Waterkwaliteitsverbetering doorhydrologische manipulatie
in De Oude Venen, Friesland

Inleiding
De chemische en algologische waterkwaliteit
van de Friese boezem hangt ten nauwste
samen met het landgebruik en het
(kwantitatieve) oppervlaktewaterbeheer.
Beide activiteiten zijn sterk afhankelijk van
elkaar. Het beheer vande Frieseboezem isin
handen van de Provincie Friesland, terwijl
het waterbeheer in de polders wordt
uitgevoerd door Waterschappen. De Friese
boezem iseen open systeem van meren,
plassen, petgaten, kanalen en sloten.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de
Friese boezem wordt verwezen naarClaassen
[1] en Van Huet en medewerkers [12].
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Met dit systeem wordt het waterpeil in
Friesland geregeld door inlaat van IJsselmeerwater en lozing van boezemwater op
IJsselmeer, Lauwersmeer en Waddenzee.
Voor de inlaat van water zijn zowel agrariërs
als de natuurbeheerders in Friesland
aangewezen op IJsselmeerwater. Via deze
inlaat vindt aanvoer plaats van geëutrofieerd

en chloride-rijk water. De hiermee gepaard
gaande eutrofiëring van de Friese boezem
gebeurt ook in (semi) terrestrische natuurgebieden die 's-zomers natworden gehouden
door boezemwater binnen te laten stromen.
Door de eutrofiëring zijn bijna alle ondergedoken waterplanten ook uit de natuurgebieden in Friesland verdwenen en zijn
daarvoor meestal draadvormige cyanobacteriën (blauwalgen) indeplaatsgekomen.
Om de eutrofiëring tegen te gaan en zo
mogelijk terug te dringen, speelde de
provinciale natuurbeschermingsvereniging It
Fryske Gea met de gedachte natuurterreinen
of gedeelten daarvan af te sluiten van de
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Friese boezem. Ter bestudering van de
effecten van een dergelijke ingreep werd in
samenwerking met de werkgroep Fytoplankton Oecologie van het Limnologisch
Instituut een proef opgezet in het natuurgebied De Oude Venen bij Eernewoude
(afb. 1).In dit artikel worden enkele
chemische en algologischegevolgen van twee

Samenvatting
De achteruitgang in diversiteit en
aantallen waterplanten in het
natuurgebied De Oude Venen houdt
waarschijnlijk verband met het
waterbeheer in dit gebied. Ten behoeve
van de rietcultuur wordt het water er
'szomers pp een relatief hoog peil
gehouden doorhetinlaten vanchloriderijk en eutroof boezemwater dat uiteindelijk afkomstig isuit het IJsselmeer.
In het boezemwater dat een doorzicht
heeft van enkele dm, wordt het fytoplankton overheerst door draadvormige
blauwalgen (cyanobacteriën) zoals
Anabaena, Aphanizomenon en
Oscillatoria spp. In het gebiedseigen
water dat ongeveer evenveel nutriënten
bevat maar humus- en ijzerrijk is,
komen deze blauwalgen nietvooren zijn
de aantallen algen en het chlorofyl-a
gehalte ongeveer de helft lager dan in
het boezemwater. Het isgebleken dat
door het afsluiten van de boezem de
groei van de voor de waterkwaliteit
ongewenste grote aantallen blauwalgen
in een petgat in De Oude Venen kon
worden voorkomen. In dit afgesloten
petgat komen verhoudingsgewijs veel
Crypto- en Chrysofyceeën voor.

Afb. I - Locatie (ziepijl) natuurgebied De Oude Venen (links) en vergrootdepetgaten Veertig- (P40) en Negenmad IP1))met hun monsterpunten (rechts).
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jaar afsluiting van een petgat voor
boezemwater samengevat.
Gebiedsbeschrijving
Het natuurgebied De Oude Venen ligt in het
zogenaamde Lage Midden van Friesland
(afb. 1 ). Van de totale oppervlakte van
ongeveer 2.500 ha is60% in bezit van
It Fryske Gea. Het gebied bestaat
voornamelijk uit laagveenmoerassen met
petgaten, veenplassen en meren. Het geheel
wordt doorsneden door watergangen en
omgeven door hooi- en weilanden.
De huidige structuur van het gebied iseen
gevolg van vervening en het niet of slechts
gedeeltelijk in cultuur brengen van de
afgegraven veenvlakte. De na de vervening
optredende verlanding iseen natuurlijk
proces dat waarschijnlijk leidt tot herstel van
het oorspronkelijke veenlandschap.
Het gebied wordt gekenmerkt dooreen grote
verscheidenheid aan verlandingsvegetaties
zoals waterplantenbegroeiingen, rietland,
veenmosrietland, vcenheide, trilveenvegetaties en elzenbroekbos. Op de
onvergraven veengronden komen nog
restanten van blauwgrasland- en dotterbloemvegetaties voor en zogenaamde
bloemrijke hooilanden in de zomerpolders.
Van west naar oost iser een overgang van
kleiafzetting op veen naar het dekzandplateau van Drenthe. De stromingsrichting
van het diepere grondwater isvan oost naar
west en wordt gevoed door relatief hoog
gelegen infiltratiegebieden van het Drents
plateau. Deze waterstroom veroorzaakt dein
het gebied aanwezige kwel en iseen
belangrijke bron van mesotroof water.
Verder vindt aanvoer van eutroof boezemwater plaats uit westelijke richting. Globaal
gezien bestaat er een gradiënt van west naar
oost van respectievelijk boezem- en
grondwater (afb. 2).
De watersamenstelling in de verschillende
polders in De Oude Venen is bovendien
afhankelijk van het bemalingsregiem. In de
zomerpolders wordt een tamelijk hoog

Afb. 2 - Hydrologische

situatie in De Oude
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waterpeil aangehouden waardoordeze alleen
's-zomers worden bemalen. Afhankelijk van
het seizoen en de kweldruk iser sprake van
voeding door grond- en kwelwater.
De winterpolders worden het hele jaar
bemalen zodat er 's-winters kwalitatief goed
water (regen- en grondwater) wordt
uitgemalen en "s-zomerseutroof boezemwater wordt ingelaten.
Veranderingen inhydrologie en
waterplanten
De vervuiling van het Friese boezemwater
heeft een enorme achteruitgang van wateren moerasplanten in De Oude Venen

Afb. 3 - Deverspreiding vannegenplantesoorteninDeOudeVenenin1955en 1985.
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Menvamh, infotiatii. Ranunculus lingua. Utriculariavulgaris. Potamogeton grumineus. P.ohtusifolius en Myriophvllum snp.
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teweeggebracht [7]. In vergelijking met de
jaren vijftig isinmiddels van 25 soorten
waterplanten ongeveer driekwart uit het
boezemgebied van De Oude Venen
verdwenen. Uit een in 1985 uitgevoerd
onderzoek naar de verspreiding van een
negental plantesoorten, die indicatief zijn
voor mesotroof water, bleek dat ze vrijwel
uitsluitend nog voorkomen in het oostelijk
gedeelte van het gebied waarde kweldruk het
hoogst is (afb. 3).
Waarschijnlijk ondervonden de waterplanten
de grootste nadelige invloed van de
afnemende zichtdiepte (lichtintensiteit) als
gevolg van massale algenbloei door de
toenemende trofiegraad van het boezemwater. Verder nam dezichtdiepte ook afdoor
toenemende turbulentie ten gevolge van de
watersport en de beroepsvaart.
Het bemalingsregiem in de polders heeft
eveneens wijzigingen ondergaan. In het
winterhalfjaar wordt een verlaagd peil
aangehouden (1 m beneden het boezempeil)
waardoor nu in perioden met een
verdampingsoverschot ('s-zomers) grote
hoeveelheden boezemwater moeten worden
ingelaten.
Het beheer in De Oude Venen isjarenlang
gericht geweest op handhaving van een hoog
waterpeil. Peilverlagingen diepontwatering
vormden directe bedreigingen voor het
voortbestaan van hetmoeras.Bovendien was
men van meninsz dat stilstaand (dood) water
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nadelig was voor het gebied. Vandaar dat in
het verleden tal van doorgravingen zijn
gemaakt, zodat het boezemwater in en door
kan stromen. Als gevolg van dat beheer is
vrijwel al het water in De Oude Venen
eutroof boezemwater en zijn de eertijds
aanwezige gradiënten in waterkwaliteit
grotendeels genivelleerd.
Sinds enkele jaren wordt het steeds
duidelijker dat een integrale aanpak van het
waterbeheer nodig is. Naast kwantiteits- is
ook kwaliteitsbeheer voorwaarde voor
behoud en herstel van soortenrijke
aquatische milieutypen. Het beheer heeft
zich dan ook zodanig gewijzigd dat nu met
begrippen als gebiedseigen water, waterkwaliteit, isolatie (in plaatsvan doorstroming)
en buffervorming rekening wordt gehouden
[5], Vooral met het oogopdehoge trofiegraad
en de chloride-rijkdom van het IJsselmeerwater dat 's-zomers in de Friese boezem
voorkomt, isde inlaat ervan in
De Oude Venen dubieus. Om de effecten
van de aanvoer van dit water op de waterkwaliteit in het gebied na tegaan, werd het
Afb. 4 - Waterhoogte (boven), Ct~-coneentratie (midden)
in de petgaten Veertig- (— — — )en Negenmad
(
; en de maandelijkse hoeveelheid neerslagbij
Joure (onder) gedurende 1984-1986. Neerslaggevens zijn
afkomstig vanhet KNMI. • • : Periodes metwaterinlaat.

petgat Negenmad (P9) afgesloten van de
aanvoer van boezemwater. Het naastgelegen
petgat Veertigmad (P40)werdals referentieplas gebruikt (afb. 1).Het bemonsterde
centrale deel van petgat P40en petgat P9zijn
ongeveer even groot, namelijk 2,5 ha. Hun
diepte isongeveer 0.7 m. Desondanks komen
er bijna geen hogere waterplanten voor.

grotendeels indevorm van humus voorkomt,
direct en indirect bepaald via uv-licht—
absorptie en fluorescentie bij pH = 7,0 [3],
De directe organische-C-analyse werd
uitgevoerd met een TOCsin II analysator
(Phase Separations. UK). Het chlorofyl-agehalte inde mengmonsterswerdgemeten na
extractie van afgefiltreerde algen met 80%
ethanol [9].Stikstof werd geanalyseerd met
salicylaat na hydrolyse tot nitraat en reductie
tot ammonium. Deze methode zal binnenkort
worden gepubliceerd. Al de andere
uitgevoerde analyses zijn gebaseerd op
algemeen erkende chemische wateranalysemethodieken.

Methoden
Beide petgaten werden indrie even grote
sectoren verdeeld en hun middelpunten (zie
afb. 1)werden om deveertien dagen meteen
plexiglazen buis bemonsterd. Van deze drie
monsters werd een mengmonster gemaakt.
Een gedeelte werd gefixeerd met lugol en
onderworpen aan fytoplanktonanalyse [10],
Voor stikstofanalyse werd 11 mengmonster
bewaard in plastic. Voor de rest van de
chemische analyses werd 2 1 mengmonster
bewaard ineen glazen fles. De opgeloste fase
werd afgescheiden door middel van filtreren
door membranen met een poriegrootte van
0,2 u,m.Mengmonsters en/of filtraten werden
geanalyseerd op de macro-ionen Na + , K + ,
Ca 2 + , Mg 2 + , C l " , SO2," en totale alkaliniteit,
de nutriënten P,N,Siende sporenelementen
Fe, Mn, Co,Cu en Zn. In defiltraten werd de
organische C, wat

Hydrologie na afsluiten
Voor de afsluiting, die in 1985 plaats vond,
was het beheer van beide petgaten gericht op
het nat houden enopderietcultuur. Dit hield
in dat er 's-zomers boezemwater werd ingelaten. Na de zomer werd het waterpeil
verlaagd om de rietoogst te vergemakkelijken.
Dit waterregiem werd weerspiegeld in de
hoogte van de waterkolom van beide
petgaten in 1984 (afb. 4).
Na afsluiting isvooral in 1986goed te zien
dat het waterpeil in petgat P9 veel
afhankelijker isgeworden van het klimaat:

TABEL I- Minimum, maximum engemiddelde eoneentraliesinmg/l vantotaal-P, totaal-N,opgeloste P,opgeloste N,
Si02-Si enopgeloste organische C(DOC), alsmede degemiddelde fluorescentie (F)enuv-absorptie bij250 nm (E250) van
de petgaten Veertig- (P40) en Negenmad (P9) in 1984, 1985en 1986.
P40

Tot-P

Opgelost P

Tot-N

Opgelost N

Si0 2 -Si

DOC

F
F.250

P9

1984

1985

1986

1984

1985

1986

0,070
1,230
0,321
0,030
0,645
0,145
1,73
6,67
3.13
1,36
2,16
1,66
0,11
3,11
1.42
19,8
26,6
23,3
173
0,836

0,105
0,540
0,275
0,010
0,540
0,119
1,29
3,72
2,48
0,50
2,14
1,51
0.07
3,95
0,99
15.6
24,6
21,4
191
0,968

(1.070
0,760
0.293
0,025
0.415
0,150
0,72
3.74
2.32
0,42
2,66
1,54
0,05
4.12
1.54
20.2
42,0
31,8
251
0.957

0,105
0,540
0,275
0,025
0,435
0,210
1.87
2,77
2,33
1.46
2,42
1,88
0,11
1,90
0,59
20,7
31,4
25.8
169
0,929

0,125
0,380
0,269
0,040
0,340
0,199
2,00
2,99
2,36
1,00
2.40
1,89
0,15
2,57
0.93
17.4
36,0
25,5
191
1,188

0.125
0,465
0,234
0,050
0.430
0.172
0,94
3.97
2.35
0,78
3,33
1,84
0,06
3,67
0,99
27.9
42,0
34.8
278
1,359

T A B E L II— De verhouding van dejaargemiddelden vande totaleP-en N-concentraties enhetaandeel (in%) van
verschillende fracties aan deze concentraties indepetgaten Veertig-(P40) en Negenmad (P9) in 1984, 1985 en 1986.
P9

P40

N/P
Deeltjes P
Opgelost P
P04-P
Deeltjes N
Opgelost N

1984

1985

1986

1984

1985

1986

9.S
55
45
34
47
53

8,9
59
41
31
42
58

8,0
48
52
54
34
66

8.3
24
76
57
[9
81

8.4
26
74
55
20
80

10,3
27
73
64
22
78
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dus iage waterstand in de zomer en stijging
in de herfst alsgevolg van de stijgende
neerslaghoeveelheden.
Behalve inhet waterpeil komt de veranderde
hydrologie van petgat P9 ook goed tot uiting
in de Cl~-concentratie van beide petgaten
(afb. 4). In 1984 werd er in beide petgaten
relatief Cl _ -rijk boezemwater ingelaten.
In het daarop volgende natte jaar ontving
petgat P40 slechts een geringe hoeveelheid
CT-rijk boezemwater. In 1986 daarentegen
correspondeerde het hogere peil van petgat
P40 met een verhoogde CP-concentratie.
De relatief kleine stijging van de
Cl~-concentratie in het afgesloten petgat in
de zomer, weerspiegelt de invloed van
kwelwater (Cl~ — 70mg/l)opde waterbalans
in dit relatief droge jaargetijde. Regenwater
in dit gebied bevat zo'n 15mgCl~/1.
Hydrologie en waterchemie
In het gebied zijn drie waterbronnen van
belang voor de chemische samenstelling,
namelijk kwelwater, regenwater en boezemwater. Het aan de oppervlakte komende
kwelwater isrelatief zacht (55 mgCa2+/1)
maar rijk aan ijzer (9 mg Fe/l). Het boezemwater isoligohalien (125 mgCP/l) [11]en
alkalisch (pH > 8). Een kenmerk van het
regenwater isde hoge anorganische
N-concentratie (1.5mgNH4/I). De geleidbaarheid van boezemwater isongeveer twee
ker zo hoog alsdie van het opwellende water
en circa tien keer zo hoog alsin regenwater.
Gegeven deze samenstellingen ishet niet
verwonderlijk dat de totale macro-ionen
concentratie na tweejaarafsluiten van petgat
P9 5 0 % was gedaald. Echter de onderlinge
verhoudingen van de cationen Ca 2+ . Mg 2+ ,
Na + en K + en van de anionen Cl~,HCO^~en
SO;j~ veranderden nauwelijks na de
hydrologische ingreep. Alleen de relatief
grote hoeveelheid ingelaten boezemwater in
petgat P40 indezomer van 1986, resulteerde
in een toename van de gemiddelde relatieve
Cr-concentratie van 40 tot 50%.
De nutriëntenconcentraties (Tot-P, Tot-N,
Si0 2 -Si) van beide petgaten zijn hoog en
fluctueerden aanzienlijk (tabel I).Uit de
gegevens blijkt dat na tweejaar weren van
boezemwater de trofiegraad van het water in
petgat P9 nauwelijks isveranderd.Gezien de
korte duur van de ingreep wasdat ook niet
waarschijnlijk. Echter vóór de hydrologische
ingreep waren deTot-Pen Cl~-concentraties
van beide petgaten en alleen die van petgat
P40 over de hele meetperiode, significant
lineair gecorreleerd. Dit wijst erop dat het
boezemwater een belangrijke P-bron kan
zijn. Op langere termijn zou bij afsluiting de
P-belasting van petgat P9merkbaar kunnen
afnemen. Dat in 1986 het verschil tussen de
gemiddelde Tot-P concentraties van beide
petgaten het grootst was, isin overeenstemming met deze veronderstelling.

in het andere petgat vooral wat betreft Fe
biologische beschikbaarheid van deze
fracties vermindert. Dit isvoor de opgeloste
P-fractie des te opvallender omdat die
voornamelijk alsorthofosfaat (P0 4 -P)
reageert (tabel II). Waarschijnlijk bestaat
deze opgeloste fractie uit colloïdaal
anorganische Pdat onder invloed van het
zure molybdaat reagens hydrolyseert tot
PO4-P, zoals De Haan en De Boer [2]
aantoonden voorde P-fractie < 0,2 urnin
het Tjeukemeer. Zij maakten bovendien
aannemelijk dat Fe en humus bij de vorming
van deze colloïden zijn betrokken. Dat de
gemiddelde opgeloste concentraties van
zowel Fe (tabel III) als humus (tabel I) in het
open petgat P40 het laagst waren en na 1984
aanzienlijk toenam, wijst erop dat deze
stoffen de verhouding van de particulaire en
opgeloste P-fracties beïnvloeden. Hoe hoger
de concentratie van opgelost Fe en humus,
hoe lager de particulaire P-fractie en hoe
hoger de blijkbaar slecht beschikbare
colloïdale P-fractie. Dus hoewel gebiedseigen water en boezemwater qua trofiegraad
ongeveer gelijk zijn (tabel I),verschilt de
vorm van P(P-speciatie) inbeide watertypen
behoorlijk. Dit iszeer waarschijnlijk mede
oorzaak voor de relatief lage algendichtheid
in petgat P9 zoals verderop uiteengezet
zal worden.
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Afb. 5 - Totaal aantal algen/pJ (boven) en
de chlorofyl-a-concentratie (onder) inde petgaten
Veertig- (^ — ^ ^ Ien Negenmad (^ ^ ^ ^ — )
gedurende 1984-1986.

Statistische analyse van de Tot-N- en Si0 2 Si-gegevens leverde geen relaties op tussen
de aanvoer van boezemwater en de
concentraties van deze nutriënten.
Een opmerkelijk verschil tussen beide
petgaten isdat de verhouding van de
particulaire en opgeloste fracties van Pen N
nogal ver uit elkaar liggen (tabel II).
In petgat P9 blijkt er, onafhankelijk van de
hydrologie, slechtseen geringpercentage van
de P aanwezig te zijn in deeltjes >0,2 urn.
Blijkbaar zijn deaanwezigealgen inhet open
petgat beter in staat de opgeloste P-en Nfracties op te nemen. Het lijkt erop dat in
beide petgaten, maar in het afgesloten petgat
het sterkst, een factor aanwezig isdie de

Het afsluiten van petgat P9 had geen
drastische verschuivingen ten gevolge in de
totale concentraties van een aantal essentiële
metalen (tabel III).Gezien de relatief hoge
Tot-Fe-concentratie in het gebiedseigen
water, ishet niet verrassend dat deze
concentratie een significant inverse correlatie
vertoont met de Cl~-concentratie. Verder
suggereren de resultaten van lineaire
correlatieanalyse van de metaalgegevens dat
het boezemwater voordeaanvoer vanCo,Cu
en Zn van ondergeschikt belang is.
Op dit moment iser noggeen inzicht in

TABFI. III - Minimum, maximum engemiddelde totaalconcentraties in pg/l vaneenaantalessentiëlemetalen inde
petgaten Veertig- (1'40) en Negenmad (P9) in 1984. 1985en 1986. Deopgeloste-Fe-concentratie isook gegeven.
P9

P40
1984
Tot-Fe

O p g e l o s t Fe

Tot-Mn
Tot-Cu

Tot-Zn

Tot-Co

70
42(1
220
0
120
40
75
1.077
455
0.0
2,5
0,6
0
7
3

-

1985

1986

90
820
352
0
160
85
43
687
238
0.5
1,0
0.7
0
11
5
0,0
0.5
0.2

70
550
256
0
180
73
68
919
391
0.4
5.6
1.1
4
IV
8
0,1
0.3
0.2

1984
20
230
140
0
100
40
55
809
305
0.0
12.6
1.0
0
19
3

-

1985
90
540
256
20
470
165
25
555
218
0,3
1,5
O.d
0
13
3
0.0
0,2
0.1

1986
50
410
243
40
590
180
89
547
274
0.5
1.9
0,9
3
14
7
0.0
0.3
0.1
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hoeverre de sedimenten bijdragen aan de
verschillende belastingen vanbeide petgaten.
Hydrologie en fytoplankton
Het chlorofyl-a-gehalte en het aantal algen
per ml geven aan dat de fytoplanktondichtheid in beide petgaten gedurende het
jaar behoorlijk varieert. Gedurende de hele
meetperiode waren de aantallen in het sinds
1985 afgesloten petgat op z'n hoogst de helft
van die in het open petgat (afb. 5). Volgens
deze gegevens beïnvloedde de veranderde
hydrologie het voorkomen van fytoplankton
nauwelijks. Echter de hydrologische ingreep
had weldegelijk gevolgen voorde samenstelling van het fytoplankton. Het grootste verschil isdat na de afsluiting de cyanobacteriën
(blauwalgen) uit petgat P9 zijn verdwenen
waarvoor vooral Crypto- en Chrysofyceeën
in de plaats kwamen (afb. 6). In het open
petgat bestond soms meer dan de helft van
het fytoplankton uit draadvormige cyanobacteriën zoalsAnabaena, Aphanizomenon,
Lyngbya, Oscillatoria en Spirulina spp.
De meest voorkomende Cryptofyceeën
waren: Chroömonas, Cryptomonasen
Rhodomonas spp. Mallomonas en Synura
spp. domineerden de aanwezige Chrysofyceeën alsmede niet gespecificeerde
centrische flagellaten. Over het algemeen
kwamen in het open petgat verhoudingsgewijs de meeste diatomeeën voor die
meestal bestonden uit Melosiraen pennate
spp. en centrische diatomeeën.
De veranderde hydrologie bleek geen
invloed te hebben op het voorkomen van
groenalgen. In beide petgaten maakten ze
tijdens chlorofylmaxima een flink deel uitvan
het fytoplankton. De meest voorkomende
groenalgen waren Ankistrodesmus,
Acünastrum, Chlamydomonas, Crucigenia,
Dictyosphaerium, Koliella, Scenedesmus,
Selenastrum, Tetraedron en Tetrastrum spp.
De algologische gegevens tonen duidelijk aan
dat de hydrologie van de petgaten het voorkomen en de samenstelling van het fytoplankton beïnvloedt. Over het algemeen is
het voorkomen van bloeien van ongewenste
cyanobacteriën en in mindere mate die van
diatomeeën gekoppeld aan de aanvoer van
boezemwater. Het voorkomen van Cryptoen Chrysofyceeën isgecorreleerd met de
aanwezigheid van ijzer- en humus-rijk
water uit het gebied zelf.
Tot dusver zijn geen directe studies gedaan
naar de groeibeperkende factoren van het
fytoplankton in beide petgaten. Maar
indirecte indicatoren voor groeibeperking
zoals de verhouding van de totale Nen P
concentraties (tabel II) en de verhouding
carotenoïden/chlorofyl van 0.9 wijzen niet
eenduidig op N- of P-beperkte groei.
Het twee keer zo hoge chlorofylgehalte van
het fytoplankton in de open plas
(1.1 pg/individu) zou hier eerder op een
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lichtbeperkende invloed duiden dan in de
andere plas waar na de afsluiting gedurende
lange perioden in het groeiseizoen de bodem
zichtbaar bleef. Ook lineaire correlatieanalyse van het totale fytoplankton.
algenklassen en nutriëntconcentraties gaf
geen duidelijk resultaat in dit opzicht.
Wel was het aantal Cryptofyceeën zwak
invers gecorreleerd met de opgelostc-Pconcentratie in beide petgaten en met de
P0 4 -P-concentratie in petgat P9.Hier was
ook het aantal diatomeeën significant
omgekeerd evenredig met de opgelosteP-concentratie. Echterde opgeloste-Nconcentratie in petgat P40 vertoonde deze
relatie met het aantal Chrysofyceeën.
Als boven vermelde correlaties inderdaad
het gevolg zijn van P-of N-limitatie, dan zijn
de nog in hoge concentraties aanwezige
opgeloste fracties van deze nutriënten
(tabel I)blijkbaar nietgoed beschikbaarvoor
opname door algen. Er isalgewezen op de
invloed van Fe en humus op de vorming van
colloïdaal Pen de gevolgen daarvan voor de
beschikbaarheid van de 'opgeloste' P-fractie.
Door de relatieve humus- en ijzerrijkdom
van petgat P9, hetgeen nog versterkt wordt
door de afsluiting (tabel Ien III),zou de lage
fytoplanktondichtheid daar samen kunnen
hangen met een relatief hoge concentratie
colloïdaal en slecht beschikbaar Pzoals de
hoge opgeloste P-concentratie doet
vermoeden. Echter, in het open petgat waar
de doorzicht 's-zomers slechts 2-3 dm was,is
een lichtbeperking waarschijnlijker.
Tot dusver zijn de hogere trofische niveau's
nog niet in het onderzoek betrokken. Het is

dus mogelijk dat andere algengroeibeperkende factoren de hoge opgeloste
P-concentratie hebben veroorzaakt. Naast
graas door zoöplankton en andere filterfeeders valt ook te denken aan de
aanwezigheid van de een of andere toxische
stof of te lage sporenelementconcentraties
om volledige consumptie vandeopgeloste-Pfractie te bereiken. De totale metaalconcentraties in beide petgaten (tabel III)
wijzen eerder op toxische concentraties van
bijvoorbeeld Cu dan op metaaltekorten
tenzij deze stoffen voorkomen in slecht
beschikbare vormen. Hoewel er nog geen
kwantitatief zoöplanktonwerk isgedaan,
bestaat de indruk dat met name in het
afgesloten petgat relatief hoge (2-5 zo hoog
als in het boezemwater) dichtheden
voorkomen.
Betekenis resultaten
Uit het verloop van de CP-concentratie in
beide petgaten vóór de afsluiting van petgat
P9 (afb. 4), blijkt dat het Cl"-rijke boezemwater niet in gelijke mate De Oude Venen
binnendringt. Petgat P9 is geïsoleerder
gelegen ten opzichte van de boezem dan
petgat P40. Hierdoor waspetgat P9 voor
1985 ook al humus-rijker dan petgat P40
(tabel I).Waarschijnlijk ishiermee de relatief
lage fytoplanktondichtheid in petgat P9 vóór
de afsluiting verklaard. Dit zou ook kunnen
verklaren waarom de fytoplanktondichtheid
in petgat P9 na de afsluiting nauwelijks
veranderde. De veranderde hydrologie had
echter wel gevolgen voor de waterchemie en
de fytoplanktonsamenstelling en successie
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(afb. 6). Afsluiting van de boezem betekent
minder verzilting en het verdwijnen van
cyanobacteriën. It Fryske Gea beschouwt
deze beide gevolgen van de afsluiting als
signalen van verbetering van de waterkwaliteit in De Oude Venen.
Het onderzoek heeft duidelijk aangetoond
dat het gebiedseigen water geschikter isvoor
de watervoeding van het natuurgebied
De Oude Venen dan het boezemwater.
In zijn algemeenheid zal dat voor heel
Friesland opgaan voor zoverdaar kwel plaats
vindt uit het hoger gelegen Drents plateau.
Locaal en zelfs regionaal zou de waterkwaliteit aanmerkelijk kunnen verbeteren
wanneer het kwantitatieve waterbeheer meer
gericht wordt op voorraadvorming van
gebiedseigen water. Voor soortgelijke
gebieden in Nederland geldt dit waarschijnlijk
evenzo. Het weren van boezemwater of
Usselmeerwater, uiteindelijk afkomstig uit
de Rijn, lijkt een effectief beleidsinstrument
voor het bestrijden van cyanobacteriebloei.
Het is nog niet vastgesteld waarom cyanobacteriën niet willen groeien in het
gebiedseigen water van De Oude Venen.
Waarschijnlijk heeft dit te maken met de
speciatie van met name P.Uit eerdere studies
[]is namelijk gebleken dat de opgeloste
(< 0,2 urn) Pin het Tjeukemeer onder
invloed van humus en Fe in werkelijkheid
colloïdaal voorkomt en relatief slecht
beschikbaar isvoor de groei van algen [4],
Nader onderzoek zaluitmoeten wijzen ofdit
de bepalende factor isvoor de afwezigheid
van cyanobacteriën en de erg lage fytoplanktondichtheid vergeleken met de
gevonden nutriënconcentraties in
De Oude Venen. Recent hebben Jones,
Salonen en De Haan [8]aangetoond daterin
oligotroof en humus-rijk Finsmeerwater een
aanzienlijke abiotische P0 4 -P-opname
plaatsvindt onder vorming van colloïdale
organisehe-P-fracties. Deze P-transformatie
werd gestimuleerd door toevoeging van Fe
(III).
Het bekendste voorbeeld waar hydrologische
manipulatie heeft bijgedragen aan de verbetering van de waterkwaliteit door het
verdwijnen van cyanobacteriën ishet
Veluwemeer [6], Daar zorgt het doorspoelen
met polderwater uit Flevoland voor het
verwijderen van Usselmeerwater.
In tegenstelling tot de situatie in
De Oude Venen kan de kwaliteitsverbetering
van het Veluwemeer worden toegeschreven
aan de reductie van de P-belasting die niet
alleen tot stand komt door aanvoer van Parm polderwater maar ook door defosfatering
op de rwzi van Harderwijk. Het voorbeeld
van De Oude Venen geeft aan dat niet alleen
vermindering van P-vrachten door aanvoer
van P-arm water maar ook de aanvoer van
humus- en ijzer-rijk water een middel kan
zijn voor de bestrijding van cyanobacteriën.
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Deze maatregel lijkt in principe overal
toepasbaar waar aanvoer van water uit
veengebieden mogelijk is.InDeOude Venen
is nu het wachten op de hervestiging van de
verdwenen macrofyten zodat weer een
soortenrijke aquatische levensgemeenschap
kan ontstaan.
Verantwoording
Het Oude Venen-onderzoek iseen
samenwerkingsproject van It Fryske Gea en
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en uitvoering van de monstertochten was
respectievelijk in handen van T. de Boer en
G. Dijkstra, L. Lemsma en J. S. Swart.
H. L. Hoogveld voerde de algentellingen uit.
De chemische analyses werden verricht door
T. de Boer, H. A. Kramer, J. Voerman en
J. Schrotenboer, terwijl Dr. J. R. Moed,
Drs. W. VerweijenDr. S. Parma inhoudelijk
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PWN leverde in 1987 2,5% meer
drinkwater
Het waterverbruik in het distributiegebied
van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van
Noord-Holland steeg het afgelopen jaar met
2,5% tot ruim 77 miljoen kubieke meter,
ondanks het feit dat zich geen langdurige
droogteperioden voordelen. Deze stijging
was een van de oorzaken van het positieve
bedrijfsresultaat van f,5 miljoen gulden.
Van grotere betekenis was de daling van de
rentevoet, welke doorwerkte in de directe
bedrijfslasten en in de kosten voor waterinkoop. Dit schrijft de directie in het
jaarverslag.
Werden de watertarieven enkele jaren
achtereen verlaagd, ditmaal meent de directie
een dergelijke maatregel vooralsnog
achterwege te moeten laten, ondanks het
positieve bedrijfsresultaat. Dit mede gezien
de bij het bedrijf bestaande onzekerheid over
de omvang van de totale kosten van de
investeringen in winnings- en produktiemiddelen in 1988en volgende jaren. Met de
bouw van onthardingsinstallaties, de aanleg
vandiepinfiltratiewerkenen hetopzetten van
een slibbehandeling, waartoe isbesloten, is
immers in Nederland nogweinig ervaring
opgedaan.
Tevens zal het bedrijf te maken krijgen met
de kosten van aanvullende zuiveringen, in
verband met recent geconstateerde
vervuilingen van het oppervlaktewater met
herbiciden.
De kwaliteit van het Rijnwater en het
Usselmeerwater was in 1987,gemeten naar
het chloridegehalte, minder slecht dan in
1986.
Bij de tien waterwinningsputten bij Bussum,
niet ver van de spoorbaan, waarin in 1986
verontreiniging met het onkruidbestrijdingsmiddel Bromacil werd geconstateerd, werden
tijdelijke voorzieningen getroffen.
De Nederlandse Spoorwegen ziet - na
overleg —geheel af van het gebruik van het
middel.
In het kader vandedoor de Verenigde Naties
uitgeroepen 'Waterdecade' ging het PWN
met het waterleidingbedrijf van Bogorin
Indonesië een overeenkomst aan voor
overdracht van ervaring door uitwisselingvan
personeel. In Zaïre werd een leefgemeenschap, gegroepeerd rond een
ziekenhuis in Kinkonzi' aangesloten op een
betrouwbare drinkwaterbron.
Dit project werd door het PWN uitgevoerd
met geldmiddelen van de Provincie en mede
gesteund door Simavi en de stichting
'De Verre Naaste'.

