer 1975-1987. 1986isweggelatenin
verband met onnauwkeurige ehlorofylbepaling.

/
75«
78«

300-

250/
/

76»
77«

200-

81» /
80 /
83« • /

150

100 -

84«'
y*82
85/

50

/ 87
0
0,0

0,10

0,20

totaal-fosfaat

0,30

0,40

zomergemiddelde

I
0,50
mgP/l

I
0,60

0,0

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

totaal-fosfaat zomergemiddelde mgP/l ->CUWVO 1988 voor blauwalgen meren.

CUWVO 1980.

CUWVO 1988 voor overige meren.

H 2 0 ( 2 1 ) 1988. nr. 17

Bij vergelijking met meetwaarden uit het
Veluwemeer blijkt dat de CUWVO-berekeningen voor het Veluwemeer over het geheel
genomen alseerste benadering een redelijk
beeld schetsen, maar bij nadere beschouwing
in vrijwel allejaren te laag uitkomen.
Mogelijke redenen hiervoor zijn:
1. In het Veluwemeer isde interne belasting
(= fosfaatafgifte vanuit de meerbodem), in
vergelijking met de externe fosfaatbelasting,
groter dan gemiddeld het geval isinde meren
van de eutrofiëringsenquête. Bij de
CUWVO-benadering wordt verondersteld
dat de interne belasting een vaste fractie van
de externe belasting vormt.
2. In het Veluwemeer isde fosfaatafvoer
geringer dan in meren met een vergelijkbare
verblijftijd, doordat een belangrijk deel van
de waterafvoer bestaat uit wegzijging naar
het nabije laaggelegen Flevoland. Hierbij
wordt wel opgelost fosfaat afgevoerd, maar
geen aan zwevend stof (algen en slib)
gebonden fosfaat. De laatstgenoemde
fosfaatfractie isin het Veluwemeer juist
belangrijk (in de jaren zeventig 60% en in de
jaren tachtig meer dan 90% van het totaal
fosfaat). Hierdoor kanhet fosfaatgehalte met
name in droge perioden toenemen. Dit proces
wordt 'indikking"genoemd [Griffioen, 1984].
De tweede verklaring lijkt de belangrijkste,
omdat het fosfaatgehalte ook 'swinterswordt
ondervoorspeld, wanneer de interne belasting
verwaarloosbaar klein is [Janse et al., 1987].
Tevens bedraagt deinterne belasting 'szomers
in het Veluwemeer maximaal 20% van de
externe belasting (behalve in 1979).
Van Raaphorst et al. [1987]schatten de
fosfaatafgifte vanuit de meerbodem in 1978
en 1979 op 3,3-5,5 mg P/m 2 • dagen vanaf
1980 op 0,5-1,5 mg P/m 2 • dag (waarden
voor de zomermaanden).
Vooral in 1979 isde afwijking tussen
CUWVO-voorspelling en meting groot.
Er was toen echter sprake van een overgangssituatie; inhet zomerhalfjaar wasondanksde
sinds het voorjaar sterk verlaagde externe
fosfaatbelasting, net als in voorgaande jaren,
sprake van een hoge algenbiomassa en een
hoge fosfaatafgifte vanuit de meerbodem,
resulterend in een hoog fosfaatgehalte
(afb. 1).
Dat de fosfaatafgifte vanuit de meerbodem
met slechts 1 jaar vertraging in vergelijkbare
mate of al iets sterker kon afnemen dan de
externe belasting, wordt toegeschreven aan
de invloed van het calciumcarbonaat- en
nitraatrijke doorspoelwater uit Flevoland.
Een mogelijke verklaring isdat het calciumbicarbonaat uit dit water in het Veluwemeer
neerslaat alskalk (calciumcarbonaat) waarbij
fosfaat meeprecipiteert [Raaphorst et al.,
1987]. Een andere mogelijkheid isdat het
nitraat uit het polderwater de redoxcondities
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.4fb. 3 - Relatieve voorkomen vanandere algendan Oscillatoriaagardhü inhet Veluwemeer, alspercentage vanhet
totaal biovolume voor 197Stotenmet 1986.

en daarmee de fosfaatvastlegging in de
meerbodem verbetert [Waterloopkundig
Laboratorium, 1988],
De resultaten van de CUWVO-berekening
stemmen voor de jaren 1985-1987 vrij goed
overeen met de metingen. In deze zomers is
de 'indikking' verhoudingsgewijs gering,
doordat doorspoeling plaatsvindt met
polderwater uit Flevoland.
3. CUWVO chlorofyl-fosfaat relatie 1980
Op basis van in de tweede eutrofiëringsenquête verzamelde gegevens zijn lijnen
opgesteld, waarmee voorspellingen gedaan
kunnen worden overdebeperkende factoren
voor de algengroei en de hoogte van het
chlorofylgehalte in een meer [Hosper, 1978;
CUWVO\ 1980].
In afb. 1 isvoor het Veluwemeer de ligging
van het zomergemiddelde fosfaat- en
chlorofylgehalte ten opzichte van de
CUWVO-chlorofyl-fosfaat-lijn weergegeven voor de jaren 1975 tot en met 1987.
Een ligging bij de lijn duidt op een beperking
van de algengroei door fosfaat [Hosper,
1978].
Uit de afb. blijkt dat van 1975 tot en met
1978 het chlorofylgehalte niet door fosfaat
werd beperkt. In 1976en 1977zijn weliswaar
bij een lager fosfaatgehalte lagere chlorofylgehalten gemeten dan in 1975en 1978,maar
de waarde van 1979geeft aandat opbasisvan
het fosfaatgehalte in 1976en 1977een hoger
chlorofylgehalte mogelijk was.
Voor de jaren 1975 tot en met 1979 lijkt ook
stikstof in voldoende mate aanwezig te zijn
geweest. Bij de aanwezige nutriëntengehalten
had dus een hoger chlorofylgehalte voor
kunnen komen. Volgens het in de CUWVOnota [1980] opgestelde verband tussen het
lichtklimaat en het chlorofylgehalte lijkt de
algengroei in 1974, 1975en 1979 te worden
beperkt doorlicht. De relatief lage chlorofylconcentratiesvan 1976en 1977moeten door
andere factoren zijn veroorzaakt, zoals
bijvoorbeeld sedimentatie en graas. Vanaf
1979, het jaar waarin het fosfaatgehalte en
het chlorofylgehalte de CUWVO-lijn raken,
is het chlorofylgehalte bij verdere daling van
het fosfaatgehalte in dejaren tachtig ongeveer
volgens de chlorofyl-fosfaatlijn omlaag
aesaan. Volgens de CUWVO-relaties werd

de algengroei in 1979zowel beperkt door
fosfaat als door licht.
Uit de afb. isaf telezen dat het fosfaatgehalte
van 1975 tot 1987 isgedaald van 0,60 tot
0,08 mg P/l, hetgeen heeft geleid tot een
afname van het chlorofylgehalte van 355 tot
41 mg chlorofyl/m3. Fosfaat isdus in het
Veluwemeer kennelijk een belangrijke groeibeperkende factor geworden, hetgeen in
overeenstemming ismet de resultaten van
opname kinetiek experimenten [Kerkum,
1983[.
4. Algensamenstelling
Naast een afname van het chlorofylgehalte is
door de sanering een wijziging inde algensamenstelling opgetreden.
In afb. 3 ishet percentage andere algen dan
blauwalgen aangegegeven [Hosper et al.,
1986]. Hieruit blijkt dat tot en met 1979 de
algenpopulatie voor vrijwel 100% uit blauwalgen bestond. Alleen in februari en maart
kwam incidenteel (bijvoorbeeld in 1976)een
bloei van kiezelwieren voor.
Vanaf 1980 isvan het begin van de doorspoeling in november tot en met mei een
bloei van groenalgen en kiezelwieren opgetreden (40-60% van het totale biovolume).
Vanaf juni bestond het biovolume weer voor
meer dan 8 0 % uit blauwalgen.
De overgang van blauwalgen naar groenalgen tijdens de doorspoeling is waarschijnlijk
het gevolg van de lage concentraties algen en
slib (dus grote helderheid) van het water
waarmee wordt doorgespoeld. Groenalgen
en kiezelwieren hebben een hogere groeisnelheid dan Oscillatoria bij hogere lichtintensiteiten [Mur et al.. 1978].De verlaging
van de ent van algen aan het begin van het
groeiseizoen werkt extra inhetnadeel van de
blauwalgen omdat de blauwalgen langzame
groeiers zijn.
In 1982werd dealgenpopulatie tot september
gedomineerd door groenalgen en kiezelwieren. Dit wordt toegeschreven aan de
lange periode van ijsbedekking. waardoor de
ent van algen aan het begin van het groeiseizoen extra laag isgeweest, de lage
temperaturen in het voorjaar en een zeer
heldere (windstille) periode in mei [Hosper,
1985]. In 1985 zijn door de grote helderheid
van het water croenalsjen en kiezelwieren tot
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juli dominant gebleven, welke dominantie wellicht door de zomerdoorspoeling —tot op
heden heeft stand gehouden. Vanaf november
1984 tot op heden (maart 1988) heeft
Oscillatoria agardhü maximaal 10% van het
totale biovolume gevormd.
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5. CUWVO chlorofyI-fosfaat relatie 1988
In 1986 isde eutrofiëringsenquête herhaald.
In deze derde CUWVO-eutrofiëringsenquête
[Janse et al.. 1987; Lijklema et al.. 1988]
worden twee chlorofyl-fosfaatlijnen onderscheiden, een voor wateren met een permanente dominantie van draadvormige
blauwalgen en een voor meren met een meer
diverse algensamenstelling. Bij een bepaald
fosfaatgehalte wordt in een meer met een
permanente blauwalgendominantie een
hoger chlorofylgehalte verwacht dan in een
meer met een diverse algensamenstelling.
Het Veluwemeerbehoort totenmet 1979tot
de meren met een permanente blauwalgendominantie. Op basis van de blauwalgenlijn
van de derde eutrofiëringsenquête kan
worden geconcludeerd dat in de jaren
zeventig de algengroei niet werd beperkt
door fosfaat (afb. 2).Ook in 1979zou een
andere factor beperkend zijn. Dit isin
tegenspraak tot de op grond van de tweede
eutrofiëringsenquête geconstateerde fosfaaten/of lichtbeperking. Volgens de desbetreffende relatie uit de derde eutrofiëringsenquête is in 1979 ook geen lichtbeperking
opgetreden. Overigens voorspelt deze nieuwe
relatie in een onwaarschijnlijk laag aantal
situaties lichtbeperking [Janse et al., 1987],
Vanaf 1980 nam het aandeel van de andere
algen toe. In 1980, 1981 en 1983 lagde
fosfaat/chlorofylverhouding ongeveer tussen
de lijn voor meren met een permanente
blauwalgendominantie en de meren met een
diverse algensamenstelling.
De ligging van de chlorofyl-fosfaatverhouding
van 1982 bij de lijn met diverse algensamenstelling bevestigt dejuistheid van de
onder andere in de enquête gestelde
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hypothese dat bij een overgang van
blauwalgen naar groenalgen het chlorofylgehalte aanzienlijk afneemt. In 1982was het
aandeel blauwalgen namelijk relatief gering.
In 1983 was het chlorofylgehalte bijeen
hoger percentage blauwalgen direct weer
aanzienlijk hoger en lagde chlorofyl-fosfaatverhouding meer in de richting van de
blauwalgenlijn. Vanaf januari 1985 zijn
groenalgen en kiezelwieren in het Veluwemeer de belangrijkste algensoorten geworden
en volgt het Veluwemeer ongeveerde
ehloforyl-fosfaatlijn voor meren met een
diverse algensamenstelling.
In het Veluwemeer heeft de overgang van
blauwalgen naar groenalgen reeds plaatsgevonden bij een totaal fosfaatgehalte van
0,11 mg P/l. Op basisvan de verzamelde
gegevens is in de recente CUWVO-enquête
geconstateerd dat een overgang van blauwnaar groenalgcn plaatsvindt bijeen fosfaatgehalte van ongeveer 0,08 mg P/l [Lijklema
et al.. 1988). In 1987 isechter in de
Noordeinderplas van Nieuwkoop bij een
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Afb. 4 - Zomergemiddeldechlorofyl-doorzicht relatiesCUWVO 1988.Ingetekend: meetwaarden Veluwemeer 19741987. 1986 isweggelaten in verband met onnauwkeurige ehlorofvlbepaling.
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fosfaatgehalte van 0,07 mg P/l nog een
permanente dominantie van blauwalgen
aangetroffen [Klapwijk et al., 1988].
De overgang van blauwalgen naar groenalgen
in het Veluwemeer bij een in verhouding
hoog fosfaatgehalte lijkt, zoals in het bovenstaande al naar voren kwam, vooral te
danken te zijn aan de doorspoeling.
6. Relatie chlorofyl-doorzicht
Op basisvan doorzicht- en chlorofylgegevens
uit de eutrofiëringsenquête zijn relaties tussen
beide grootheden afgeleid [Janse et al., 1987].
Uit afb. 4 blijkt dat het gemeten doorzicht in
dejaren zeventigwat hogerwasdan voorspeld
op basis van de gegevens van de ondiepe
meren uit de derde eutrofiëringsenquête.
In de jaren tachtig ishet gevonden doorzicht
juist lager dan de voorspelde waarde.
Het gemeten doorzicht valt wel binnen de
spreiding van het model. Uit de afb. isaf te
lezen dat het doorzicht van 1974 tot 1987is
toegenomen van 25tot 42 cmbijeen afname
van het chlorofylgehalte van 355 tot 41//.g/l.
In eerdere artikelen [Hosper, 1985; Hosper
et al., 1986| isde ten opzichte van de
chlorofylafname geringe doorzichtvergroting
toegeschreven aan een afgenomen chlorofylbiovolume verhouding. Terwijl de adsorptie
van licht door chlorofyl met circa 50% is
afgenomen, isde verstrooiing van licht door
het biovolume van de algen met slechts2 5 %
verminderd. Voor een verbetering van de
helderheid van hetwateristevenshet achtergrondsdoorzicht van belang. Het achtergrondsdoorzicht (doorzicht zonder algen)
wordt bepaald door de gehalten aan detritus,
slib en opgeloste stoffen, voorzover deze niet
rechtstreeks aan het chlorofylgehalte
gekoppeld zijn.
Uit de recente CUWVO-nota isgebleken dat
in ondiepe meren het achtergrondsdoorzicht
ongeveer 0,8 m bedraagt.

H 2 0(21) 1988,nr.17

In deze CUWVO-nota isgesuggereerd dat
het achtergrondsdoorzicht in gesaneerde
wateren op den duur zou verbeteren door
een afname van het detritusenoptermijn het
verhinderen van opwoeling door de terugkeer
van waterplanten. Hoewel uit recente luchtfoto's isgebleken dat reeds grote velden met
waterplanten voorkomen in het Veluwemeer
en er aanwijzingen zijn dat het gehalte aan
detritus isafgenomen, isgeen duidelijke
tendens tot verbetering van het achtergrondsdoorzicht te constateren. In de
periode 1974-1987 isde verhouding tussen
anorganisch en organisch zwevend stof
toegenomen (afb. 5). De organische fractie
wordt steeds kleiner, maar de anorganische
neemt enigszins toe. Mogelijk draagt, naast
andere factoren (meer kiezelwieren)de sinds
de doorspoeling toegenomen kalkvorming
(zie 2.) bij aan de hogere asresten.
Deze kalkdeeltjes kunnen door hun sterk
lichtverstrooiende eigenschappen een grote
invloed hebben op het doorzicht [Effleretal.,
1987] en kunnen een snelle verbetering van
het doorzicht in de weg staan.
7. Evaluatie en conclusies
De sterke dalingvan het fosfaatgehalte inhet
Veluwemeer vanaf 1978wordt door de desbetreffende CUWVO-relaties in grote lijnen
voorspeld. De daling is waarschijnlijk,
behalve aan de verlaging van de externe
fosfaatbelasting, in belangrijke mate toe te
schrijven aan de (winter en zomer)
doorspoeling.
Meer in algemene zin lijkt het niet mogelijk
om met behulp van de CUWVO-relaties de
effecten van voorgenomen saneringsmaatregelen op nutriëntengehalten te voorspellen,
indien indikeffecten (door wegzijging) of
interne processen (P-nalevering bodem) een
rol (gaan) spelen.
Het Veluwemeer voldoet in vrijwel alle jaren
aan de CUWVO-1980-fosfaatlijn. In dejaren
waarin de blauwalgen minder dan 10% van
het totale biovolume uitmaken, volgt het
Veluwemeer de CUWVO-lijn van de derde
eutrofieringsenquête voor diverse algensamenstelling. Het Veluwemeer voldoet niet
aan de blauwalgenlijn (door doorbreking
permanentje en geen PTbeperking).
De chlorofylgehalten in het Veluwemeer
bevestigen de bevinding van de eutrofieringsenquête CUWVO 1988 dat een overgang
van blauwalgen naar groenalgen gepaard
gaat met een aanzienlijke daling van het
zomergemiddelde chlorofylgehalte.
De afwijking van het Veluwemeer van de
blauwalgenlijn doet vermoeden dat een
tijdelijke dominantie van kiezelwieren en
groenalgen al een aanzienlijke verlaging van
het chlorofylgehalte tot gevolg kan hebben.
De overgang van blauwalgen naar groenalgen
heeft in het Veluwemeer bijeen hoger
P-gehalte plaatsgevonden dan in de
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CUWVO-nota wordt genoemd. Dit geeft
aan dat ook andere factoren dan het fosfaatgehalte belangrijk zijn voor deze overgang.
Ondanks een aanzienlijke verlaging van het
fosfaatgehalte en het chlorofylgehalte
voldoet het Veluwemeer nog niet aan de
basiskwaliteitsnorm van een doorzicht van
0,5 m. De toename van het doorzicht volgt
de CUWVO-relatie tussen doorzicht en
chlorofyl, wanneer de spreiding in aanmerking wordt genomen. In het Veluwemeer
is nog geen duidelijke verbetering van het
achtergrondsdoorzicht geconstateerd.
In de jaren tachtig wordt het doorzicht in het
Veluwemeer meer dan in de jaren zeventig
bepaald door anorganisch slib, mogelijk
mede door een neveneffect van de doorspoeling (meer kalkdeeltjes in het water).
Op basis van de beschouwde gegevens lijkt
een herstel van het doorzicht tot de
zwemwaternorm van 1,0 mvoorlopig niet
haalbaar [zie ook Hosper et al., 1986].
Voor een verbetering van het doorzicht is
zowel een verdere verlaging van de algenbiomassa alseen vermindering van het
achtergrondsdoorzicht noodzakelijk.
Het eerste kan worden gerealiseerd door
verdere verlaging van de fosfaatbelasting en
bevordering van de verwijdering door graas
door zoöplankton en uitspoeling.
Het achtergrondsdoorzicht kan toenemen
door verlaging van slibgehalten door
bijvoorbeeld de aanleg van slibvangen, het
bevorderen van waterplantengroei, het
wegvangen van brasem en het creëren van
luwte [Hosper et al., 1986, 1987].
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