De waterkwaliteit vanhettoekomstige Volkerakmeer/Zoommeer
en Markiezaatsmeer

1. Inleiding
Diverse wiskundige modellen laten zien dat
de te verwachten waterkwaliteit (chorofyl en
nutriënten) van de toekomstige zoetwatermeren Volkerakmeer en Zoommeer, achter
de compartimenteringsdammen inde Oosterschelde, niet veel beter zal worden dan die in
andere zoetwaterbekkens. die met Rijn- en
Maaswater worden gevoed (van Eek, 1984;
de Rooij. 1982).Dezelfde modellen laten zien
dat de waterkwaliteit van het Markiezaatsmeer vermoedelijk slechter zalworden dan
vroeger werd gedacht (Pieters. 1984).
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Bij de toepassing van de modellen bestond
gerechtvaardigde twijfel of de modellen wel
toegepast mochten worden en het ontbreken
van de onzekerheid in de modelresultaten
werd als een gemis ervaren. De uitgevoerde
eenvoudige onzekerheidsanalyse duidt
evenwel op een grote onzekerheid.
Deze heeft belangrijke consequenties voor
de toepassing van modellen van ecologische
systemen in het beleid en beheer.
In het navolgende worden allereerst kort het
toekomstige Volkerakmeer/Zoommeer en
het al ontstane Markiezaatsmeer besproken.
Daarna komen de modellen die gebruikt zijn
voor het berekenen van de waterkwaliteit
aan de orde. Tenslotte worden de resultaten
besproken en bediscussieerd in het licht van
de toepassing voor beleid en beheer.

Het neemt een centrale plaats in in de waterhuishouding van ZW-Nederland. Enige
morfometrische gegevens van de drie meren
zijn bij afb. 1 vermeld.
Het Volkerakmeer/Zoommeer komt er om
de volgende redenen:
1. Het getijverschil op de Oosterschelde
blijft groot genoeg na de aanleg van de
stormvloedkering.
2. De Schelde-Rijnverbinding wordt een
getijloze scheepvaartweg zoals in een
traktaat met België is vastgelegd.
3. De polders en de Brabantse riviertjes
krijgen een vrije afwatering.
4. De verzoetingvandeOosterschelde door
polders en Brabantse riviertjes wordt
verminderd.
5. De verzilting van het noordelijk
Deltabekken wordt tegengegaan.
Ci. De landbouw krijgt de beschikking over
zoetwater.
De Markiezaatskade en daarmee het
Markiezaatsmeer isaangelegd om te verhinderen dat er tijdens en na de sluiting van
de Oesterdam een ongunstig stroombeeld
ontstaat op de Schelde/Rijnverbinding;
verder moet ze een scheiding tot stand
brengen tussen het Markiezaatsmeer als
potentieel natuurgebied en het met RijnMaaswater gevulde Zoommeer.
Via de Volkeraksluizen kan per seconde
maximaal 300 m 3water worden ingelaten
vanuit het Hollandsch Diep. De Krammersluizen vormen de verbinding tussen het
Volkerakmeer en de Oosterschelde. Ze zijn
voorzien van een systeem om zoet- en
zoutwater van elkaar te scheiden. Daarmee
wordt voorkomen dat er teveel zoutwater in
het Volkerakmeer terecht komt. Een aantal
polders en enkele Brabantse riviertjes zullen
hun water op het Volkerakmeer gaan lozen.
De Oesterdam vormt de scheiding tussen
het Zoommeer en de Oosterschelde.
De Kreekraksluizen vormen de verbinding
tussen het Zoommeeren het Antwerps
Kanaalpand. Ook deze sluizen zijn voorzien
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van een zoet-zout scheidingssysteem. Op het
Zoommeer zullen de Zoom en enkele
polders hun water lozen. Overtollig water
kan via de Bathse-spuisluis naar de
Westerschelde worden afgevoerd.
De capaciteit van het spuikanaal is 100 m 3
per seconde.
Het Markiezaatsmeer isnu nogzout. Het zal
in de komende decennia langzamerhand
verzoeten door natuurlijke ontzilting in
tegenstelling tot het Volkerak/Zoommeer,
dat met Hollandsch Diepwater binnen een
jaar na afsluiting van de Philipsdam geforceerd ontzilt zal worden.
Het Volkerakmeer/Zoommeer zal hoogstwaarschijnlijk een vast peil van N.A.P.

Afb. 2 - Waterbalansen Volkerakmeer. '/.oommeer en Markiezaatsmeer.
1 = inlaat
.? - afstroming vanpolders
o = uitlaat
7=inlaatin polders
2 — neerslag 4 — kwel. afstroming
5 = sluizen, schutverlies S = verdamping
VOLKERAKMEER

2. Het Volkerakmeer, Zoommeer
en Markiezaatsmeer
Na het gereedkomen van de Deltawerken
zullen er ten oosten van de twee
compartimenteringsdammen in de
Oosterschelde twee nieuwe zoetwatermeren,
Volkerakmeer en Zoommeer genaamd, zijn
ontstaan. Een deel van de Oosterschelde is
(nu) al omkaad en wordt Markiezaatsmeer
genoemd (afb. 1 ). Afb. 1 laat zien dat het
Volkerakmeer/Zoommeer een nieuwe tak
van het benedenrivierengebied zal worden.

Het Volkerakmeer, 'Zoommeer enMarkiezaatsmeer.
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krijgen. Het Markiezaatsmeer zal een
variabel peil krijgen dat wisseltonder invloed
van de klimatologische omstandigheden tot
een maximum van N.A.P. + 0,80 m.
De waterbalans voor een gemiddeld
hydrologisch jaar voor de drie meren is
weergegeven in afb. 2.Voor het Volkerakmeer/Zoommeer isdaarbij inafb. 2de balans
vermeld voor het waterhuishoudkundig
beheersalternatief. waarin de watertoevoer
via de Volkeraksluizen zogroot is.dat uitsluitend het peil wordt gehandhaafd.
Er wordt in dit alternatief dus geen water via
het Bathse-spuikanaal naarde Westerschelde geloosd. Ook deoverige resultaten in
dit artikel gelden voor dit beheersalternatief.
De inlaat via de Volkeraksluizen en de
polder- en rivierbelastingen blijken met 70
en 2 2 % de grootste belastingsbronnen tezijn
voor het Volkerakmeer. De onttrekkingen
bestaan hoofdzakelijk uit afvoer naar het
Zoommeer (52%) en hetwaterverbruik door
de Krammersluizen (37%). Het Zoommeer
wordt voor 86% gevoed met water uit het
Volkerakmeer. Van de onttrekkingen vormt
het waterverbruik door de Kreekraksluizen
en Bergsediepsluis met 89%degrootste post.
De neerslag en de afstroming blijken met
circa 90% de grootste belastingsbronnen van
het Markiezaatsmeer te zijn. De grootste
onttrekkingen vormen met circa 90% verdamping en wegzijging.
Het Volkerakmeer/Zoommeer zalo.a. de
functie krijgen van scheepvaartweg,
landbouwwatervoorziening. recreatie- en
natuurgebied. Het Markiezaatsmeer zal
alleen natuurgebied worden.
3. Modellen
Het beleid voor het Volkerakmeer/
Zoommeer iseropgericht van hetgebied een
multifunctioneel zoetwaterbekken te maken.
Het Markiezaatsmeer moet een zo waardevol mogelijk natuurgebied worden.
De uitvoering van het beleid zal geschieden
door middel van een waterhuishoudkundia

Afb. .1 - TyperingwaterkwaUteitsmodellen.
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beheersplan (met o.a. het doorspoelbeheer),
een inrichtingsplan (met o.a. locaties voor
recreatiefaciliteiten) en eventueel door het
uitvoeren van aanvullende civiele werken.
Voor het opstellen van aldeze plannen is
vooraf inzicht in de te verwachten waterkwaliteit nooadzakelijk. Maar hoe isde
waterkwaliteit van een nog niet bestaand
zoetwaterbekken te voorspellen?
Een oplossing isdeskundigen hun mening te
vragen. Dit heeft nadelen. Zo'n meningis
vaak eenzijdig, subjectief en kwalitatief.
Een betere methode ishet gebruik van
mathematische modellen. Met name de
enorme toename van de mogelijkheden,
welke computers bieden, heeft dit geweldig
gestimuleerd.
Typering modellen
Modellen zijn te typeren naar de mate van
structuur, het aantal dimensies en het welof
niet beschouwen van een toevalscomponent
(v.d. Kamer e.a.. 1983;zie afb. 3).
Onder een zuiver empirisch model wordt een
relatie verstaan die slechtsgebaseerd isop
waargenomen variabelen (bijv. de concentratie van chlorofyl uitgezet tegen die van
fosfor, de punten zonodig verbonden via een
of andere lijn). Een zuiverstructuur model is
te beschouwen alshet mathematisch
analogon van een stuk natuurwetenschappelijke kennis b.v. van een 'wet' alsdie van
Ohm. Een willekeurig waterkwaliteitsmodel
isgebaseerd op zowel empirische- als
structuurkennis. Vandaar de continue schaal
in afb. 3. Een deterministisch model schakelt
toevalseffecten bewust uit. De grondgedachte isdat de actuele toestand van het
systeem exact af te leiden isuit de voorafgaande toestanden. Een stochastisch model
daarentegen bouwt bewust een toevalscomponent in. Een dynamisch model
probeert deveranderingen indetoestand van
een systeem met detijd temodelleren. In een
statisch of steady-state model isde wijze
waarop in de tijd het evenwicht wordt
bereikt, niet van belang en wordt alleen de
evenwichtstoestand berekend. In feite wordt
de dimensie tijd in dit geval weggeschematiseerd. Dit kan ook gebeuren met
de drie overige dimensies (van ruimte).
Er kan dussprake zijn vaneen nul,één, twee,
drie of vier dimensionaal model.
Voor de berekening van de waterkwaliteit
van het Volkerakmeer, Zoommeeren
Markiezaatsmeer zijn een drietal modellen
gebruikt nl. de CUWVO- en Vollenweiderbenadering, in vakjargon twee nuldimensionale sterk empirisch getinte modellen en het
model BLOOM II/CHARON. in vakjargon
een dynamisch deterministisch sterk
structuur getint puntmodel.
De CWWV O-benadering
Gebaseerd op metingen in een vijftigtal

Nederlandse meren isdoor de werkgroep VI
van de CUWVO een aantal relaties vastgesteld om de bovengrenzen van de zomergemiddelde concentratie van chlorofyl te
bepalen in relatie tot het onderwaterlichtklimaat en deconcentratiesvantotaal fosfaat
en totaal stikstof (CUWVO, 1980).
Aangezien de bovengrens hoogstwaarschijnlijk bepaald wordt door meren
waarin een mogelijke beperking van de
algenbiomassa door b.v. zoöplankton of
uitspoeling minimaal is,zijn de berekende
verwachtingswaarden voor de bovengrens
van de zomergemiddelde concentratie van
chlorofyl in feite pessimistische schattingen.
De Vollen weider-benadering
Door Vollenweider iseen statistische relatie
vastgesteld tussen de zomergemiddelde
concentratie van chlorofyl. de fosfaatbelasting en de waterverblijftijd
(Vollenweider, 1976). Bij deze methode
wordt verondersteld dat de meren fosfaatbeperkt zijn, maar inde correlatieberekening
zijn waarschijnlijk ook stikstof- en lichtbeperkte meren betrokken. In deze methode
iseveneens impliciet de graas door
zoöplankton en andere sterfteprocessen van
het fyto-plankton meegenomen.
BLOOM 111CHARON
Het model BLOOM II/CHARON (de Rooij
e.a., 1982) iseen koppeling van het algenbloeimodel BLOOM II (Los, 1981) en het
chemisch model CHARON (de Rooij, 1985).
Beide modellen zijn door het Waterloopkundig Laboratorium ontwikkeld in
opdracht van en in samenwerking met de
Deltadienst.
Het biologisch gedeelte (BLOOM II) maakt
gebruik van een optimalisatietechniek,
lineaire programmering, om het potentiële
fytoplanktonmaximum teberekenen inovereenstemming met de heersende abiotische
omstandigheden. De fytoplanktonbloei kan
worden beperkt door de voedingsstoffen
(stikstof, fosfor of silicium),door de groeisnelheid en/of door de beschikbare hoeveelheid lichtenergie. Afhankelijk van de
omstandigheden kiest het model uit tien
potentiële fytoplanktonsoorten, die
combinatie, die het meest efficiënt van de
beschikbare hoeveelheden gebruik maakt.
Het model CHARON berekent de
chemische samenstelling van een aquatisch
systeem als resultante van de belastingen, de
uitwisseling met lucht en bodem, interne
processen en afvoer. Het model isvoor de
berekening van een dergelijk systeem voorzien van een drietal modules. Deze zijn
respectievelijk:
—een moduul voor evenwichtsreacties
waarin met behulp van de wet van behoud
van massa en de massa-actiewet de
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concentraties vandeevenwichtsverbindingen
worden berekend;
—eenmoduul voor delangzame processen
(o.a. BOD, nitrificatie, denitrificatie), waarin
op basis vankinetische formuleringen de
verandering vandehoeveelheden van de
langzame reactanten wordt berekend;
—een moduul voor fytoplankton dat enerzijds de nutriënteninformatie vanCHARON
naar BLOOM IIverzorgt enanderzijds de
biologische informatie vanBLOOM II naar
CHARON.
Voor BLOOM II/CHARON isinafb.4
schematisch weergegeven welke vier
fytoplankton compartimenten er worden
onderscheiden, alsmede derelaties ertussen.
Twee compartimenten bevinden zich nietin
de waterkolom maar opdebodem. Inafb.4
is voorts degemodelleerde koolstof-, fosforen stikstofcyclus vanhet oppervlaktewater
weergegeven. De evenwichtsprocessen
worden gerepresenteerd door de dubbele
pijlen inhetcentrale blok. Het model levert
per tijdstap uitvoer van:
—de totaalconcentratie en afzonderlijke
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Afb. 5-Dedoor BLOOM II/CHARON berekende concentratie van chlorofyl ineengemiddeld hydrologisch jaar.
— = Volkerakmeer; — = Zoommeer: 0 - - 0 - - 0 —Markiezaatsmeer.
Afb. 4- Modellering fytoplankton, koolstof fosfor en
stikstof in BLOOM
II/CHARON.

Tabel I—Overzicht zomerhalfjaargemiddelde concentratie vanchlorofyl (in fig/I).
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concentraties vandetien algensoorten;
—de concentratie van chlorofyl;
—de verdeling vande nutriënten stikstof,
fosfor en silicium over algen, detritus ende
overige verbindingen;
—de totale extinctie;
—deconcentraties van alleoverige gemodelleerde waterkwaliteitskenmerken (o.a. pH.
zuurstof);
—de intensiteit vandeprocessen dieinhet
model zijn opgenomen.
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4. Resultaten
In tabel Izijn de zomerhalfjaargemiddelde
concentraties vanchlorofyl endelimiterende
factoren vermeld diemetdedrie modellen
zijn berekend. Ter illustratie vanhetdynamische karakter vanBLOOM II/CHARON
is voorts voor dedrie meren inafb.5 het
verloop vandeconcentratie vanchlorofyl in
een gemiddeld hydrologisch jaar uitgezet.
Vollenweider
Het Vollenweider model beschouwt alleen
de relatie tussen chlorofyl en fosfor.
Het Volkerakmeer enZoommeer zullen
echter niet fosforgelimiteerd zijn volgensde
beide andere modellen. Ofditopzichzelf de
modelresultaten devalueert, isdevraag

omdat niet zeker isdathetmodelisopgesteld
met alleen fosforgelimiteerde meren.
Toch doet hetfeit. datde berekende
concentratie voorhetZoommeer lagerisdan
die voor hetVolkerakmeer, terwijl detwee
andere modellen opjuistewijze aangevendat
de concentratie inbeide meren hetzelfdezou
moeten zijn bijlichtlimitatie, hetvertrouwen
indeuitkomsten vanhetVollenweider model
voor hetVolkerakmeer enZoommeer niet
Afb. 6-Het Vollenweider model.
<-*—95% interval totaalfosfor concentratie
= 9 5 %interval chlorofylconcentratie
.... - helgeëxtrapoleerde modelgedeelte

A
M-Maik.ezaatsmeer
Z-Zoommeer
V-Voikeiakmeer
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toenemen. De resultaten voor het Volkerakmeer konden bovendien alleen berekend
worden door het Vollenweider model te
extrapoleren (zie afb. 6).
Voor het Markiezaatsmeer ishetgebruik van
het model wellicht beter te verdedigen. Er is
sprake van fosforlimitatie en vrijwel alleen
algengebonden fosfor. Wel roept de geringe
diepte van het meer enige vraagtekens op.
Vollenweider gebruikte immers veel diepere
meren om zijn relatie af te leiden.
CUWVO
Het CUWVO model beschouwt naast fosfor-,
ook stikstof- en lichtlimitatie. Bij toepassing
bleek echter dat slechts in de helft van de
beschouwde Nederlandse meren de gemeten
concentraties van chlorofyl in redelijke mate
overeenkwamen met het minimum van de
bovengrenzen bij fosfor-, stikstof- en lichtbeperking. In de andere helft bleken de
gemeten concentraties van chlorofyl lager
dan mogelijk onder optimale fosfor-,
stikstof- en lichtomstandigheden. Blijkbaar
zorgen andere factoren daarvoor zoals
Afb. 7- Hel CUWVO model voor de berekening vande
gemiddelde concentratie van chlorofyl inhet zomerhalfjaar
op basis van hetgemiddeld gehalleaanlotaal-N, totaal-Pen
waterdiepteldoorz.icht zonder algen (HIS0)
V = Volkerakmeer; 7.= Zoommeer: M= Markiezaatsmeer.
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zoöplankton, grotere sterfte, sedimentatie of
uitspoeling. een ongunstig onderwaterlichtklimaat. gebrek aan micronutriënten of
toxische stoffen.
Bij onderhavige toepassing heeft het
CUWVO model drie voordelen ten opzichte
van het Vollenweider model. Het model beschouwt niet één maar de drie belangrijkste
limiterende factoren, het isafgeleid met
uitsluitend Nederlandse meren en tijdens de
berekening hoefde niet geëxtrapoleerd te
worden zoals afb. 7 laat zien. De berekende
concentratie van chlorofyl kan daarmee
zeker voor het Volkerakmeer en Zoommeer
met een redelijke mate van zekerheid alsde
maximaal haalbare concentratie van chlorofyl
worden gezien.
Voor het Markiezaatsmeer ligt de situatie
moeilijker gezien de berekende concentratie
van chlorofyl van 47 /xg/1 bij een concentratie van totaal fosfor van 80 tigP/1. Er zijn
in de literatuur voldoende aanwijzingen dat
in fosforgelimiteerde meren een chlorofyl/
fosfor ratio van één haalbaar is(Smith and
Shapiro. 1981 ). Blijkbaar spelen in de
Nederlandse mesotrofe meren de processen,
die de clorofylconcentratie verlagen een
belangrijke fol.
Tenslotte dient natuurlijk niet onvermeld te
blijven dat zowel Vollenweider als CUWVO
empirische 'black-box' modellen zijn.
Je kunt er alléén chlorofyl mee berekenen,
inzicht inde mechanismen inde 'box' leveren
ze niet op.
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BLOOM
IIICHARON
Het idee achter de ontwikkeling en
toepassing van een groot structuurmodel als
BLOOM II/CHARON isde aanname, dat
de voorspellende of extrapolerende kracht
van een model toeneemt met de hoeveelheid
structuurkennis erin. Op zichzelf isdeze
aanname wel gewettigd. Alleen isde kennis
op waterkwaliteitsgebied nogzo onevenwichtig en bevat zij nogzoveel leemten, dat
de huidige structuurmodellen hier nog te
weinig profijt van kunnen trekken. Het blijft
nog teveel behelpen met empirische relaties.
Dit uit zich in het model door de aanwezigheid van parameters die door calibratie
moeten worden geschat. Voor wat betreft
BLOOM II/CHARON kangewezen worden
op het ontbreken van de invloed van
zoöplankton, het ontbreken van het drijfvermogen van sommige algensoorten, het
ontbreken van de competitie tussen fytoplankton en macrofyten, de empirische
formulering van desterfte van plankton en de
eenvoudige formuleringen voor de toeleveringvan nutriënten vanuit de bodem naar het
bovenstaande water en het fosfor-adsorptieproces.
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Door het feit dat BLOOM II/CHARON
ruimtelijk een nul-dimensionaal model is,
berekent het geen laterale of verticale

verschillen. Met name in andere meren (bijv.
Brielse Meer) blijkt, dat het lokale
problemen zijn in beschutte gebieden of
haventjes, welke de meeste last veroorzaken.
Hierdoor is niet bekend of dit soort
problemen ook niet gaan voorkomen in de
nieuwe meren.
In het Markiezaatsmeer zal bovendien de
ontwikkeling vanmacrofyten een belangrijke
rol kunnen gaan spelen.Ook hieroveren met
name over de vraag of een ontwikkeling
mogelijk iszoals de Randmeren die vroeger
te zien hebben gegeven, geeft BLOOM 11/
C H A R O N geen uitsluitsel. Dit geldt ook
voor de vraag of met een specifiek witvisbeheer de biomassa van het zoöplankton
gemaximaliseerd en daarmee de biomassa
van het fytoplankton geminimaliseerd zou
kunnen worden.
Naast het bovenstaande kan devraag worden
opgeworpen wat de bruikbaarheid van
BLOOM II/CHARON zal zijn alsalle van
belang zijnde en nogontbrekende processen
in het model zijn opgenomen. Deze vraag is
moeilijk te beantwoorden. Vast staat dat het
in tegenstelling tot Vollenweider en
CUWVO nu al een kostbare zaak isen dat
veel kennis vereist isom het model te
gebruiken. Bovendien zal er een grens zijn
aan de reductie van de onzekerheid in de
modeluitkomsten, hoeveel deterministische
proceskennis er ook wordt aangewend.
Toevalseffecten gaan op een gegeven
moment namelijk een rol spelen.
Desalniettemin kan toch wel gezegd worden
dat BLOOM II/CHARON een redelijke
indruk geeft van de te verwachten
concentratie van chlorofyl. Dit geldt met
name voor het Volkerakmeer en Zoommeer,
omdat die veel zullen gaan lijken op andere
Nederlandse eutrofe meren die met Rijn en/
of Maaswater worden gevoed. De meeste
ervaring met BLOOM II/CHARON ismet
dit soort meren opgedaan, vandaarook datin
de hier beschreven toepassing de gecalibreerde en gevalideerde versievan het model
voor het IJsselmeer isgebruikt. Voor het
Markiezaatsmeer daarentegen isniet
duidelijk of BLOOM II/CHARON toegepast
had mogen worden op dit oligotrofe of
mesotrofe zeer ondiepe meer met een flink
fluctuerend waterpeil. Modeltoepassingen
op oligotrofe meren ontbreken namelijk nog.
Dit ontbreken vandezekerheid of het model
wel toegepast magworden werd uiteraard als
een gemis ervaren.
Voor het Markiezaatsmeer zijn de door
BLOOM II/CHARON berekende
gemiddelde concentratie van chlorofyl en
algensoorten overigens eenvoudig
rechtstreeks te berekenen. Met een hoogste
chlorofyl/fosfor ratio van 4,4 voor de
blauwalg Aphanizomenon in demodel
invoer, wordt met een totaal algengebonden
fosforconcentratie van 16/xgP/1, een
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concentratie van chlorofyl van 70 /xg/1
berekend. Dit komt goed overeen met de
door BLOOM IIberekende concentratie van
chlorofyl van 62 /xg/1, terwijl ook dezelfde
algensoort wordt berekend. De chlorofyl/
fosfor ratiovan 4isinditverband erghoogte
noemen. In het algemeen wordt in meren
waarin fosfor limiterend is.een chlorofyl/
fosfor ratio van maximaal 1aangehouden
(Smith and Shapiro. 1981).
Normen
Geconcludeerd kan worden dat voor het
Volkerakmeer/Zoommeer CUWVO en
BLOOM II/CHARON een redelijke indruk
van de te verwachten concentratie van
chlorofyl geven. Dit geldt ook voor de door
BLOOM II berekende algensoorten:
diatomeeën in het voorjaar gevolgd door
groenalgen en flagellaten en tenslotte blauwalgen in het najaar. Voor het Markiezaatsmeer valtdieconclusiemoeilijker te trekken.
Alle drie modellen hebben hun voors en
tegens.
Toetsing aan de nonnen voor de 'Basiskwaliteit' zoals die in het tweede IMP water
'80-'84 staan vermeld (Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, 1981),isalleen voor
BLOOM II/CHARON mogelijk, omdat het
als enige naast chlorofyl ook de andere
hiervoor benodigde waterkwaliteitskenmerken berekent, en wel dynamisch.
De resultaten van de toetsing staan vermeld
in tabel II.
In het algemeen kan gezegd worden dat in
redelijke mate aan de normen voor de
minimum waterkwaliteit wordt voldaan.
In het Volkerakmeer en Zoommeer zal de
norm voor totaal stikstof nietgehaaid worden
en zullen de normen voor totaal fosfor en
chlorofyl vermoedelijk regelmatig overschreden worden.
5. Onzekerheidsanalyse
Gezien de grote verschillen in de berekende
concentraties van chlorofyl komt de vraag
naar boven hoe groot de onzekerheid in de
berekende concentraties is.Deze vraag is
met name relevant omdat de neiging bestaat
ingrijpende beleidsbeslissingen te nemen op
grond van bovenstaande en soortgelijke
modellen.
Er zijn drie bronnen aan tewijzen voor de
onzekerheid in de resultaten van een waterkwaliteitsmodel (v.d. Kamer, 1982), ni. de
onzekerheid in:
—de begintoestand (bij dynamische
modellen);
—de modelinvoer;
—het modelzelf,omdat heteen schematisatie
betreft van de werkelijkheid.
De eerste twee bronnen zijn meestal wel te
kwantificeren. De laatste kan worden
achterhaald middels een geformaliseerde
calibratieprocedure. Gegeven de model-

structuur worden de modelparameters daarin
geschat met hun onzekerheid op grond van
b.v. veldwaarnemingen. In feite iser geen
verschil met de bekende lineaire regressie:de
parameters daarin worden geschat gegeven
de aangenomen struktuur van de rechte lijn.
Met behulp van de onzekerheid in parameters, invoer en begintoestand kan
vervolgens met wiskundige technieken
berekend worden hoe groot de onzekerheid
in de modelresultaten is.Een en ander leidt
ertoe dat bij modelontwikkeling en toepassing
vier fasen moeten worden doorlopen:
—hypothese (model) formulering;
—calibratie: toetsen van de hypothese
(model) en schatten van de parameters
inclusief hun onzekerheid;
—validatie: controle model met situaties die
wel gemeten zijn maar niet zijn gebruikt bij
de calibratie;
—simulatie (voorspelling) met berekening
van de onzekerheid in de resultaten.
Bij de ontwikkeling van de modellen die in
deze studie zijn gebruikt ishelaas nog weinig
aandacht geschonken aan bovenstaande
zaken. Desondanks isgepoogd eniginzicht te
krijgen in de onzekerheid van de modelresultaten.

modelresultaat te schatten nog in ontwikkeling. Hier isgekozen voor de volgende
werkwijze. Allereerst zijn op grond van de
door het model aangegeven limiterende
factoren die parameters geïdentificeerd,
welke de modeluitkomsten in hoge mate
bepalen. Gezien de berekende lichtlimitatie
zijn dit voor Volkerakmeer en Zoommeer
o.a. de achtergrondextinctie en de
gemiddelde waterdiepte. Voor het
Markiezaatsmeer zullen het, gezien de
berekende fosforlimitatie, alle parameters
zijn die het gedrag van fosfor bepalen.
Voor het Volkerakmeer/Zoommeer blijkt de
achtergrondextinctie de gevoeligste
parameter. Wordt aangenomen dat deze zal
komen te liggen tussen 0,9 en 1,3 rrr' dan
berekent het model een jaargemiddelde
concentratie van chlorofyl tussen 55 en
100 /xg/1. Voor het Markiezaatsmeer blijkt
de bodemflux de onzekerste factor. Met een
bodemflux van 0,3 tot 0.8 gP/m 2 per jaar
wordt een jaargemiddelde chlorofylconcentratie van 30 tot 90 /xg/1 berekend.
De met BLOOM II/CHARON berekende
jaargemiddelde concentratie van chlorofyl
bedraagt dus ruwweg 80 ± 25 /xg/1 voor het
Volkerakmeer en Zoommeer en
60 ± 30 ixg/1 voor het Markiezaatsmeer.
Het zal uit het bovenstaande duidelijk zijn
dat de onzekerheid in de resultaten van alle
drie de modellen groot is.Als rekening wordt
gehouden met deze onzekerheid dan
overlappen de resultaten elkaar grotendeels.
Empirische modellen blijken in voorspellende
zin nog steeds te kunnen concurreren met
structuurmodellen.

Vollenweider
De onzekerheden inderesultaten, verkregen
met het Vollenweider model, zijn weergegeven in tabel IIIen te zien in afb. 6.
De onzekerheid in de resultaten is(zeer)
groot. Dit isvaak een kenmerk van
empirische modellen.
CUWVO
Gezien het karakter van het CUWVO model
(zie afb. 7) ishet niet mogelijk de onzekerheid in de resultaten aan te geven.

Los van het bovenstaande moet natuurlijk
wel geconstateerd worden dat met
BLOOM II/CHARON een geavanceerd
stuk modelontwikkeling op eutrofiëringsgebied heeft plaatsgevonden. Het inzicht in
de belangrijkste processen, die de algenbiomassa in het oppervlaktewater bepalen, is
zonder meer flink toegenomen. Dit zal
belangrijke implicaties voor het onderzoek

BLOOM
ll/CHARON
Voor dit model iseen geformaliseerde
calibratieprocedure en een techniek om de
doorwerking van de foutenbronnen in het

Tabel II - Toetsing berekende (BLOOM II/CHARON) waterkwaliteit aande IMI'-normen.
N orm 'Basiskwaliteit'

Percentage van Je tijd waarin aan Je normen voldi tan wordt

IMP'80-'84

doorzicht
zuurstof

pH
tot. fosfor
tot. stikstof
ammonium
chlorofyl
1

Volkerakmeer

Zoommeer

Mark lezaatsmeer

100

100
100
[00
78
0
100
67

100
100
100
100
100
100
100

0.5 m ')
5 ma O Ï / 1
6.5-9 s.c.
0.2 m a P 1 ')
2 m g N / l ')
1 mgN/1
100 jag/1 ')

10(1
lllll

83
0
100
70

) norm geIJt alleen voor het zomerhalfjaar.

Tabel III - Overzicht onzekerheid inresultaten Vollenweider model.
Totaal fosforconcentratie
fig P/1 met 95% interval ')
Volkerakmeer
Zoommeer
Markiezaatsmeer
l

330 ± 60
200 ± 6 0
80 ± 3(1

Chlorofyïconcentratie {yüg/1)
aemiddelde
95% interval
73
4fi
20

) de onzekerheid in Je concentratie van totaal fosfor isberekenJ volgens Reckhow (1979).

30- 175
2 5 - 105
10- 35

H,0(19) 1986.nr.6
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structureren aandehand vande
onzekerheidsanalyse. De modelbouwer
moet instaat zijn aantegeven welke
parameters (endus welke processen)de
grootste bijdrage leveren aande onzekerheid
indemodelresultaten. Ditleidttotprioriteitstelling inhetonderzoek. De onderzoeker
kan vervolgens samen metde modelbouwer
zijn beschikbare kennis van deze processen
beter inhetmodel proberen tekrijgenen
onderzoek initiëren omleemten aan te
vullen.

hebben. Hetzalnamelijk duidelijk zijn.dat
onderzoek inhet Markiezaatsmeer zich
vooral zalrichten opdefosforcyclus. terwijl
in hetVolkerakmeer/Zoommeer hetonderwaterlichtklimaat aandacht dient te krijgen.
Deze sturende functie van hetmodelonderzoek valt zeker alseen vande
belangrijkste argumenten ommodelonderzoek teverrichten tenoemen. Met de
resultaten van hetonderzoek zijn bovendien
vermoedelijk weer modelontwikkelingen
mogelijk die deonzekerheid indemodelresultaten zullen verkleinen.
Aanbevolen wordt deze interactie tussen
modelontwikkelina enonderzoek te

6. Balansen
Ter illustratie tenslotte vanhet veel «rotere

Zuurstof
De belangrijkste processen met betrekking
tot zuurstof zijn nitrificatie. hetzuurstofverbruik door debodem endezuurstofproduktie door algen. Denitrificatieen
zuurstofproduktie inhetZoommeer zijn
lager dan inhetVolkerakmeer doordat inhet
Volkerakmeer aleengroot deel vanhet
ammonium is omgezet innitraat enzich daar
al algen gevormd hebben. Dein het
Markiezaatsmeer door algen geproduceerde
zuurstof ispraktisch gelijk aanhetzuurstofverbruik door de bodem.

Afb. 8-Dezuurstof-, totaal fosfor-, (oraalstikstof-enanorganisch koolstofbalans. Devermelde waarden
fin gelement .m~2.a_,J gelden achtereenvolgens vanboven naarbeneden voorhet Volkerakmeer, Zoommeer en
Markiezaatsmeer.
-p
[ proces met positieve bijdrage op debalans |
|proces met negatievebijdrageop debalans
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inzicht endedaaruit voortvloeiende sturende
werking van het onderzoek, dat het structuur
model BLOOM II/CHARON geeft aangaande debelangrijkste processen diede
waterkwaliteit bepalen, zijn inafb.8de
zuurstof-, totaal fosfor-, totaal stikstof,en
anorganisch koolstofbalans gegeven voorhet
Volkerakmeer, Zoommeer enMarkiezaatsmeer zoals diedoor BLOOM II/CHARON
zijn berekend. Hetverschil inbelastingen
daarmee inintensiteit van dediverse
processen tussen het Volkerakmeer/
Zoommeer enerzijds en Markiezaatsmeer
anderzijds valt duidelijk op. Overde
balansen zelfvalthet volgendeopte merken:

Fosfor
De fosforbelasting van hetVolkerakmeer en
Zoommeer zal hoog zijn. De fosforbelasting
vanuit debodem bedraagt circa 10% vande
totale belasting. Voor het Markiezaatsmeer
daarentegen meteengeringe externebelasting isde(gekozen) belasting vanuitde
bodem 70% vandetotale belasting. Hieruit
blijkt voor hetMarkiezaatsmeer het grote
belang van een juiste keuze vande
bodemflux. mede ook omdat fosfor
limiterend is.Desedimentatie vanalgengebonden fosfor speelt inhet Markiezaatsmeer een grotere roldaninbeide andere
meren. Deopname door algen in het
Zoommeer islager dan inhet Volkerakmeer
doordat alalgen inhetVolkerakmeer zijn
gevormd.
Stikstof
In hetVolkerakmeer en Zoommeer zijnde
belangrijkste processen nitrificatieen
denitrificatie. Desedimentatie wordt vrijwel
gecompenseerd door de bodemflux.
De nitrificatie enopname dooralgen isinhet
Zoommeer lageromdat inhet Volkerakmeer
alammonium innitraat isomgezet enalalgen
zijn gevormd. In hetMarkiezaatsmeer isde
interne belasting groter dan deexterne.
De opname door algen ishier hetbelangrijkste proces.
Anorganisch koolstof
Ten opzichte vandeaan-en afvoer zijn inhet
Volkerakmeer enZoommeer de interne
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processen gering. De opname door algen isin
het Zoommeer weer geringer door de inspoeling van in het Volkerakmeer gevormde
algen. In het Markiezaatsmeer spoelt
ongeveer de helft van de aangevoerde
koolstof uit en verdwijnt de rest naar de
atmosfeer. De opname door algen en de
toevoer vanuit debodem compenseren elkaar.
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Winsemius: bodemsanering
een miljard gulden duurder
De kosten van bodemsanering in ons land
vallen de komende jaren een miljard gulden
duurder uit dan tot nu toe werd aangenomen
en zullen naarverwachtingdriemiljard gulden
gaan bedragen. Dit ismet name tewijten aan
een groter aantal gevallen dat voor sanering
in aanmerking komt en de sanering, voor het
eerst, van bedrijfsterreinen.
Dit heeft minister dr. P.Winsemius van
Milieubeheer gezegd in Rozenburg bij de
uitreiking van tachtig diploma's voor de
cursus depotbeheerder klein chemisch afval.
Volgens Winsemius blijkt de stijging van de
kosten voor bodemsanering uit de door het
ministerie goedgekeurde provinciale
saneringsplannen, zoals die in het najaar van
1985 bij het departement zijn ingediend.
Die plannen worden door het departement
getoetst. De meerjarenplannen ten aanzien
van de bodemsanering lopen tot aan het eind
van de jaren '90. Het departement iser altijd
van uitgegaan, dat twee miljard gulden
voldoende moest zijn voorde saneringvandein Nederland verontreinigde bodem, maar
andere deskundigen hebben deze aanname
altijd veel te laag gevonden.
Het nu door minister Winsemius vastgestelde
bedrag kan nog aanzienlijk hoger uitvallen
omdat tot op heden slechts twee provincies
(Utrecht en Overijssel) een inventarisatie
hebben gemaakt van door bodemverontreiniging getroffen bedrijfsterreinen die nogin
gebruik zijn. Met desaneringdaarvan blijken
hoge kosten gemoeid tezijn.diede bedrijven
niet altijd zelf kunnen dragen en waarvoor ze
ook niet altijd zelf verantwoordelijk zijn
geweest. De andere provincies moeten een
dergelijke inventarisatie nog maken.
Over de financiering van de extra kosten die
met de bodemsanering gemoeid zijn. heeft
volgens Winsemius noggeen overleg plaatsgevonden. Hij verwacht overigens dat dat in
het huidige kabinet ook niet zal gebeuren en
dat het een zaak zal worden die in het
regeerakkoord voor een nieuw kabinet
geregeld zal moeten worden.
Winsemius maakte verder bekend dat op
I april in de Gooi- en Vechtstreek een
proefproject van start gaat met inzameling
van bedrijfsafvalstoffen. Dat project loopt
negen maanden. De mogelijkheden voor
ophalen en wegbrengen van klein chemisch
afval zijn in Nederland al behoorlijk
ontwikkeld, maar bedrijven die niet tot de
chemische industrie behoren, maar incidenteel wel over kleine hoeveelheden chemisch
afval beschikken, kunnen dat afval in de
praktijk veelal niet eenvoudig kwijt.
De minister wil, indien de proef slaagt, dat in
het gehele land inzamelsystemen voor
bedrijfsafvalstoffen ingevoerd worden.
Mogelijk zal dan de voorkeur uitgaan naar

svstemen waarbij het bedrijfsafval per
bedrijfstak ingezameld wordt, omdat het dan
om dezelfde soort stoffen gaat.
De cursussen voor depothouders klein
chemisch afval zullen worden voortgezet.
De cursus isopgezet door het opleidingsinstituut van de landelijke organisatie van
directeuren van verenigingsbedrijven
(NVRD) en wordt met name gevolgd door
ambtenaren van de reinigingsdiensten of van
de diensten gemeentewerken inde diverse
plaatsen. (ANP)

Themadag 'de Wet
bodembescherming'
De sectie Milieukunde van de Koninklijke
Nederlandse Chemische Vereniging organiseert op 18april 1986een themadag waarbij
de aanstaande Wet bodembescherming
centraal staat. De bijeenkomst vindt plaatsin
de Reehorst te Ede.Op het programma staan
onder meer de volgende voordrachten:
'Hoofdlijnen vandeWet bodembescherming',
doordrs. M.J. Dresden (Ministerie VROM):
'Mogelijkheden en beperkingen van normstelling in relatie tot bodembescherming',
door prof. dr. ir. F.A. M.de Haan
(Vakgroep bodemkunde en plantevoeding
LH Wageningen);
'De rol van de provincie bij de uitvoering
van de Wet bodembescherming', door
mr. W. M. C. den Boer (Dienst Milieuhygiëne van de provincie Gelderland);
'Bodembescherming, voldoende voor goed en
goedkoop drinkwater?', door dr. H.J. Kool
(Stichting Waterlaboratorium Oost);
'Wet bodembescherming: gevolgen voor de
landbouw', door mr.W.J.Wolff (Landbouwschap);
'De wet bodembescherming: het einde of het
begin?', door dr. B. H. Bibo (Enka Research
Institute, Arnhem);
'Het spanningsveld tussen de Wet bodembescherming en het meststoffenbeleid', door
ir. J. G. ten Wolde (Rutte Recycling).
De deelnameprijs isvoor leden van de sectie
Milieuchemie en de Vereniging voor Milieurecht en voor studenten ƒ 30,—;voor nietleden ƒ 40.-; lunchkosten ƒ 20,-.
Inlichtingen: Secretariaat Vereniging
voor Milieurecht, Donkerstraat 17,
3511 KB Utrecht, tel. 030 - 33 1328
(mw. mr. A. van Oorschot).

