Eutrofiëringsmodel tenbehoeve vanhet waterkwaliteitsbeheer
in de meren vande polderWormer,JispenNeck

- Het hoge algengehalte in de meren wordt
in belangrijke mate bepaald door de fosfaaten stikstofafgifte vanuit het sediment.
—Het algengehalte zal aanzienlijk worden
teruggebracht indien de nutriëntenafgifte
vanuit hetsediment kanworden geëlimineerd.
Zeer waarschijnlijk kan dit door baggeren
worden bereikt. Op langere termijn heeft dit
alleen zin indien tevens de fosfaat- en stikstoflozing vanuit met name de landbouw
wordt gesaneerd.
- Doorspoelen met en inlaten van algenarm
water in deze meren dringt op een termijn
van een aantal maanden alleen het blauwalgengehalte terug.
—Zoöplankton kan door graas van groenalgen een sterke invloed uitoefenen op de
verhouding van het groen- en blauwalgengehalte. ten nadele van de groenalgen.
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Afb. I - Polder Wormer, Jisp en Neek.

processen die de algengroei bepalen maken
een modelmatige aanpak aantrekkelijk.
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Deze zijn de belangrijkste conclusies van het
in 1983 uitgevoerde eutrofiëringsonderzoek
in de polder Wormer, Jisp en Neck.
De meren indeze polderworden gekenmerkt
door zeer hoge algengehalten [Hoogheemraadschap, 1981].Voorde recreatieve en
landschapsecologische functie van dit gebied
is het nodig deze algengehalten terug te
dringen. De beheerder van de waterkwaliteit,
het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en WestFriesland, heeft een onderzoek ingesteld
naar de mogelijkheden daartoe. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de
onderzoeksgroep Technisch Milieubeheer
van de TH Twente in de vorm van een
afstudeeropdracht [Schöller. 1984].
Doel van het onderzoek isde factoren te
bepalen diede algengroei beïnvloeden en het
effect te beoordelen van beheersmaatregelen
als baggeren en doorspoelen.
De complexiteit en verwevenheid van de
* (thans werkzaam bij DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV).

Ten behoeve van het onderzoek iseen
omvangrijk monster- en analyseprogramma
uitgevoerd en iseen aantal procesgerichte
experimenten verricht. Het op basis daarvan
opgestelde eutrofiëringsmodel beschrijft het
verloop van het groen- en blauwalgen-,
detritus-, ortho-fosfaat- en anorganisch stikstofgehalte en de invloed van het zoöplankton
hierop in het groeiseizoen van 1983.
Situatieschets
De polder Wormer, Jisp en Neck ligt in
Noord-Holland tussen Zaanstad en
Purmerend. Het iseen laagveenweidegebied
met drie meren en een labyrint van sloten
(zie afb. 1).
Op een totaal van ca. 2.479 ha isca. 438 ha
oppervlaktewater, dat wordt gebruikt voor
recreatie en door enkele beroepsvissers.
Verder ligtin hetgebied ca. 1.500 haweiland
en ca. 240 ha woon- en industriegebied.
De woonkernen zijn aangesloten op de rwzi
Wormer. die het effluent loost op de Zaan.
De industrie loost deels op de riolering en
deels op de Zaan. Uit oogpunt van natuurbehoud ishet weidevogelreservaat "Wormer
en Jisperveld" (ca. 300 ha) van belang.
Het oppervlaktewater isgemiddeld ca. 1 m
diep. Op de veenbodem ligt een laag slib met
een dikte tot ca. 1m.
Via de Poelsluis en de Jispersluis staat de
polder in verbinding met de boezemwateren.
Watertransport kan plaatsvinden door deze
sluizen en met behulp van het gemaal Ceres
en de Neckermolen. In de polder issprake
van een geringe wegzijging [ICW. 1981].

Waterkwaliteit
In het groeiseizoen (april toten met oktober)
van 1983 iswekelijks een omvangrijk
monster- en analyseprogramma uitgevoerd.
De belangrijkste resultaten hiervan zijn
gepresenteerd in de afb. 2en 3, waarin de
gemiddelde concentraties in het meer zijn
uitgezet tegen de tijd. De biomassa van de
groen- en blauwalgen en het totaal algengehalte, opgenomen in verband met de
simulatie, is berekend uit de meetgegevens
van het particulair P-. N-en CZV-gehalte.
Voor het berekenen van de soortensamenstelling isgebruikgemaakt van de algendeterminaties. Omdat het detritusgehalte
slechts met aanzienlijke onnauwkeurigheid
bepaald kan worden, ishiervan inafb. 3geen
grafiek opgenomen. De norm van het
maximum totaal algengehalte, afgeleid uit de
IMP-Water 1980-1984norm voor chlorofyl-a.
wordt sterk overschreden. Het ortho-fosfaat
(o-P) en anorganisch stikstof (an-N) gehalte
is zeer laag. In de zomer treedt een enorme
piek op inhet zoöplankton- eninde nazomer
in het chlorofyl-a-gehalte. Het doorzicht is
zeer gering, slechts 15-25 cm gedurende de
meetperiode.
Uit de determinaties blijkt dat bij de
groenalgen Scenedesmus-soorten, bij de
blauwalgen Lyngbya-soorten en bij het
zoöplankton vooral de watervlooien
(Bosmina- en Daphnia-soorten) dominant
zijn. Kiezelalgen komen vrijwel niet voor.
Luchtstikstof fixerende blauwalgen zijn
niet aangetroffen. De genoemde soorten
watervlooien zijn in staat om groenalgen
te consumeren. Blauwalgen worden onder
andere vanwege hun omvang en vorm niet
geconsumeerd.
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Procesgerichte experimenten
Er iseen aantal experimenten verricht met
het doel de orde van grootte van enkele naar
verwachting belangrijke processen te achterhalen. Daarbij zijn tevens richtwaarden voor
parameters van het later toe te passen model
bepaald. Het betreft de volgende
experimenten:
- Tijdreeksanalyse: door systematische
analyse van de dagen nacht fluctuaties vande
zuurstofhuishouding, waarvoor tijdreeksen
van het zuurstofgehalte, temperatuur en
lichtinstraling zijn gemeten, kunnen
schattingen worden verkregen voor de
algengroeiconstante (k„), de algensterfteconstante (k d ) en de mineralisatieconstante
(k n l ) overeen bepaalde periode.
- Primaire produktie: uit de verticale
verdeling van de zuurstofproduktie en
-respiratie zoals gemeten tijdens een enkele
uren durend experiment met donkere en
lichte flessen kan eveneens een schatting van
k e en k d worden verkregen, terwijl daarnaast
een waarde voor de optimale lichtintensiteit
(I o p t) kan worden afgeleid.
- Bodemkap-experiment: door meting van
de concentratietoename alsfunctie van de
tijd in het zich onder de bodemkap bevindende meerwater kan de nutriëntenafgifte
van de bodem bepaald worden.
In tabel Izijn de resultaten van de tijdreeksanalyse en primaire produktieexperimenten gegeven:
T A B E L I —Richtwaarden van modelparameters,
bepaald bij de tijdreeksanalyse en de primaire
produktie-experimenten.

groen
blauw

top.
(W/m 2 )
120
60

(dag"')

september

oktotier

Afb. 3 - Waterkwaliteit groeiseizoen 1983.

Afb. 2 - Waterkwaliteit groeiseizoen I9H3.

Algen

augustus

k(j

kn,

(dag"')

(dag'1)

0,2
0,1

0.2

Omdat in het groeiseizoen de lichtintensiteit
in het algemeen hoog iszijn de groenalgen
vanwege de grotere I o p t en k„inhet voordeel
ten opzichte van de blauwalgen. Maar door
het geringe doorzicht ishet lichtklimaat voor
de blauwalgen niet ongunstig.
Als de groeifactoren ongunstig worden
verdwijnen de groenalgen sneller dan de
blauwalgen vanwege de grotere sterfteconstante.
Bij de uitgevoerde bodemmonsteranalyse
zijn de in tabel IIopgenomen totaal
(extraheerbaar) fosfaatgehalten gevonden:
Tabel II - Totaal P-gehalten van bodemslib van
verschillende plaatsen inde meren.
Plaats
toplaag slib
dieper gelegen slib
dieper gelegen veen

Bij de Poelsluis.

Diepte
( 0- 5 cm)
(10-20 cm)
(10-20 cm)

mg totaal-P/kg
slib
100
611(1

3

In tabel III isde bij de bodemkap-experimenten bepaalde nutriëntenafgifte vermeld:
TABEL III - Nutriëntenafgifte van hetsediment, bepaald
bij de bodemkapexperimenten.
Nutriënt

mg/m2• dag

o-P
NH44J+ -N

120

NO.r-N

0

Ui

Uit het uitgevoerde adsorptie-evenwichtsexperiment blijkt dat de nutriëntenafgifte
voor vrijwel 100% veroorzaakt wordt door
mineralisatie van het sediment (mineralisatie
isde microbiologische omzetting van
organisch materiaal). Een andere aanwijzing
hiervoor is het relatief hoge organische
stofgehalte van het slib.
Om in te schatten hoe belangrijk deze
nutriëntenafgifte isinvergelijking met de
andere bronnen ishet balansonderzoek
uitgevoerd.
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Relatieschema
Meetprogramma

-*"

lichtsterkte
temperatuur
o -pen an -N belasting
verblijftijd
zooplankton

Realiteit

PROCESSEN

—

1

groenalgen gehalte
blauwalgen gehalte
detritus gehalte
o - P gehalte
an •N gehalte

Modelschema

I

Model

ingangsvariabelen

Afb. 5 - Principe van het model.

Afb, 4 - Werkwijze bij heropstellen van het model.

Balansen
Door het opstellen van de water- en stoffenbalans voor het oppervlaktewater van de
meren over hetjaar 1983wordt inzicht
verkregen in de aard en omvang van de
verschillende bronnen.
Het principe van een balansis:
berging = aanvoer-afvoer.
De volgende termen komen in de balansen
voor:
N = aanvoer door de neerslag
M = afvoer ten gevolge van bemaling
I+ S = aanvoer door inlaten en schutten
Lhj = aanvoer door lozing van huishoudelijk- en industrieel afvalwater
L] = S t + A + U = aanvoer door lozing
van de landbouw (voornamelijk organisch
gebonden nutriënten)
St = stal- en mesthoopwater
A = afspoeling
U = uitspoeling (uitloging van de bodem
door de neerslag)
W = afvoer door wegzijging
Sedi = aanvoer door afgifte van het sediment
B = berging (in het sediment en voor een
zeer klein deel in de waterfase en biomassa)
Ltot = totale aanvoer
Af = totale afvoer
De gegevensvande lozingdoorde landbouw
zijn onder meer afkomstig van het Consulentschap van de Veehouderij in Alkmaar.
De lozing van stalwater wordt veroorzaakt
doordat er in een aantal gevallen lekkage
optreedt als gevolg van gebrekkige opvangmogelijkheden voorgier-en mesthoopwater.
Een belangrijke bijdrage aan de afspoeling
wordt geleverd door het feit dat de opvang-

toestandsgrootheden

modelparameters

capaciteit voor gier en mest in de winter in
een aantal gevallen te klein is.Zodra de vaak
drassige bodem bevroren iswordt veelal de
mest uitgereden, die vervolgens alsde dooi
intreedt maar de vorst nog inde grond zit
deels met het smeltwater desloten instroomt.
De belangrijkste resultaten van de totaal-P
en o-P balans zijn in de tabellen 4 en 5
opgenomen. Volgens de Fosfatennota
[KNCV, 1976] dient er gestreefd te worden
naar een belasting van minder dan 10kg

Model
Doel van het model ishet beschrijven van de
algengehalten en soortensamenstelling in de
tijd. en het beoordelen van het effect van
beheersmaatregelen als baggeren en
doorspoelen.
De werkwijze bij het opstellen van het model
is aangegeven in afb. 4. De belangrijkste
relaties uit de complexe realiteit worden in
het relatieschema opgenomen. Op basisvan
het relatieschema en de resultaten van het

TABEL IV - Totaal-P balans voor depolder Wormer,Jisp enNeck (PWJN) over hetjaar 1983inkgper ha oppervlaktewater per jaar.
Totaal-P balans PWJN 1983(kg/ha jaar)
N
3.0

M

I+S

L^j

LT

W

Ltot

Af

B

Norm

-8,3

2.9

5.2

21.6

-0.8

32,7

-9.1

23.6

< 10

L* = St + A + U = 9.9 + 9.9 + 1.8

TABEL V -o-P balans voorde PWJN overhetgroeiseizoen 1983(apriltotenmet oktober) inkg Pperhaoppemlaktewater
per groeiseizoen.
o-P balans PWJN 1983 (kg/ha groeiseizoen)
N
0.9

M
-0.2

I+S
2.3

L hi
0.2

L,
1,1

P/ha • jaar. Deze streefwaarde wordt in deze
polder sterk overschreden, voornamelijk als
gevolg van de lozing door de landbouw.
Het blijkt dat ereenenorme bergingvan Pin
het sediment optreedt en dit kan als oorzaak
gezien worden van het hoge P-gehalte van
het slib.
Voor de algengroei isvooral de o-P balans
van belang. Het blijkt dat de nutriëntenafgifte
van de bodem de grootste bijdrage levert
gevolgd door de term inlaten en schutten.

Afb. 6 - Modelschema
niet de in het model
opgenomen processen.
De nummers verwijzen
naar de procesbeschrijving
in de tekst.

W
-0,5

Sedi

L,„t

12.6

17.1

Af

B

-0,7

16,4

meetprogramma wordt het modelschema
opgesteld, dat vervolgens alsbasis dient voor
het model. Bij elke stapvinden vereenvoudigingen plaats zodat het uiteindelijke
model een sterk vereenvoudigde versie van
de werkelijkheid is.
Het principe van het model isaangegeven in
afb. 5 [Di Toro, 1974]. Het betreft een
dynamisch model waarin de toestandsvariabelen uit de tijdreeksen van de ingangsvariabelen worden berekend. De in het
model voorkomende constanten, de zogenaamde modelparameters, bepalen het
systeemgedrag.
In het modelschema (afb. 6) is weergegeven
welke processen in het model zijn
opgenomen. De cijfers indeze afb. corresponderen met de volgende processen:
1. Algengroei. Onder invloed van licht,
temperatuur en nutriëntenopname vindt
groei plaats waarbij de algenbiomassa
toeneemt.
2. Algensterfte. Door gebrek aan licht of
nutriënten of bij lage temperatuur wordt de
groei geremd en kan algensterfte optreden
waarbij detritus (= dode algen) gevormd
wordt.
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3. Graas van alleen groenalgen door
zoöplankton.
4. Excretie. Bijde uitscheiding door het
zoöplankton wordt detritus gevormd.
5. Bezinking van een deel van het detritus.
6. Mineralisatie. Het resterende deel van
het detritus mineraliseert inde waterfase,
waarbij alseindprodukttie o-P en an-N
vrijkomen. Deze nutriënten kunnen
vervolgens opgenomen worden in een
nieuwe groeicyclus.
7. Nutriëntenafgifte ten gevolge van
mineralisatie in het sediment.
8. In- en uitstroming. Ten gevolge van
hydrologische processen en lozingen kan
aan- en afvoer van algen, nutriënten en
zoöplankton plaatsvinden.
De volgende aannamen liggen aan het model
ten grondslag:
—voldoende koolstof, zuurstof, zwavel en
micronutriënten aanwezig (In het algemeen
wordt aan deze voorwaarden voldaan
[Golterman, 1976]);
—vereenvoudigde beschrijving van de
voedselketens;
—vereenvoudigde beschrijving van de stofwisseling van de algen en het zoöplankton.
(Excretie/sterfte en hydrolyse/mineralisatie
zijn samengenomen tot alleen sterfte en
mineralisatie. Er isgeen onderscheid
gemaakt in biomassagroei en nutriëntenopname. Zoöplankton isals gemeten
ingangsvariabele opgenomen. Particulair en
opgelost detritus zijn samengenomen tot
detritus);
—vereenvoudigde beschrijving van de
wisselwerking met de processen in het
sediment. (Bezinking en opwervcling zijn
beschreven alseen netto bezinking.
Desorptie, adsorptie, precipitatie en
mineralisatie zijn beschreven alseen netto
flux van o-P en an-N uit het sediment);
—ideaal gemengd systeem. (Omdat de
correlatie tussen de gehalten van de
verschillende monsterpunten goed tot zeer
goed is, levert de aanname dat de meren op
een termijn van enkele dagen ideaal gemengd
zijn geen problemen op);
—processen verlopen volgens een Ie orde
kinetiek;
—samenstelling algencel en detritus constant;
—geen rekening gehouden met lichtadaptatie, wel met lichtinhibitie en zelfschaduwing.
Gezien de vraagstelling en de spreiding van
de parameters bij de metingen zijn de
genoemde vereenvoudigingen van het model
verantwoord. Met behulp van een gevoeligheidsanalyse, in combinatie met een beoordeling van de mate waarin het model de
werkelijkheid beschrijft isachteraf nategaan
op welke punten eventueel verbeteringen
gewenst zijn.

Om tot een wiskundige beschrijving te
komen isvoor elke toestandsvariabele een
massabalans opgesteld inde vorm van een
differentiaalvergelijking. Zo ontstaat een
stelsel differentiaalvergelijkingen dat
opgelost kan worden door numerieke
integratie. Hierbij isgebruik gemaakt van de
simulatietaal TUTSIM zodat verwerking op
een microcomputer mogelijk werd. De invoer
bestaat uitde daggemiddeldewaarden van de
ingangsvariabelen (zieafb. 7en8),waarna de
waarden van de toestandsvariabelen als
functie van de tijd worden berekend.
Simulatie
Ten behoeve van simulatie met het model
zijn de tijdens het groeiseizoen van 1983
gemeten ingangsvariabelen en de richtwaarden van de modelparameters uit de
eerder genoemde experimenten en de
literatuur [Canale, 1976] gebruikt.
Het model isgecalibreerd, dat wilzeggen de
parameterwaarden zijn nauwkeuriger
geschat, door de berekende waarden te
vergelijken met de in 1983 waargenomen
concentraties. Door het aanbrengen van
kleine variaties in de parameterwaarden is
getracht een zo goed mogelijke 'curve-fit' te
verkrijgen van de algengehalten en de o-P en
an-N gehalten. Hierbij isminder op het
detritusgehalte (D) gelet omdat dit slechts
met aanzienlijke onnauwkeurigheid bepaald
kan worden. Langs deze weg isde 'simulatie
1983' (afb. 9) verkregen.
Uit de uitgevoerde gevoeligheidsanalyse
volgt dat het model het meest gevoeligisvoor
die parameters waarvan richtwaarden
gemeten zijn bij de procesgerichte
experimenten.
Als de 'simulatie 1983'en de 'werkelijkheid
1983' (afb. 3) beschouwd worden blijkt dat
de overeenkomst in het verloop van het
groenalgen- ( A G ) , blauwalgen- (A R ) en o-P
gehalte redelijk is.De overeenkomst isniet
perfect omdat enerzijds het model een sterk
vereenvoudigde versie van de werkelijkheid
isen anderzijds meet- en parameterschatfouten de resultaten beïnvloeden.
Het verloop van het detritusgehalte (D) komt
overeen met de verwachtingen. In het
voorjaar ishet laagomdat hetalgengehalte in
de winter laag is.Gedurende dezomer neemt
het geleidelijk toe omdat het algengehalte
toeneemt. In de herfst ishet hoog omdat er
dan massale algensterfte optreedt.
Het an-N verloop wordt onvoldoende
beschreven omdat het an-N gehalte
gedurende de gehele meetperiode lager is
dan 0,1 mg/l. Voor dit onderzoek isechter
van belang dat het an-N groeilimiterend isin
de maanden juni enjuli,want hierdoor wordt
(zoals uit enkele uitgevoerde simulaties
blijkt) deo-Ppiek verklaard. De oorzaak van
deze onvoldoende beschrijving buiten
genoemde periode ligt voor een deel in het

feit dat de onnauwkeurigheid in de
N-balansen aanzienlijk isen voor een ander
deelinonvolkomenheden inde modeltheorie.
Invloed van verschillende factoren
Door manipulatie met het model ishet
mogelijk om de invloed van factoren als
zoöplankton, weersgesteldheid en nutriënten
te bepalen:
- In afb. 10zijn de resultaten van de
'simulatie zonder zoöplankton' weergegeven.
Het groenalgengehalte neemt hogere
waarden aan dan in de 'simulatie 1983',
terwijl het blauwalgengehalte laag blijft.
Doordat geen zoöplankton aanwezigis,
wordt de groenalgengroei niet geremd en
worden de blauwalgen 'overwoekerd' door
de groenalgen.
—Het weer in 1983 kenmerkt zich dooreen
relatief neerslagrijk en bewolkt voor- en
najaar en een relatief droge en onbewolkte
zomer.
De invloed van variaties in lichtsterkte en
temperatuur isgesimuleerd door uit te gaan
van een gestileerd licht- en temperatuurverloop. De verschillen met de 'simulatie
1983' zijn marginaal, zodat gesteld kan
worden dat de invloed van variaties in
lichtsterkte en temperatuur beperkt zijn.
De invloed van het weer op de hydrologische
processen en daarmee op de verblijftijd en
nutriëntenbelasting ismoeilijker te
kwantificeren maar isnaar alle waarschijnlijkheid ook beperkt.
- In afb. 11isde 'simulatie zonder
nutriëntenlimitering' weergegeven.
Het groenalgen-, blauwalgen- en detritusgehalte bereikt zeer hoge waarden. Er is
sprake van lichtlimiteringdoor onder meer
zelfschaduwing. Uit deze simulatie blijkt dat
nutriëntenlimitering zeer belangrijk is.
Verklaring verschijnselen
Er is nu voldoende inzicht verkregen in de
factoren die de algengroei bepalen om een
aantal belangrijke verschijnselen te kunnen
verklaren:
—De lage o-P en an-N gehalten worden
onder andere veroorzaakt door de grote
nutriëntenopname alsgevolg van het hoge
algengehalte.
—Door onder meer de grote aanvoer van
o-P en an-N uit het sediment kunnen de
hoge algengehalten ontstaan.
- Er issprake van een sterke nutriëntenlimitering van voornamelijk o-P en in de
maanden juni en juli van an-N.
- Bij normale algencompetitie tijdens het
groeiseizoen zijn de groenalgen in het
voordeel ten opzichte van de blauwalgen
vanwege de grotere groeiconstante en
optimale lichtintensiteit.
—Door graas van zoöplankton tijdens de
zomerpiek wordt degroenalgengroei geremd
zodat het groenalgengehalte afneemt en de
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Effect beheersmaatregelen
Uit het voorgaande blijkt, dat de instrumenten om de massale algengroei tegen te
gaan, zijn: het beperken van de aanvoer van
nutriënten of het stimuleren van de afvoer.
In de praktijk kan dit gerealiseerd worden
door de nutriëntenafgifte vanhetsediment te
verminderen (baggeren) of door met algenen nutriëntenarm water door te spoelen.
Met het model ishet mogelijk om het effect
van deze beheersmaatregelen te beoordelen.
Volgens het rapport Fosfaatnalevering van
Noordhollandse sedimenten [Van Liere,
1983] kan door het wegzuigen van de
bovenste laag bagger in wegzijgingsgebieden
de fosfaatafgifte met een factor 10
gereduceerd worden. Ook de gegevens
opgenomen in tabel II geven een aanwijzing
hiervoor. Aannemende datdeze reductie ook
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Afb. 14- Doorspoelen met capaciteit van 15.000m3lh, 7dagen injuni enin augustus
met gedefosfateerd boezemwater (o_ P = 0,05 mg/l, an-N = 1.0 mg/l).

voor de polder Wormer, Jisp en Neck geldt
(nader onderzoek dient uit te wijzen in
hoeverre de factor 10voor deze polder
opgaat), iseen 'baggersimulatie' (afb. 12)
uitgevoerd. Het totale algengehalte wordt
sterk (met ongeveer een factor 3) teruggedrongen. Indien door baggeren de fosfaatafgifte niet met een factor 10maar slechts
met een factor 5zou worden gereduceerd,
dan wordt het totaal algengehalte met een
factor 2,5 teruggedrongen. Door baggeren
zal naar verwachting een zodanige verbetering van de waterkwaliteit plaatshebben
dat de norm van het maximum totaal algengehalte (afb. 3) benaderd wordt.
Doorspoelen ishet regelmatig verversen van
polderwater met boezemwater. In tegenstelling tot het 'gewone' inlaten ter compensatie van verdamping wordt bij doorspoelen
gelijktijdig water uitgeslagen.
(lezicht op deplas De Poel.
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Afb. 13- Doorspoelen met capaciteit van 15.000m^/h, 7dagen injuni en in augustus
met niet gedefosfateerd boezemwater (o—P = 0,3 mg/l, an—N = 1,0 mg/l).

beschikbaarheid van nutriënten groter
wordt. Het doorzicht blijft echter vrij gering,
waardoor het lichtklimaat voor de blauwalgen
gunstig is. Deze combinatie van factoren
veroorzaakt de blauwalgengroei.
—In het groeiseizoen isde watertemperatuur
relatief hoog en treedt een sterke mineralisatie op in het sediment met alsgevolg een
grote nutriëntenafgifte.
—De hoge concentraties nutriënten in het
sediment worden onder meer veroorzaakt
door de grote nutriëntenberging ten gevolge
van met name de lozing van de landbouw
buiten het groeiseizoen.
—Alsde afb. 2en 3beschouwd worden blijkt
dat de zeer snelle toename van het chlorofyla-gehalte in het begin vanaugustus verklaard
kan worden door onder andere een stijging
van het chlorofyl-a-gehalte per cel alsgevolg
van lichtadaptie.
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Vanwege de stromingsrichting van het
boezemwater en de situering van het gemaal
Ceres isgekozen om via inlaatwerken in de
dijk van het Noorhollands Kanaal (onder
andere Jispersluis) in te laten en met het
gemaal Ceres uit te slaan. Uit verschillende
uitgevoerde simulaties blijkt dat het grootste
effect bereikt wordt alsenkele keren met een
hoeveelheid van telkens één meervolume
boezemwater wordt doorgespoeld.
De kwaliteit van het water waarmee doorgespoeld wordt, isvan groot belang. Uit de
jaaroverzichten (1977-1983) van het
Hoogheemraadschap blijkt dat het Noordhollands Kanaalwater ter plaatse van de
polder Wormer, Jispen Neck in het
groeiseizoen algenarm is (chlorofyl-a-gehalte
< 50 Aig/1,waarvan < 5% blauwalgen) en
gemiddeld 0,3 mgo-P/1en 1,5 mg an-N/1
bevat.
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In afb. 13en 14zijn respectievelijk de
simulaties met niet en wel gedefosfateerd
boezemwater gegeven. Aangenomen isbijde
simulatie van afb. 14dat zowel doorgespoeld
als 'gewoon' ingelaten ismet gedefosfateerd
boezemwater (o-Pgehalte = 0,05 mg/l).
Het blijkt dat het groenalgengehalte vrijwel
niet (afb. 13)of slechtsbeperkt (afb. 14)
teruggedrongen wordt, terwijl in beide
gevallen het blauwalgengehalte aanzienlijk
wordt teruggedrongen. Onder meer de
nutriëntenafgifte uit het sediment maakt het
mogelijk dat er een sterke groenalgengroei
optreedt.
De blauwalgengroei isrelatief beperkt
vanwege de kleinere groeiconstante, de
kleinere optimale lichtintensiteiten het
grotere doorzicht.
Defosfateren van het boezemwater heeft op
het terugdringen van het groenalgengehalte
een aanzienlijke extra invloed, terwijl die
invloed op het blauwalgengehalte ten
opzichte van doorspoelen zonder defosfateren marginaal is.
Conclusies en vooruitzichten
Het onderzoek in de polder Wormer, Jispen
Neck heeft opheldering gegeven over de
vraag naar de oorzaken van de zeer hoge
algenontwikkeling.
Als gevolg van onder meer de lozing van de
landbouw treedt een aanzienlijke bergingvan
nutriënten in het sediment op.
In het groeiseizoen vindt mineralisatie van
het sediment plaats. Deze veroorzaakt een
aanzienlijke afgifte vano-Penan-N en maakt
onder andere de massale algengroei mogelijk.
De algengroei isdermate groot dat er
gedurende het groeiseizoen sprake isvan
groeilimitering door tekort aan o-P en in de
maanden juni en juli aan an-N.
Door graas van zoöplankton tijdens de
zomerpiek neemt het groenalgengehalte af
met alsgevolg een toename van het blauwalgengehalte.
Voor de bestrijding van de eutrofiëring biedt
baggeren het meeste perspectief.
Indien door baggeren de fosfaatafgifte van
het sediment met een factor 5 tot 10wordt
gereduceerd, zullen de algengehalten waarschijnlijk zeer sterk teruggedrongen worden.
Om de algengehalten gedurende vele jaren
sterk terug te kunnen dringen iseen gelijktijdige sanering van de lozingen van met
name de landbouw noodzakelijk, ter
vermijding van de vorming van een nieuwe
sedimentlaag waaruit nutriëntenafgifte
plaats kan vinden.
Bijhet saneren vandelozingvande landbouw
kan enerzijds gedacht worden aan het
verbeteren van de opvangmogelijkheden van
stal- en mesthoopwater ter vermijding van
lekkage, anderzijds aan vergroting van de
opslagcapaciteit voor mest en gier.

Doorspoelen van de polder Wormer, Jispen
Neck zalwaarschijnlijk alleen een aanzienlijk
effect hebben op het terugdringen van het
blauwalgengehalte gedurende een aantal
maanden. Hierbij zal defosfateren van het in
te laten boezemwater slechts een beperkt
extra effect hebben.
De kwaliteitsbeheerder zal het voortouw
nemen om te komen tot een integraal project
voor de bestrijding van eutrofiëring in dit
gebied. In het kader daarvan zullen de
maatregelen zoals baggeren, doorspoelen en
sanering van (agrarische) lozingen nader
moeten worden uitgewerkt inoverleg met de
andere betrokken instanties. Gezien de
grote hoeveelheden te verwijderen bagger,
ca. 900.000 m \ zal dit project aanzienlijke
kosten met zich meebrengen. Voorde uitvoering ervan zal dan ook een bijdrage van
het Rijk noodzakelijk zijn.
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Henkeiintroduceert wasmiddel
met zeolieten op
Nederlandse markt
Het Duitse zeepmiddelenbedrijf Henkei
heeft nu ook in Nederland zijn fosfaatvrije
Groene Persil geïntroduceerd. Henkei heeft
een omzet van ƒ 10miljard, circa 33.000
medewerkers, merken Persil, Dixan, Fleuril
en Silan. Nadat het Henkel in 1981was
gelukt een flink gedeelte van de fosfaten te
vervangen door onder andere zeolieten natriumaluminiumsilicaat, door Henkei Sasil
genoemd - isde vervanging van fosfaat nu
totaal, zonder slechtere wasresultaten,
zonder grotere slijtage aan wasmachine of
wasgoed en zonder prijsverhoging.
Henkei omschrijft Sasil alseen wateronoplosbare anorganische verbinding, uit
natuurlijke grondstoffen gewonnen, met een
mooie kristalstructuur waarin zich holle

ruimtes bevinden. Sasil werkt alseen ionenwisselaar. De hardheidsionen uit het water
vloeien in het kristal en worden inde holle
ruimten gebonden. Uit het kristal komen
natriumionen vrij. Deze uitwisseling van
ionen heft de waterhardheid op, aldus
Henkel die er aan toevoegt, dat dit produkt
onschadelijk isvoor mens en dier. Met tests
op grote schaal werd ook bepaald, dat Sasil
niet schadelijk isvoor het milieu. Welke
onafhankelijke instituten dat kunnen
bevestigen was ter persconferentie niet
bekend.
Over het overleg tussen Rijksoverheid en
wasmiddelenindustrie werd gesteld, dat het
terugdraaien van het gebruik van fosfaten in
wasmiddelen tot nul op 1 januari 1985 door
beide partijen niet realistisch, maar ook niet
realiseerbaar werd geacht.
De nieuwe streefdatum is 1 januari 1987.
Persil Groen bevat nu behalve Sasil ook
2% NTA, een percentage dat ver onder het
door de Zwitserse (en dus ook door de
Nederlandse?) overheid toegestane gehalte
van 5 % zou liggen, aldus Henkei.
Zoals bekend isonlangs NTA inNew Jersey
wegens het cancerogeen karakter ervan
geheel verboden, terwijl in Canada en
Zweden de fosfaten verboden zijn en alom
NTA wordt gebruikt.
Intussen blijft Hoechst, de grootste fosfaten
leverancier voor wasmiddelen in Europa,
erop wijzen, dat de fosfaatbelasting van het
milieu door toepassing in wasmiddelen
beperkt isen dat de afvalwaterzuiveringsinrichtingen ze best de baas kunnen.
Die gedachte spoort dan weer niet met de
visie van de Rijksoverheid, die als uitgangspunt kiest dat verontreinigingen bij de bron
bestreden moeten worden onder het motto:
voorkomen isbeter dan genezen.
Het ministerie van VROM rekent ermee dat
ongeveer 2 0 % van de 30 miljoen kilogram
fosfaten die jaarlijks in het oppervlaktewater
terechtkomen, afkomstig isuit wasmiddelen.
De overige 80% isafkomstig uit industrie,
landbouw en menselijke uitwerpselen.
Unilever in Rotterdam deelde daarnaar
gevraagd aan het ANP mee dat de onderneming het niet verantwoord acht zeolieten,
waartoe onder andere Sasilbehoort,opgrote
schaal te gebruiken alsvolledige vervanging
van fosfaten. Zeolieten moeten altijd in
combinatie met andere stoffen worden
gebruikt, waarvan nognietvaststaatdatzijop
den duur veiligvoor mens en milieu zijn.
Op grond van haar overwegingen geeft
Unilever nog altijd de voorkeur aan een
samenstelling van hetwasmiddel,waarin ook
het veilige uit de natuur zelf stammende
fosfaat voorkomt.
Het wachten isnu op informatie over de
gevolgen voor het milieu, alsallewasmiddelen in plaats van met fosfaten of NTA
met zeolieten zouden worden uitgerust

