Effecten vanfosfaatverwijdering opdewaterkwaliteitinZuid-OostRijnland

1. Inleiding
Het oppervlaktewater in Nederland en zeker
ook in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland issterk geëutrofieerd.
In veel wateren ishet fosfaatgehalte zo hoog
gestegen, dat andere factoren - bijvoorbeeld
stikstof - beperkend zijn (geworden) voor de
algengroei. Fosfaatverwijdering op afvalwaterzuiveringsinrichtingen iséén van de
toegepaste mogelijkheden om de eutrofiëring
te bestrijden [Meijer, 1978;Hosper, 1978;
Golterman, 1979].
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In de Fosfatennota van de Ministeries van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne en
Verkeer en Waterstaat [1979]wordt deze
mogelijkheid genoemd voor de Noord- en
Zuidhollandse polder- en boezemwateren.
De beleidsdoelstelling in deze nota isom alle
lozingen, die direct of indirect bijdragen tot
eutrofiëring van de meest gevoelige wateren,
te defosfateren vóór 1985.Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft daarom
gedurende een proefperiode van 3 jaar
(1980-1982) fosfaatverwijdering toegepast
op 3 grote afvalwaterzuiveringsinrichtingen
in het zuidoosten van Rijnland, namelijk die
te Gouda, Bodegraven en Nieuwveen.
Vanwege de vele onzekere factoren die de
effecten van deze fosfaatverwijdering
kunnen beïnvloeden, isdit experiment op
praktijkschaal gevolgd met uitgebreid
onderzoek gedurende een periode van zes
jaar (1977-1982) [Klapwijk, 1981].In dit
artikel wordt in het kort ingegaan op de
resultaten van dit onderzoek en de daaruitvolgende conclusies en beleidsaanbevelingen.
Een volledig rapport isverkrijgbaar bij het
hoogheemraadschap van Rijnland [1984],
2. Gebiedsbeschrijving
Het hoogheemraadschap van Rijnland isde
waterkwaliteitsbeheerder in het verstedelijkte
gebied gelegen tussen de Noordzeekust,
Umuiden, Amsterdam, Gouda en Den Haag.
In afb. 1is het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland en de daarin
gelegen afvalwaterzuiveringsinrichtingen
weergegeven.
Rijnland laat water in,afkomstig vande Rijn.
in het zuidoosten bij Gouda en Bodegraven.

Afb. I - Het hoogheemraadschap van Rijnland endedaaringelegenafvalwaterzuiveringsinrichtingen (•).

Daarna stroomt dit viaeen netwerk van
boezemwateren naar Katwijk, Spaarndam,
Halfweg en Leidschendam, waar het kan
worden uitgemalen. Verschillende grote
recreatiemeren, waaronder het Braassemermeer, de Kagerplassen en de Westeinderplassen,zijn indit boezemstelsel opgenomen.
Tientallen polders onttrekken in tijden van
droogte water aan deze boezem. Ook de
Langeraarse, Nieuwkoopse en Reeuwijkse
plassen, die in polders liggen, zijn voor hun
watervoorziening afhankelijk van de boezem.
Uit hydrobiologisch onderzoek naar de
eutrofiëring binnen het gebied van het
hoogheemraadschap van Rijnland [Schmidtvan Dorp, 1978] bleek onder andere de
fosfaatconcentratie tussen de wateren
onderling sterk te verschillen van laag
(< 0,2 mg P/l) in de omgeving van Reeuwijk
tot hoog ( > 2 , 0 mg P/l) in de omgeving van
Haarlem. Bovendien bleek dat de algengroei
niet meer door een gebrek aan fosfaat
beperkt wordt bijeen fosfaatconcentratie
hoger dan 0,2 mg P/l. Het zuidoosten van
Rijnland (gelegen in het Groene Hart van
Holland) isdan ook gekozen als proefgebied,
omdat de fosfaatgehalten daar relatief laag
zijn en een eventueel effect van de

fosfaatverwijdering het snelst waarneembaar
zou zijn.
De afvalwaterzuiveringsinrichtingen waarop
werd gedefosfateerd, zijn gelegen langs de
toevoerwegen van water naar het
Braassemermeer en de Westeinderplassen,
terwijl aan dezelfde toevoerwegen in tijden
van waterbehoefte ook water wordt
onttrokken ten behoeve van de Langeraarse,
Nieuwkoopse en Reeuwijkse plassen.
3. Zuiveringstechnisch onderzoek
Het effluent van afvalwaterzuiveringsinrichtingen bevat veel fosfaat in opgeloste
vorm. Een onoplosbaar produkt met fosfaat
kan worden verkregen door toevoeging van
twee- of driewaardige metaalionen, dit
laatste afhankelijk van het type zuivering.
Door toevoeging van een oplossing van
bijvoorbeeld ijzeraluminiumsulfaat of
ijzersulfaat ergens tijdens het zuiveringsproces kan een fosfaatreductie inhet effluent
plaatsvinden.
Op de afvalwaterzuiveringsinrichting te
Gouda (type oxydatiebed, belasting
± 77.000 i.e.) isgedefosfateerd met
ijzeraluminiumsulfaat (AVR) van november
1978 tot 25 september 1982,met uitzondering van de winterperiodes 1980/1981 en
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Afb. 2 - Defosfaatgehalten inhetinfluent eneffluent vandeafvalwaterzuiveringsinrichting Bodegraven (inmg Pil). Dedefosfateringsperiode isgearceerd weergegeven.

1981/1982. In debetreffende wintermaanden werd niet gedefosfateerd, omdat
het effluent indeHollandsche IJssel wordt
geloosd, vanwaaruit inde wintermaanden
geen water in Rijnlands boezem wordt
ingelaten.
De fosfaatverwijdering steegvan27naar
86%, waardoor dehoeveelheid fosfaat in het
effluent verminderde van 155kgPperdag
tot ca.30 kgPperdag.Tijdenshet
defosfateren bedroeg de fosfaatconcentratie
van het effluent gemiddeld 1,6 mgP/l.
Als neveneffect namdestikstofreductie toe
met enkele procenten.
Op de afvalwaterzuiveringsinrichtingen te
Bodegraven (type oxydatiesloot, belasting
ca. 26.000 i.e.)en Nieuwveen (type
oxydatiesloot, belasting ca. 12.800 i.e.)is
gedefosfateerd metopgelost ijzer(II)sulfaat.
De fosfaatverwijdering te Bodegraven
verbeterde van56naar 90%,de hoeveelheid
fosfaat inheteffluent namdaarmee afvan
25 kgPperdagtot5,8 kgPperdag,waarmee
de gemiddelde fosfaatconcentratie verminderde tot 1,0 mgP/l.In afb. 2zijnde
fosfaatgehalten inhetinfluent eneffluent van
de afvalwaterzuiveringsinrichting te
Bodegraven tijdens de onderzoeksperiode
weergegeven. Het natuurlijke droogproces
van opdroogbedden gebracht slibwerdals
gevolgvandeijzersulfaatdosering aanzienlijk
verbeterd door hetbijna onmiddellijk
verschijnen vanscheuren, waardoor
eventuele neerslag direct naarhet
drainagezand werd afgevoerd.
Te Nieuwveen verbeterde de fosfaatverwijdering van59naar 89%,hetgeen een
verlaging vande hoeveelheid fosfaat inhet
effluent betekende van 15,3 kgPperdagtot
4,7 kgPperdag; hetgemiddelde fosfaatgehalte daalde daarmee totca. 1,0 mgP/l.
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Afb. 3 - Het verloop vanhetortho-fosfaat- enhettotaal-fosfaatgehalte inde Westeinderplassenindeperiode 1977-1982.

Afb. 4 - Hetverloop vanhetortho-fosfaat- enhettotaal-fosfaatgehalteinhetUitwateringskanaalvandepolder Reeuwijkbij
de afvalwaterzuiveringsinrichting Bodegraven indeperiode 1977-1982.
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4. Fysisch-chemisch onderzoek

Door middel vanfysisch en chemisch
onderzoek opeenaantal monsterpunten in
de kanalen enmeren inhetzuidoostenvan
Rijnlands gebied, isheteffect vande
defosfatering opde fysisch-chemische
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hoedanigheid in deze wateren gevolgd.
Naast de parameters als(ortho- en totaal-)fosfaat en chlorofyl-a (alsmaat voor de
algenbiomassa) zijn ten behoeve van het
defosfateringsonderzoek ook andere
parameters bepaald, die relevant zijn in het
kader van de eutrofiëring. Zo zijn de
temperatuur, het doorzicht en de onderwaterlichtextinctie bepaald, omdat de
temperatuur en de lichtgevoeligheid
belangrijke algengroeibepalende factoren
zijn. De zuurgraad (pH) isbepaald, omdat
deze inzicht verschaft in de intensiteit van de
koolzuurhuishouding en de primaire
produktie.

Silicium, ijzer en diverse stikstofparameters
(N-Kjeldahl, NH 4 -N, N 0 3 + N0 2 -N) zijn
bepaald, omdat dezenaast fosfaat demeestin
aanmerking komende voedingsstoffen zijn
die de algengroei kunnen bepalen.
In de boezemkanalen bleek zowel het orthoals het totaal-fosfaatgehalte vrij sterk te
kunnen schommelen inde loop van een jaar,
namelijk van ca. 0,2 à 0,3 mg P/l tot meer
dan 1mg P/l. De laagste waarden werden
veelal in het voorjaar en de hoogste veelal in
het najaar aangetroffen.
Het water dat in Rijnlands gebied werd
ingelaten bij Gouda en Bodegraven bevatte
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Afb. 5 - Het verloop van het ortho-fosfaar- enhettotaal-fosfaatgehalte inde Reeuwijkse plassen indeperiode 1977-1982

Afb. 6 - Het verloop van hetchlorofyl-a-gehalte inde Westeinderplassenindeperiode 1977-1982.
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gemiddeld ca. 0,8 mg totaal-fosfaat en
0,5 mg orthofosfaat per liter.
In de loop van de verplaatsing van het water
door het boezemstelsel in zuidoost Rijnland
daalden zowel deortho-fosfaat- alsde totaalfosfaatconcentratie tot gemiddeld 0,2 mg
ortho-fosfaat/1 en 0,3 mgtotaal-fosfaat/l in
de Westeinderplassen. In afb. 3 ishet
verloop van het ortho-fosfaat- en het totaalfosfaatgehalte in de Westeinderplassen in de
periode 1977-1982 weergegeven.
Het effect van de defosfatering isin de
fosfaatgehalten alleen duidelijk terug te
vinden op die monsterpunten, die dicht
gelegen zijn bij de afvalwaterzuiveringsinrichtingen (awzi's) waarop gedefosfateerd
isin de periode 1980 t/m 1982.
Het duidelijkst kwam dit tot uiting in het
Uitwateringskanaal van de polder Reeuwijk,
waar de awzi Bodegraven zijn effluent op
loost. In afb. 4 ishet verloop van het
ortho-fosfaat- en het totaal-fosfaatgehalte
in het Uitwateringskanaal van de polder
Reeuwijk bij de afvalwaterzuiveringsinrichting Bodegraven in de periode
1977-1982 weergegeven.
Vóór de defosfatering en ernà zijn de
fosfaatgehalten zeer hoog (ca. 4 mg P/l),
terwijl tijdens de defosfatering de gehalten
relatief laag waren (± 1mg P/l).
De fosfaatgehalten in de polderpiassen,
vooral die in de Nieuwkoopse plassen en in
nog sterkere mate in de Reeuwijkse plassen,
waren aanzienlijk lager dan die inde boezem
werden aangetroffen.
In de Nieuwkoopse plassen schommelde
het totaal-fosfaatgehalte rond de
0,1 à 0,2 mg P/l, terwijl het ortho-fosfaatgehalte fluctueerde rond de 0,05 mg P/l en
op één punt zelfs daalde tot de detectiegrens
van 0,02 mg P/l.
In de Reeuwijkse plassen schommelde inplas
Elfhoeven het totaal-fosfaatgehalte rond
0,15 mg P/l en het ortho-fosfaatgehalte rond
0,04 mg P/l, terwijl in de meer oostelijk
gelegen gedeelten het totaal-fosfaatgehalte
schommelde rond 0,1 mg P/l en het orthofosfaatgehalte vaak op de detectiegrens werd
gemeten. In afb. 5 ishet verloop van het
ortho-fosfaat- en het totaal-fosfaatgehalte
in de Reeuwijkse plassen in de periode
1977-1982 weergegeven.
Het chlorofyl-a-gehalte, een gebruikelijke
maat voor dealgenbiomassa, vertoonde inde
meeste wateren een duidelijke seizoensperiodiciteit: relatief hoog in de (na)zomer
en relatief laag in de winter. In sommige
meren, onder andere de Westeinderplassen,
is tevens een duidelijke voorjaarspiek te
onderscheiden, die het gevolg isvan de
opbloei van kiezelwieren in dit jaargetijde.
In de kanalen ishet chlorofyl-a-gehalte over
het algemeen vrij laag ( < 5 0 mg/m 3 ),
maar tussen de meren en plassen werden
aanzienlijke verschillen aangetroffen: van de
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5 onderzochte meren zijn de hoogste
concentraties aangetroffen inde Langeraarse
plassen (171 mg chl-a/m 3 ), gevolgd door de
Nieuwkoopse plassen (159 mg chl-a/m 3 ) en
de Reeuwijkse plassen (111 mg chl-a/m 3 ) en
de laagste in de Westeinderplassen en het
Braassemermeer (beide 39 mg chl-a/m 3 ).
(N.B. Alle genoemde chlorofyl-a-gehaltes
betreffen zomergemiddelden in 1981).
Echter, in geen van de onderzochte wateren
iseen (duidelijke) vermindering van het
chlorofyl-a-gehalte te bespeuren als gevolg
van de defosfateringsinspanningen. In afb. 6
is het verloop van het chlorofyl-a-gehalte in
de Westeinderplassen in de periode
1977-1982 weergegeven.
Op basis van de fysisch-chemische gegevens
ismet behulp van het CUWVO-algenbiomassamodel [CUWVO-VI, 1980]
berekend, dat er in de Reeuwijkse en
Nieuwkoopse plassen sprake isvan een
stikstof- en fosfaatbeperking, terwijl in de
Langeraarse plassen een lichtbeperking
waarschijnlijk is.Voor de boezemwateren is
met dit model geen beperkende factor te
berekenen.
5. Fytoplanktononderzoek
Het planktononderzoek isuitgevoerd met
het doel om na te gaan of de experimentele
defosfatering invloed heeft gehad op de
planktonsoortensamenstelling en hoeveelheden. Uit dit onderzoek bleek dat de
boezemmeren de Braassem en de Westeinder
periodiek (in de nazomer) werden geplaagd
met een bloei van blauwwieren (Microcystis
aeruginosa), terwijl de polderplassen
(Nieuwkoopse en Reeuwijkse plassen)
vrijwel permanent gedomineerd werden
door draadvormige blauwwieren
(Oscillatoria spp. +Lyngbya limnetica).
In de kanalen was het planktonbeeld
gevarieerder: Chrysophyta (vooral kiezelwieren) in het voorjaar, groenwieren in de
zomer en een matige hoeveelheid blauwwieren in de nazomer. Met uitzondering van
de Langeraarse plassen isop geen van de
bemonsterde punten een verschuiving in de
richting naar minder blauwwieren waargenomen. Evenmin isde soortendijkdom
(diversiteit) op deze punten toegenomen
tijdens de onderzoeksperiode.
Dientengevolge iser met behulp van een
ecologisch gericht beoordelingssysteem
[Klapwijk, 1982],dat gebaseerd isop de
inzichten van Caspersen Karbe [1966, 1967],
ook geen verandering in saprobie- en
trofietoestand berekend. Alleen in de
Langeraarse plassen isin de periode
1977-1982 een geringe verschuiving
opgetreden indeplanktonsamenstelling naar
een verlaging van het percentage blauwwieren, hetgeen samenvalt met een grotere
diversiteit en heeft geresulteerd in een
geringe verlaging van de saprobietoestand.
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plassen). In een aantal polderplassen lijkt
derhalve - bij vergelijking met de zeer
schaarse historische gegevens—een
verschuiving te hebben plaatsgevonden naar
een eenzijdige dominantie van draadvormige
blauwwieren.

In afb. 7a en 7b zijn de diversiteit
(uitgedrukt door middel van de indices
van Margalef en Shannon &Wiener) en
saprobiteit (uitgedrukt door middel van
de index van Pantle & Buck) van de
Nieuwkoopse, Langeraarse en Reeuwijkse
plassen tijdens de onderzoeksperiode
weergegeven. De algenbiomassa isin deze
plassen evenwel niet af- doch veeleer
toegenomen. Het isniet aannemelijk dat de
verschuiving in de planktonsamenstelling in
de Langeraarse plassen een gevolg isvan de
fosfaatverwijdering op de genoemde
zuiveringen, omdat ondanks een geringe
verlaging van de ortho-fosfaatconcentratie
tot ± 0 , 1 5 mg P/l de totaal-fosfaatconcentratie hoog isen schommelt rond de
0,5 mg P/l. (N.B. Men neemt aan, dat bij
concentraties hoger dan 0,2 mg P/l fosfaat
niet meer beperkend isvoor de algenbiomassa.)

6. Eutrofiëringstoetsen
Bij het onderzoek istevens gebruikgemaakt
van eutrofiëringstoetsen. Met deze toetsen
kon worden bepaald inwelke mate nutriënten
in het oppervlaktewater beschikbaar waren
voor de groei van algen. Dit gebeurt door de
maximale algengroei te bepalen onder
omstandigheden, waarbij licht en
temperatuur niet beperkend waren: de
zogenaamde algengroeipotentie. Aan de
hand van de groeipotentie van het
oppervlaktewater kan tevens het effect van
genomen beleidsmaatregelen op de
potentiële algengroei beoordeeld worden.
Bij dit onderzoek isde groeipotentie op
verschillende manieren gemeten, onder
andere met behulp van de natuurlijke
fytoplankton-populatie alswel met de testalg
Scenedesmus-quadricauda.
Tegelijkertijd met de bepaling van de
groeipotentie werden verrijkingsproeven
uitgevoerd, waarmee konworden vastgesteld
welke chemische factor de groeipotentie
beperkte.

De afname van het percentage blauwwieren
in de Langeraarse plassen isdes te meer
opmerkelijk, omdat met het CUWVOalgenbiomassamode!een lichtbeperking in
deze plassen is berekend.
Historische gegevens over de planktonsamenstelling zijn verzameld door middel van
literatuur- en archiefonderzoek en vergeleken
met de huidige situatie.Het blijkt dat aan het
begin van deze eeuw inde Rijnlandse
boezemmeren Kaag,Braassem en Westeinder
het plankton gedomineerd werd door
Microcystis aeruginosa, zoals nu nog steeds
het geval is.Ook in de polderplassen van
Langeraar en Nieuwkoop kwam deze alg
voor. Opmerkelijk isdat deafgelopen 20 jaar
de polderplassen in Rijnland daarentegen
zeer sterk gedomineerd werden door
Oscillatoria agardhii (Langeraarse plassen)
cn/of Lyngbya limnetica en Oscillatoria
redekeï (Nieuwkoopse en Reeuwijkse

In de boezemwateren (Braassemermeer,
Westeinderplassen en de kanalen) was de
gemiddelde potentiële algengroei hoog.
De hoogste waarden werden in het voorjaar
gemeten en de laagste waarden in de
nazomer. In de boezemwateren was vrijwel
altijd stikstof de beperkende chemische
factor voor de algengroeipotentie; een
verschuiving vanstikstofnaar fosfaatlimitatie
is tijdens de onderzoeksperiode niet
waargenomen. Evenmin kon een daling van
de groeipotentie tengevolge van het

defosfateren worden aangetoond. In afb. 8
zijn de resultaten van eutrofiëringstoetsen
met water van de Westeinderplassen
gedurende de jaren 1977-1982 weergegeven.
Voor de boezemwateren iseen sterke
overeenkomst gevonden tussen de
eutrofiëringstoetsen met de natuurlijke
populatie en die met de testalg Scenedesmus
quadricauda. Dit isechter niet het geval met
eutrofiëringstoetsen met water uit de
polderplassen.
Van het water uit de polderplassen van
Nieuwkoop en Langeraar toonden de
eutrofiëringstoetsen met de natuurlijke
populatie een fluctuatie in de groeipotentie
aan: een hoge groeipotentie indenazomer en
een lage in de winterperiode, hetgeen
verklaard kan worden door het neerslagoverschot indewintermaanden en het inlaten
van (nutriëntenrijk) boezemwater in de
droge zomerperiodes. De proeven met de
testalg Scenedesmus quadricauda vertoonden
daarentegen geen maximale groeipotentie in
de nazomer, waarschijnlijk eengevolgvan de
niet ideale voorbehandelingsmethode van
het water. Beide methoden gevenwelaan dat
vooral stikstof de beperkende factor isvoor
de maximale algenbiomassa.
In de Reeuwijkse plassen isde groeipotentie
laag en blijkt minder sterk afhankelijk van
het jaargetijde dan in de overige polderplassen. In deze plassen isaangetoond, dat
naast stikstof als primair beperkende factor,
fosfaat de secundair beperkende factor is
voor de algenbiomassa. In geen enkele
polderplas isgedurende het onderzoek een
verlaging van de groeipotentie geconstateerd.
7. FosfaatnaIevering vanuit de bodem
Van het fosfaat inhetoppervlaktewater komt
een niet onbelangrijk gedeelte terecht in het
bodemsediment door bezinking van
particulair fosfaat en adsorptie en neerslag

Afb. 8 - Degroeipotentie (geentoevoeging) endegroeitengevolge van verrijkingen inhetwatervande Westeinderplassen,dat verzameld isindeperiode 1977ttm19H2
en ingevroren is bewaard.
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jaar en de netto belasting met gemiddeld
13 ton fosfaat perjaar. Deze waarden zijn
gering ten opzichte van de totale bruto
fosfaatbelasting van Rijnland van gemiddeld
1400 ton fosfaat perjaar en liggen inde orde
van grootte van de fluctuaties, die optreden
in de post 'ingelaten water' als gevolg
van hydrologische en klimatologische
omstandigheden.
Uit de balansen, die gemaakt zijn van
deelgebieden, blijkt dat de bruto fosfaatbelastingvanverschillende meren binnen het
gebied van Rijnland sterk varieert van
54 g/m 2 /jaar in de Mooie Nel en Spaarne
tot 0,9 g/m 2 /jaar in de Reeuwijkse en
Langeraarse plassen en dat de meren in het
zuidoosten van Rijnland relatief de laagste
fosfaatbelasting bezitten. Van de Nieuwkoopse plassen kon vanwege de complexe
hydrologie en een gebrek aan voldoende
betrouwbare gegevens geen nutriëntenbalans
worden opgesteld.
De grootste fosfaatbron in zuidoostelijk
Rijnland ishet ingelaten water te
Bodegraven. Deze bleek evenwel 70 ton
fosfaat per jaar hoger te liggen dan
aanvankelijk was berekend.

TABEL I- Gemiddelde enschattingsinterval {OC'= 5%) van totaal-fosfaat, opneembaar fosfaat enrelatievepotentiële
fosfaatnalevering van de 5 cm dikke toplaag van bodemsedimenten vanacht Rijnlandse meren.

Braassemermeer
Mooie Nel
Nieuwe Meer
Langeraarse plassen
Kagerplassen
Nieuwkoopse plassen
Westeinderplassen
Reeuwijkse plassen

Sediment P
(mg P/g ds)

Opneembaar sediment P
(mg P/g ds)
(%vantP)

Relatieve
potentiële
P-nalevering
(g P m"2)

5,70 ± 2,4
5,12 ± 1,5
2,03 ± 1,7
1,80 ± 0,4
1.71 ± 0,9
1,25 ± 0,4
1,08 ± 0,4
1,06 ± 0,2

1,19 ± 0 , 4
2,22 ± 1,8
0,69 ± 0,8
0,59 ± 0,2
0,60 ± 0,3
0.13 ± 0 , 0 5
0,31 ± 0.2
0.15 ± 0,05

8.6 ± 2,8
21,1 ± 16.4
5.0 ± 6,4
2,3 ± 0,4
4,6 ± 1.8
0,5 ± 0,2
1.8 ± 0,7
0.9 ± 0.2

van opgelost fosfaat. Een deel van dit fosfaat
is niet blijvend aan het bodemsediment
gebonden, maar kan bijeen verlaging van de
fosfaatbelasting weer in het oppervlaktewater terechtkomen. Deze fosfaatnalevering
door sedimenten isonderzocht inde acht
belangrijkste Rijnlandse meren.
Als methode om de potentiële fosfaatnaleveringscapaciteit van het sediment te
bepalen, isgekozen voor een bioassaymethodiek. Het principe hiervan is,dat een
testalg gekweekt wordt op medium, dat alle
voedingsstoffen inovermaat bevat maargeen
fosfaat. In plaats van fosfaat wordt een
hoeveelheid bodemsediment toegevoegd.
De maximale algenbiomassa isdan een maat
voor de hoeveelheid fosfaat die uit het
sediment vrij kan komen ten behoeve van de
algengroei. Een betrouwbare meting van de
biomassa in de door het sediment
vertroebelde monsters, was mogelijk door
toepassing van de afgeleide spectroscopietechniek [Bruning & Klapwijk, 1984].
De hoeveelheid fosfaat in de 5 cm toplaag
van de bodem varieerde van 1,06 mg fosfaat
per gram droge stof (mg P/g d.s.) in de
Reeuwijkse plassen tot 5,7 mg P/g d.s. in het
Braassemermeer. De mate waarin het
bodemfosfaat naleverbaar was—onder
aërobe omstandigheden bij een pH < 8,6 varieerde van 9,6% in de Nieuwkoopse
plassen tot 47,7% in de Mooie Nel. Bij een
hogere pH nam de opneembaarheid
belangrijk toe.

22.5 ± 4.8
45.2 ± 23.0
29,5 ± 22,7
32.6 ± 4,0
34,5 ±11,1
9,9 ± 2,4
25,7 ± 7,4
14,0 ± 2,8

bodemsedimenten van 8 Rijnlandse meren
weergegeven.
In de Langeraarse-, Kager- en Westeinderplassen werd op enkele monsterpunten de
verdeling van het sedimentfosfaat in een
50 cm diep steekmonster gemeten.
De diepere lagen (5-50 cm) bevatten
eveneens fosfaat, doch minder dan de
toplaag. Nog onbekend isin hoeverre dit
fosfaat in de diepere lagen beschikbaar is
voor de groei van algen.
8. Nutriëntenbelasting
Van Rijnland alsgeheel en van deelgebieden
(onder andere de meren en plassen in het
zuidoostelijk gedeelte) zijn nutriëntenbalansen opgesteld, ten eerste om de diverse
bronnen binnen het gebied te kwantificeren,
ten tweede om het effect van de fosfaatverwijdering opde fosfaatbelasting tevolgen.
De hoeveelheden stikstof en fosfaat van de
diverse bronnen zijn zoveel mogelijk uit
metingen berekend. Daar waar dit niet
mogelijk bleek, iseen schatting gemaakt of is
gebruik gemaakt van literatuurgegevens.
De bruto fosfaatbelasting van het gehele
gebied istijdens de defosfateringsperiode
afgenomen met gemiddeld 50 ton fosfaat per

9. Waterkwaliteitsmodel
Met het genoemde limnologisch onderzoek
konden deeffecten vande fosfaatverwijdering
op de 3 afvalwaterzuiveringsinrichtingen op
de waterkwaliteit van het oppervlaktewater
worden vastgelegd.
Verwacht werd echter niet dat op grond van
de resultaten van ditonderzoek een uitspraak
gedaan zou kunnen worden over de vraag of
en zoja, waar en hoe verdere uitbreiding van
defosfateringsmaatregelen zinvol zou zijn.
Erwerd dan ook gezocht naareen instrument
waarmee het effect van verschillende
saneringsmogelijkheden (zoals defosfateren.

Afb. 9 - Berekende algenbiomassa (indrooggewichten} inde Reeuwijkse plassen bijdiverse scenario's:
N - situatie 1980
Rl - rioleren Plattewegplus's-Gravenbroekseweg

R2 - fosfaatverwijdering Reeuwijk-Brug
R3 - rioleren én defosfateren (= Rl ± R2).
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In bodems met veel organisch materiaal was
de opneembaarheid van het bodemfosfaat
het laagst. Van de hoeveelheid kleideeltjes,
ijzer en calciet in de bodem kon geen invloed
op de naleverbaarheid van het bodemfosfaat
worden vastgesteld.
De ortho-fosfaatconcentratie in het
poriënwater was in alle meren verhoogd ten
opzichte van de concentratie vlak boven het
sediment. Beide concentraties waren sterk
gecorreleerd met dehoeveelheid naleverbaar
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doorspoelen, baggeren, rioleren en het
terugdringen van zuurstofbindende stoffen)
op de kwaliteit van het oppervlaktewater
kwantitatief voorspeld kon worden.
In opdracht van het hoogheemraadschap van
Rijnland zijn daarom de fysisch-chemische,
hydrobiologische en bodemonderzoeksgegevens van Rijnlands boezem en de
belangrijkste polderpiassen door het
Waterloopkundig laboratorium te Delft
verwerkt tot een waterkwaliteitsmodel. Dit is
een wiskundig model, dat de belangrijkste
fysische, chemische en biologische processen
in het water beschrijft in een stelsel
wiskundige formules en omzet in een
computerprogramma. Op basis hiervan zijn
gekwantificeerde voorspellingen gedaan
inzake de effecten van maatregelen ter
vermindering van de eutrofiëring.
Uit het model blijkt dat fosfaatverwijdering
op alle afvalwaterzuiveringsinrichtingen in
Rijnland alsenige maatregel geeneffect heeft
op de algenbiomassa in Rijnlands boezemmeren en kanalen. In de polderpiassen heeft
deze maatregel op zich eveneens geen effect,
met uitzondering van de Reeuwijksc plassen.
De overige fosfaatbronnen zijn hiervan de
oorzaak, waaronder het ingelaten water,
het uitgeslagen polderwater en de
fosfaatnalevering vanuit de bodem de
belangrijkste zijn.
Voor de boezemmeren en kanalen is het
fosfaatgehalte van het uitgeslagen
polderwater een van de grootste fosfaatbronnen. In de Langeraarse plassen
daarentegen isde fosfaatbelasting van het
oppervlaktewater voor ca. 80% afkomstig
vanuit de bodem.
Alleen in de Reeuwijkse plassen wordt een
verlaging van de algenbiomassa voorspeld
van ca. 30% alser op de afvalwaterzuiveringsinrichting te Reeuwijk-brug wordt
gedefosfateerd. Het effect van rioleren en
defosfateren op de afvalwaterzuiveringsinrichting Reeuwijk-brug (zowel afzonderlijk
als tezamen) op de algenbiomassa van de
Reeuwijkse plassen isweergegeven in afb. 9.
Verlaging van de algenbiomassa op grote
schaal wordt wel voorspeld wanneer per
deelgebied gelijktijdig diverse maatregelen
worden genomen, die onder andere kunnen
bestaan uit combinaties van: fosfaatloze
wasmiddelen, defosfateren, saneren van de
Rijn, beperking vandefosfaatconcentratie in
Rijnlands polderwater, rioleren, fosfaatreductie van het ingeladen water te
Bodegraven of baggeren [Waterloopkundig
Laboratorium, 1985].
10. Aanbevelingen
Op grond van het uitgevoerde onderzoek
wordt terughoudendheid aanbevolen ten
aanzien van defosfatering op afvalwaterzuiveringsinrichtingen, die hun effluent op
de boezem van Rijnland lozen. Voor de
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bestrijding van de oorzaken van de
eutrofiëring in de inde boezem gelegen
meren ishet van belang te komen tot een
coördinatie en uitvoering van integrale
landelijke of internationale maatregelen,
omdat alleen van een gelijktijdige reductie
van alle fosfaatbronnen het beoogde effect
verwacht mag worden. Vooralsnog verdient
het aanbeveling omvoorde boezemmeren de
aandacht te richten op het bestrijden van de
gevolgen van de eutrofiëring, bijvoorbeeld
door het proberen te voorkomen van het
ontstaan van hinderlijke drijflagen van
blauwwieren en door het ontwikkelen van
apparatuur om drijflagen op te ruimen.
Daarnaast verdient het aanbeveling om in de
komende jaren te onderzoeken waar het
hoge fosfaatgehalte in het uitgeslagen
polderwater vandaan komt;bijvoorbeeld van
ongezuiverde lozingen, kwelwater of uit- en
afspoeling vanuit de landbouw.
Van de polderpiassen binnen Rijnland
bieden de Reeuwijkse plassen demeeste kans
op een succesvolle bestrijding van de
eutrofiëring door middel van defosfateren.
Dit kan worden gerealiseerd door
defosfatering op de afvalwaterzuiveringsinrichting Reeuwijk-brug.
Voor de Nieuwkoopse plassen dient een
betrouwbare water- en fosfaatbalans te
worden opgesteld om de belangrijkste
fosfaatbronnen te kunnen kwantificeren,
waarna diverse mogelijke maatregelen ter
bestrijding van de eutrofiëring in deze
plassen nader kunnen worden uitgewerkt.
In de Langeraarse plassen isde interne
fosfaatbelasting vanuit de bodem de
belangrijkste fosfaatbron. Het verdient
daarom aanbeveling om te onderzoeken of
baggeren van de bovenste sedimentlaag in
deze plassen zinvol isalsmiddel om de
eutrofiëring te bestrijden.
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Tenslotte nog enkele gegevens waaruit de
veelzijdigheid van het proefschrift moge
blijken:
- bij de enquête isgevraagd naar de
behoefte aan personeel bijonderhoud van de
compostbedden. Door 20 beheerders werd
hierop geantwoord. 35% vond de personeelsbehoefte minder dan Vi uur per m2 per
jaar, 4 5 % noemde waarden tussen V2 en
1 uur per m 2 per jaar en 20% noemde meer
dan 1uur per m2 per jaar;
- het psychologische effect bleek bij een
rioolwaterzuiveringsinrichting waar alleen
maar de bouw vaneencompostbed leidde tot
beëindiging vande klachtenoverstank. Soms
komt het voor, dat men een rioolwaterzuiveringsinrichting ziet stinken. Met behulp
van beplanting kan dan de hinder van stank
worden voorkomen!
Voor ieder die te maken heeft met
ontwerpen, beheren en onderhoud van
voorzieningen tegen stank een aanbevolen
naslagwerk.
Het wordt uitgegeven door
Prof. Dr. Ing. B.Bökuke en iste verkrijgen
bij: Gesellschaft zur Förderung der
Siedlungswasserwirtschaft an der
RWTH Aachen e.V.,Templergraben 55,
5100 Aachen.
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