Eutrofiëring enalgengroeiinhetFrieseboezemwater

1. Inleiding
Eutrofiëring kan op meerdere manieren
worden gedefinieerd [45].Het gaat hierbij
(in de semi-stagnante eutrofiëringsgevoelige
wateren) vooral om overmatige algengroei,
die het water sterk groen kleurt en daardoor
blijkbaar doet denken aan erwtensoep.
Als belangrijkste oorzaak van de (toegenomen) eutrofiëring wordt de (toegenomen)
fosfaatbelasting van het oppervlaktewater
beschouwd [17,32, 10].De wijze waarop dit
proces leidt tot een door fytoplankton
gedomineerd ecosysteem isonder andere
beschreven door Phillips etal.[35].
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Vooraf
Hetprobleemvandeeutrofiëringvanhet
oppervlaktewater isnietnieuw,dochnaarmatede
saneringvan (ongezuiverde) lozingenvanhuishoudelijke enindustriële afkomst haar voltooiing
nadert,wordtdeproblematiekvan overmatige
algengroei steeds nijpender. Vanaf ongeveer 1978
heeftdeeutrofiëringvoortdurendaandacht,getuige
devele publikatiesensymposia.Juistophet
moment dat deaandacht en beleidsinspanning
betreffende zuurstofbindende stoffen vermindert,
vormendeeutrofiërende stoffeneen nieuw
aandachtsgebied;eenverschijnseldat lijktte
passen bijdewetvanbehoudvanellende.
De blijvende aandachtvoor eutrofiëring mogeook
blijken uithet IMP-Milieubeheer 1986-1990
(vermestingvormteenvandevijfcentrale thema's
vanhetmilieubeheer), het IMP-Water 1985-1989
(hetfosfatenbeleid,inclusief een bijdrageregeling
defosfatering,wordtvoortgezet) eneenditjaarte
houden3eeutrofiëringsenquéteonder de
waterkwaliteitsbeheerders.

i Milieu

Bij verdergaande eutrofiëring komen
blauwalgen, met name Oscillatoriaagardhii,
tot dominantie [29, 26],een situatie die
onder meer wordt aangetroffen in de Friese
boezemmeren [9].
De bestrijding van de eutrofiëring werd aan
het eind van dejaren zeventig gekenmerkt
door een tweesporenbeleid: defosfatering
van afvalwater op daarvoor in aanmerking
komende rioolwaterzuiveringsinstallaties
(rwzi's) en vervanging van fosfaten in
wasmiddelen [28].Vanaf 1983staat de
integrale aanpak bij de bestrijding centraal
[10]. Hiermee wordt bedoeld dat 'alle
praktische mogelijkheden om de fosfaatbelasting terug te dringen in hun onderlinge
samenhang in de beschouwingen moeten
worden betrokken'. Naast bovengenoemde
maatregelen kan men hierbij-voor Friesland
—denken aan een ander inlaatbeleid (van
IJsselmeerwater), voorraadvorming in de
polders en de boezem, beperking van de
landbouwemissie, baggeren en visbeheer,
aldus de werkgroep. Momenteel wordt
onderzoek verricht naar deze en andere
aanvullende maatregelen, gericht op het te
verwachten effect ter bestrijding van de
eutrofiëring [14].Er wordt in Friesland op
grote schaal gedefosfateerd. Dit jaar zal de
laatste van een serie van acht rwzi's worden
voorzien van een defosfateringsinrichting.
Dit isdan ongeveer de helft van het landelijk
aantal rwzi's met defosfatering. De
(hydrologische) situatie in Friesland met één
omvangrijk boezemnetwerk en een
uitgestrekt afwaterend gebied leidt vooralsnog tot een grootschalige benadering.
Hoewel moeilijker zichtbaar te maken en te
realiseren lijkt de noodzaak tot een integrale
aanpak evenzeer aanwezig. Elders in den
lande isdeze integrale aanpak momenteel

nader uitgewerkt in een negental kleinschalige projecten.
In twee eerdere artikelen in dit tijdschrift is
de eutrofiëringssituatie in Friesland
beschreven. Geconcludeerd werd onder
andere dat naarmate meer zuiveringstechnische maatregelen worden getroffen, de
rol van de landbouwbijdrage en van het
IJsselmeer belangrijker worden en dat het
niet te verwachten isdat direct na 1985 het
defosfateringsprogramma resultaat zal
afwerpen. In dit artikel zal het een en ander
worden beschouwd tot en met 1985, waarbij
nader wordt ingegaan op de waterkwaliteit
(inzake eutrofiëringsparameters en het
fytoplankton), op (de begrenzing van) het
gebied waar de eutrofiëring zich het meest
manifesteert en op het (te verrichten)
onderzoek met de daarbij behorende
mogelijke beheersscenario's.
2. Gebiedsbeschrijving
Het vasteland van de provincie bestaat
landschappelijk en bodemkundig uit drie
sterk verschillende gebieden: de zandgronden
in het oosten (Friese Wouden)en zuid-westen
(Gaasterland), de laagveengronden in het
midden en zuiden (Lage Midden) en de
zeekleigronden in het westen en noorden
(Noordelijk Kleigebied). Bij het waterhuishoudkundig beheer isonderscheid te maken
tussen boezemwater enerzijds en polderwater, inclusief vrij afstromend en geïsoleerd
water anderzijds. Vanuit de polders kan vrij
water onttrokken worden aan of geloosd
worden op de boezem. Het boezemwater
vormt één uitgebreid netwerk: de Friese
boezem. Vrijwel de gehele provincie
(305.000 ha) watert af via dit netwerk,

dat een wateroppervlakte heeft van
ca. 14.000 ha. 'sZomers vindt inlaat van
IJsselmeerwater plaats ten behoeve van
doorvoer, doorspoeling en peilbeheer [7],
Het Lauwersmeer, met 2.750 ha wateroppervlakte, vormt een aparte (berg)boezem.
Vanuit het Lauwersmeer wordt bij eb
overtollig water gespuid op de Waddenzee.
Gemiddeld isin de periode 1970-1981
jaarlijks ongeveer tweemaal de inhoud van
het boezemstelsel aan IJsselmeerwater
ingelaten.
In afb. 1 isdejaarlijkse hoeveelheid ingelaten
water uitgezet voor de periode 1950-1985,
gescheiden naar Teroelsterkolk en Tacozijl
enerzijds en Stavoren anderzijds.
Het Hooglandgemaal, in bedrijf vanaf 1967,
is in 1971 voor het eerst benut ten behoeve
van de inlaat van IJsselmeerwater.
De verblijftijd van het water wordt mede
bepaald door deze hoeveelheid ingelaten
water. Variaties in verblijftijd kunnen zich
voordoen vanjaartotjaar, indeloopvaneen
jaar alsmede,afhankelijk vande morfometrie
en de geografische liggingvan het water, van
gebied tot gebied. In nabij de randen van het
systeem gelegen wateren, bij inlaat- en
lozingspunten, zaldeverblijftijd veelal korter
zijn dan in centraal gelegen wateren, evenals
in kanaaltrajecten ten opzichte van meren.
Voor het Lauwersmeer berekenden Berger
& Bij de Vaate [5]voor dejaren 1970
t/m 1972 een gemiddelde verblijftijd van
20 dagen, doch zij constateerden grote
maandelijkse schommelingen. Voor het
Slotermeer zijn enkele data opgenomen in
tabel I. De gemiddelde verblijftijd varieert
tussen 1,5 en 4 maanden.
Wegman [46] berekende een gemiddelde
verblijftijd over een geheel jaar van ca.
3,5 maanden. De kortere verblijftijd voor de
zomerperiode tenopzichtevandewinter(zie
tabel I) isook af te leiden uit het onderzoek
van Olthuis [31].Voor 7 zomer(inlaat)perioden isde gemiddelde verblijftijd
1,4 maanden, voor 6 winterperioden
gemiddeld 5,8 maanden. Voor het Tjeukemeer varieert de verblijftijd van 3 tot
6 maanden.
De diepte van de Friese boezemwateren
bedraagt gemiddeld slechts ca. 1,30 m.
Het Slotermeer en Tjeukemeer zijn beide
gemiddeld 1,50 mdiep. De kanalen en
vaargeulen door de meren zijn veelal dieper,
1,70 m voor het Slotermeer, tot 3,50 m voor
de grote kanalen. Hierdoor ishet quotiënt
euphotische zone-totale waterdiepte in de
meren groter dan in de kanalen. Op grond

TABEL I— Gemiddelde verblijftijd inmaanden vanhet waterinhet Slotermeer voor eengemiddeld (A) eneendroog (B)
jaar, naar Griffioen [13].
Ie Kwartaal

2e Kwartaal

6,0
4,1

2,9
1,1

3e Kwartaal
1.4
0,8

4e Kwartaal

Zomer

Winter

Jaar

3.1
3,6

1,9
1,0

4,1
3,8

2,6
1,5
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van waterkwaliteitsgegevens. hydrologie en
geomorfologie zijn in Friesland acht waterkwaliteitsgebieden onderscheiden. In afb. 2
zijn deze gebieden aangegeven, evenals de
onderscheiden gebieden naar prioriteit voor
bestrijding van de eutrofiëring [3], Het gebied
met de hoogste prioriteit ishier aanzienlijk
kleiner dan door Zijlstra [49]aangegeven en
beslaat vooral waterkwaliteitsgebied no. 6:

het zuid-westelijk merengebied. De rwzi's
met defosfatering zijn eveneens in dit gebied
gesitueerd. Voor overige gebiedskenmerken
wordt verwezen naarClaassen [7].
Bij de bestrijding van de eutrofiëring spelen
de functies van het water i.e.de Friese
boezemwateren en de daaraan gerelateerde
kwaliteitsnormen een belangrijke rol.
Deze wateren zijn in dit kader multi-

Afb. I - Overzicht vandehoeveelheid ingelatenIJsselmeerwaterteLemmer en Tacozijl(gearceerd)enteStavoren (blanco)
voor deperiode 1950-1985. Opmerkelijk isde toegenomen hoeveelheid vanaf 1969endegeringehoeveelheid in 1985.
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functioneel, waarbij onderscheid kan worden
gemaakt in (a) (kwaliteits)-eisenstellende
functies en (b) functies waar de waterkwaliteit
geen voorwaarde vormt, maar wel beïnvloed
wordt. Van beide categorieën zullen de drie
belangrijkste functies worden genoemd.
ad a.
1. Ecologische functie conform het uitgangspunt van het waterkwaliteitsbeheer
[37]. Volgens diverse bestemmingsplannen
(buitengebied) hebben de meeste meren de
status van natuurgebied. Aldus bestaat ruim
een kwart van de totale oppervlakte natuurterreinen in Friesland uit water [41].Aan het
Lauwersmeer iseen specifieke ecologische
functie toegekend volgens het (ontwerp)water-kwaliteitsplan Groningen.
De ecologische functie van het boezemwater
is ook (indirect) van belang, wanneer water
wordt ingelaten in natuurgebieden ofalgemeen gesteld - in gebieden met een
specifieke ecologische functie.
2. Viswater voor karperachtigen. Naast het
belang van de vissenzelfspelen hierbijook de
belangen van beroeps- en sportvissers.
Opgemerkt zij dat vanaf 1977 het visrecht is
gesplitst tussen beroepsvissers (paling en
zeelt) en sportvissers (schubvis).Vanwege de
sterke verbraseming [47]gaan stemmen op
terug te komen op het in 1977 genomen
besluit.
3. Zwemwater. Van de 23 in provinciaal
water gelegen officiële zwemgelegenheden
zijner 16gesitueerd inhet boezemwater en 1
in het Lauwersmeer, veelal langs de oevers
van de meren.
ad b.
4. De oorspronkelijke functie van tijdelijke
berging van overtollig water, voor de Friese
situatie uit te breiden met landbouwwatervoorziening, doorvoer (vooral naar Groningen) en
doorspoeling (vooral verziltingsbestrijding)
[7]. In deze functie wegen vooral de belangen
van de agrarische bedrijfsvoering zwaar.
5. Schecpvaartfunctie, analoog aan punt 2
te splitsen in beroepsscheepvaart en recreatievaart. Reeds Lhijsse [44] merkte op dat 'de
Friese meren in de toeristenwereld een vermaardheid hebben verworven, die misschien
nog wel nietgelijk staat metdievande Alpen,
maar er toch niet heel ver onder blijft'.
Cynisch genoeg heeft het sindsdien toegenomen toerisme de Alpen ook geen goed
gedaan.
6. Ontvangstmedium voor afvalstromen, in
het bijzonder voor effluenten van rwzi's.
Vrijwel al het ontvangend water betreft
boezemwater; zoook de acht punten in het
zuid-westelijke merengebied, waar gedefosfateerd effluent wordt geloosd (zie afb. 2).
3. Limnologische gegevens
Van de Friese wateren zijn de boezemwateren, de boezemmeren in het bijzonder.

270

het meest langdurig en diepgaande onderzocht. Desondanks zijn van de periode voor
de afsluiting van de Zuiderzee (1932) slechts
enkele chloridecijfers bekend. Ook daarna
duurde het nog tot 1955 voordat de
boezemmeren hydrobiologisch werden
onderzocht. Vanaf die tijd zijn. met enige
onderbrekingen, limnologische gegevens
bekend. Voor een totaaloverzicht hiervan
wordt verwezen naar Claassen & Hoogterp
[9] voor het Slotermeer en naar Claassen [8]
voor de overige wateren.
Momenteel ontbreken echte waterplanten in
vrijwel alle meren. Over het eventueel
voorkomen in het verleden isweinig bekend,
doch vooral de meren langs de rand van het
Pleistocene gebied, zoals Tjeukemeer
('velden van Potamogeton cf. perfoliatus'),
Zandmeer, Lcijen en Bergumermeer hebben
waarschijnlijk goed ontwikkelde watervegetatiesgekend. Zoweldoorde eutrofiëring
[35) als door (directe) mechanische
beschadiging [30] of (indirect) scheepvaartverkeer, waardoor sedimenten op-en loswoelen [34]zijn de waterplanten waarschijnlijk verdwenen. In de boezemkanalen
komen nog sporadisch voor Potamogeton
lucens (zuid-oostelijk deel) en Potamogeton
pectinatus (noord-westelijk deel).Dezelaatste
soort komt ook voor langsde oevers van het
Lauwersmeer. Daarnaast gaat de oevervegetatie langs meren [42]en kanalen [39]
achteruit. Ook dit iswaarschijnlijk hetgevolg
van een cumulatie van effecten, zoals vertrapping door vee en oeverrecreanten,
constant(er) waterpeil, kunstmatige beschoeiingen en mechanische beschadiging,
dit laatste mogelijk versterkt vanwege door
eutrofiëring zwakkere rietstengels [38].
Van de secundaire (zoöplankton en macroevertebraten) en tertiaire producenten
(vissen) zijn vooral in het Tjeukemeer veel
gegevens verzameld door het Limnologisch
Instituut. In verband met de eutrofiëringsproblematiek isvooral van belang de toenemende verbraseming [47]ende verbanden
tussen predatie van zoöplankton (door vis)en
graas van fytoplankton (door zoöplankton).
Het inlaatregime van IJsselmeerwater speelt
hierbij mede een rol [11].
Van de boezemmeren zijn fytoplanktongegevens voorhanden uit de periode 1955
t/m 1960, 1967. 1973en vanaf 1976. aangevuld met gegevens uit het Tjeukemeer
vanaf het begin van dejaren zeventig en het
Lauwersmeer van de jaren 1971t/m 1973.
Voordat wordt ingegaan op de situatie vanaf
1976, waarbij blauwalgen (metnameOscillatoria agardhii) in belangrijke mate de
fytoplanktoncoenose bepalen, zullen resultaten van vroegere onderzoeken worden
beschouwd.

Boezemmeren (1955-1973).
In het eerste planktonmonster van het
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Afb. 2 - Indeling vandeprovincie in 8waterkwaliteitsgebieden, alsmede inde3gebiedennaarprioriteit(I—hogeprioriteit,
III = lageprioriteit) betreffende deaanpak vandefosfaatbelasting [10.3]. Tevens zijn derwzi'smet eenpijltjeaangegeven,
waar gedefosfateerd wordt.

Tjeukemeer (juli 1955) is Microcystis
aeruginosa aanwezig, Oscillatoria agardhii
ontbreekt. Overigens komen veel groenalgen
voor [20]. In het voorjaar van 1956
(23en 24maart) iseenzelfde beeld gevonden.
Microcystis aeruginosa isin alle meren,
behalve Heegermeeren Fluessen, aanwezig,
in het Tjeukemeer zelfs vrij veel, terwijl
Oscillatoria agardhii overal ontbreekt [21].
De situatie injuli 1957 lijkt weinig anders.
hoewel Aphanizomenon flos-aquae in een
aantal meren zeerveelwerdaangetroffen [22],

krijgen' [2].Zij maakten alseersten melding
van groen gekleurd water. De hogere
abundantieschattingen (tabel II) in 1967 ten
opzichte van 1957, nog versterkt door een
iets andere interpretatie van de klassen,
wijzen eveneens op toename van de hoeveelheid fytoplankton. In 1973wordt het
plankton al gedomineerd door Oscillatoria
agardhii\6]. In maart komt deze soort vooral
in het zuidelijk merengebied voor, injuni en
oktober ook elders. Microcystis aeruginosa
wordt niet meer vermeld.

Tabel II geeft een overzicht voor de
gevonden blauwalgen. Het samengesteld
quotiënt volgens Nygaard karakteriseert alle
monsters, met uitzondering van de Groote
Brekken (matig eutroof), in 1957-1958en in
1960 alssterk eutroof [23,24].In tabelIIzijn
tevens de in 1967 aangetroffen blauwalgen
vermeld [2].Naast Microcystis komt overal
Oscillatoria agardhii veel voor. Er lijkt zich
tussen 1960 en 1967 een belangrijke verandering te hebben ingezet. Leentvaar nam
30 liter-monsters, terwijl Van Buitenen en
Gast opmerkten: 'De hoeveelheid plankton
waszogroot, dat 1 literwaterruim voldoende
was om een geconcentreerd monster te

Lauwersmeer (1969-1973)
Nadat in mei 1969 het Lauwersmeer was
ontstaan, constateerde Otto [33]op 28 juli
van datzelfde jaar een geweldige fytoplanktonbloei.
Aan de westzijde was dit een draadvormige
blauwalg, terwijl nabij Zoutkamp naast
genoemde draadvormige blauwalgen, de
bloei mede bestond uit Microcystis aeruginosa. Vanaf 1971,althans in dejaren 1971
t/m 1973,bestond het fytoplankton op
gezette tijden voor meer dan de helft uit
blauwalgen [5[. Oscillatoria agardhii is
hiervan (kwantitatief) de belangrijkste soort.
In tabel III ishet percentage O.agardhii

H , 0 ( 1 9 ) 1986.nr. 12

gegeven voor 1971t/m 1973. Microcystis
aeruginosa wordt in 1971en 1972 nogwel
aangetroffen, doch slechts in een beperkt
aantal monsters. Voor 1973wordt M.aeruginosa niet vermeld.Medeonder invloed van
toestromend water uit de Friese boezem
heeft zich vrij snel na de afsluiting van het
Lauwersmeer een fytoplanktoncoenose ontwikkeld, die weinig afwijkt van die in de
Friese boezemmeren.
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De situatie vanaf 1976.
Reeds in 1974 werd (uit visuele waarnemingen) vastgesteld dat de eutrofiëring,
zich uitend in overmatige algengroei, in
bepaalde gebieden vandeprovincie duidelijk
was toegenomen [36].Vermeld werd dat
(minstens) vanaf 1970de algengroei in het
Friese merengebied istoegenomen en er
sprake isvan een sterke algenontwikkeling.
Vanaf 1976isvanuit deprovinciale waterstaat
fytoplankton-onderzoek verricht. Het meest
uitgebreid ishet Slotermeer en omgeving
onderzocht [9], Een van de redenen voorde
keuze van het Slotermeer als onderzoeksgebied was het lage fosfaatgehalte in het
begin van de jaren zeventig en de veronderstelling, mede gezien deN: Pverhouding, dat
fosfaat de beperkende factor wasvoor algengroei. Bij de tweede eutrofiëringsenquête
werd voor het Slotermeer ook fosfaat alsde
belangrijkste limiterende factor aangenomen.
De reeds door Bij de Vaate [6] beschreven
bloei van OsciUatoriaagardhii indezomeren
nazomer van 1973 (zie tabel II) ineen aantal
meren, werd ook in 1976 aangetroffen.
In afb. 3 ishet procentueel aandeel van de
drie belangrijkste blauwalgen in het Slotermeer uitgezet voor 1976.Vanaf 1juli bestaat
meer dan 3Avan het aantal algen uit
O.agardhii. In maart van dat jaar zijn er
relatief veel diatomeeën, in mei-juni veel
groenalgen.
Hoewel van jaar tot jaar kleine verschillen
optreden (in 1977 en 1978 leek deblauwalgenbloei ietsminderuitbundig) issindsdien
in zomer en nazomer steeds O.agardhii
domimant, ook in de andere boezemmeren
en het Lauwersmeer. Voor 1983zijn de
gegevens uitgewerkt in Claassen [7]en
Claassen &Hoogterp [9], In juli van dat jaar
was—ten noorden van Groote Brekken,
Koevorder- en Brandemeer - O. agardhii
dominant. Het te Tacozijl en Teroelsterkolk
ingelaten water bevatte relatief veel groenalgen. In sommigejaren,zoals 1982en 1984,
komt de draadvormige groenalg Planctonema
lauterborni voor in de wateren nabij het
inlaatpunt van IJsselmeerwater. In tabel IV
zijn de gevonden taxa vermeld die een of
meer procent uitmaken van de algenmonsters
in augustus 1984 en 1985 opde 15merenpunten. In beide jaren isO.agardhii
dominant, met uitzondering van Groote
Brekken en Koevorder in 1984. Vooral voor
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Afb. 3 - Procentueel aandeel van3soorten blauwalgen in (A — Aphanizomenon flos aquae, L = Lyngbya limnetica
en O — OsciUatoriaagardhii) bezinkingsplanktonmonsters vanhetSlotermeer (nabijSloten) in 1976.

TABEL II - Overzicht vandeaangetroffen blauwalgeninFrieseboezemmeren injuli 1957[22]enop 4september 1967[2],
Abundantie-aanduiding volgens Leentvaar ; 1 =aanwezig,2 — vrijveel,3 =veel,4 =zeerveelen5—massaalenin 1967:
1 = enige, 2 — meerdere, 3 = tamelijk veel,4 — veelen5 =zeer veel.Beneden hetprocentueel aandeel van OsciUatoria
agardhii in de monsters uit 1973[6].

O
"-

T.

n

Leentvaar (1957)
Anabaena spiroides
Anabaena flos-aquae
Anabaena spec.
Aphanizomenon flos-aquae
Microcystis aeruginosa
Merismopedium spec.
Gloeocapsa spec.
OsciUatoria spec.
blauwalgendraden indet

4
1

1
1

4

1
1

Anonymus (1967)
2

Microcystis spec.
Aphanocapsa spec.
Gomphosphaeria spec.
Merismopedia spec.
Aphanizomenon flos-aquae
Anabaena flos-aquae
Anabaena spiroides
OsciUatoria agardhii
Lyngbya spec.

2
2
1
1
2
2
2
3
2

2

5
3

1

5
1

2
2
2
4
1

3
2
2
4
2

•

•

•

66
58

0
60
81

( 0)
(32)
(45)

•

•

•

•

•

•

63
65

7
1
82

11
48
73

25
49
59

9
60
77

( 2)
(37)
(75)

Bij de Vaate (1975)
15-03-73
% O.agardhii 01-06-73
03-10-73

4
4

3
2
2
4
2

TABEL 111 - Percentage OsciUatoriaagardhii. aangetroffen op 3 locatiesinhet Lauwersmeer
in dejaren 1971t/m 1973
5 en 6].
1971
Locatie nabij
Lauwersoog
Oostmahorn
Dokkumer Nieuwe Zijlen

1972

3/6

13/9

14/12

1
1
12

51
38
30

24
15
4

30/8

12

1973

17/10 28/12

7

13

15/3

1/6

3/10

4

49

99

2

72

71
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1985 isdit beeld opmerkelijk, omdat in dat
jaar vrijwel geen en in augustus geen IJsselmeerwater isingelaten (zie afb. 1). Evenzeer
opmerkelijk (en zorgwekkend) ishet gering
aandeel van groenalgen inde monsters,
alsmede —ondanks de sombere zomer—het
hoge chlorofylgehalte. Voor 1984, wanneer
IJsselmeerwater isingelaten, isnabij het
inlaatpunt een iets afwijkend (eigenlijk
normaal) beeld te zien. Verondersteld wordt
dat naast een directe biogeografische invloed
vooral de (korte) verblijftijd van het water
hierbij van betekenis is. In 1957-1958
constateerde Leentvaar [23] reeds voor de
Groote Brekken een laag trofiequotiënt,
terwijl ook Bij de Vaate [6]in dit water
weinig O.agardhii aantrof (zietabel II): This
is surprising because the lake isin open
connection with the Tjeukemeer and Slotermeer where the netplankton consistsof about
a half of these species'. De gegevens uit 1985
laten zien dat de door O.agardhii
gedomineerde fytoplanktoncoenose grotendeels veroorzaakt wordt door interne
factoren, zoals de nutriëntenbelasting.

De aanbeveling dat 'vermindering van de
invloed van het IJsselmeerwater van groot
belang isvoor verdergaande kwaliteitsverbetering' [10]zal dan ook vooral
betrekking hebben op de situatie dat de
interne belasting is teruggedrongen.
De dualistische betekenisvan het inlaten van
IJsselmeerwater isreedseldersbesproken [7]
en wordt opnieuw belicht bij afb. 7.
Hoewel het gehele Friese boezemgebied,
dus vrijwel de gehele provincie, alséén
(hydrologische) eenheid kan worden opgevat,
isop grond van vorenstaande en andere
gegevens een watertype of watersysteem te
begrenzen, waar de eutrofiëring heeft geleid
tot een overmatige algengroei, waarin
O.agardhii een belangrijk aandeel heeft.
De basiskwaliteitsnormen voor doorzicht,
algenbiomassa en totaal fosfaat, toegespitst
op deze semi-stagnante eutrofiëringsgevoelige wateren, worden niet gehaald.
De (noodzakelijke) goede levenskansen
voor een aquatische levensgemeenschap
ontbreken momenteel: de vispopulatie is
verbrasemd, waterplanten ontbreken, fyto-

planktonperiodiciteit en -diversiteit is
onderdrukt. Kortom de basiskwaliteit wordt
niet gehaald. In termen van algengroei
(dominante soorten, periodiciteit), chlorofylen nutriëntengehalten (in het zomerhalfjaar)
ishet water hypertroof [25, 32],
Voor de meren inditgebied zijn totaal fosfaat
en chlorofyl (afb. 4) en totaal stikstof en
chlorofyl (afb. 5),gemiddeld voor het
zomerhalfjaar, onderling weergegeven voor
de jaren 1983 t/m 1985.Het totaal fosfaatgehalte varieert vanca.0,15totca.0,80mg/l.
De zuid-westelijke meren (2 t/m 6) met uitzondering van Fluessen - Heegermeer (7 en
8) hebben de laagste gehalten. Deze wateren
liggen vrijwel op de zogenaamde CUWVOlijn, hetgeen zou duiden op een fosfaatgelimiteerde algenbiomassa [17]. Fosfaatreductie zou hier snel kunnen leiden tot
verminderde algengroei, zodat juist in dit
gebied isgekozen voor defosfatering
(zie afb. 2). Ook uitdeverhouding chlorofyl:
totaal fosfaat, die voor deze wateren steeds
het hoogst is,biedt fosfaatreductie het meeste
perspectief [12].Het overall gemiddelde

T A B E L IV — Overzicht vanaangetroffen taxainbezinkingsplanktonmonsters vande 15 merenpunten (zietabel Ven afb. 6)inaugustus 1984en 1985.Alleen taxavermeld,diemet 1of
meer % in de monsters voorkomen. De abundantie isinprocenten weergegeven; + — minder dan I%. Tevens isvoorbeide datahetchlorofylgehalte vermeld.
14 en 15 aug. 1984

Merenpunten

Taxa

S

Blauwalgen
Oscillaloria agardhii
Aphanizomenon flos-aquae
Hormogonales indet

63
+

60
+

16
+

Groenalgen
Coelastrum microporum
Lagerheimia ciliata
Pediastrum boryanum
Planctonema lauterborni
Scenedesmus acuminatus
Scenedesmus opoliensis
Scenedesmus quadricauda

12
3
+

+

Diatomeeën
Centrales indet
Diatoma elongatum
Melosira spp.

72

96

99

10

98

97

98

98

98

93

14

15

81

97

+
1

+

3
3

+
11

2

3

37

57
+

26
1
1

+

+

12

22

+

+

5
+
+

6

+

+
3

+

1

2

+

1

1
1

18

2

+

+

+

Flagellaten
Cryptomonas spp.
Rhodomonas spp.
125

100

83

77

65

95

86

Taxa

1

2

3

4

5

6

7

Blauwalgen
Oscillatoria agardhii
Aphanizomenon flos-aquae

98
1

95
1

95

94
1

94
I

93
3

94

Chlorofyl (p.g/\)

105

170

120

61

73

110

110

90

10

11

12

13

14

15

7S

63

72

S^

97
+

78

Merenpunten

27en28aug.1985

+

8

9
80

95
1

+

+

Groenalgen
Pediastrum boryanum
Scenedesmus quadricauda
Diatomeeën
Centrales indet
Melosira spp.
Flagellaten
Cryptomonas spp.
Mallomonas spp.
Trachelomonas spp.
Chlorofyl (/xg/1)

13
2

165

200

155

155

140

135

145

135

125

11
2

22
2

7

+

7
1
1

135

68

19

+

105

100

140

125
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chlorofylgehaltein 1983, 1984en 1985,resp.
127, 123 en 133 /xg/1, varieert weinig. De
tweedeling in zuid-westelijk en noord-oostelijk merengebied isvoor 1985het duidelijkst,
gelet op totaal fosfaat. Het totaal stikstofgehalte ligt globaal tussen 3,3 en 5,5 mg/l.
Enig verband tussen stikstof enchlorofyl lijkt
niet aanwezig. De variatie tussen de punten
is,invergelijking met fosfaat, beperkt.Ook is
de afstand van de puntenwolk tot de
CUWVO-lijn aanzienlijk. In tabel IV bleek
reeds dat het niet inlaten van IJsselmeerwater
(in 1985)geen direct gunstige invloed had op
de fytoplanktonsamenstelling. Op 12van de
17 merenpunten (afb. 4) wasin 1985 het
totaal fosfaatgehalte (soms aanzienlijk)
hoger dan in 1983 en 1984.Voor totaal
stikstof werd dit beeld niet geconstateerd.
Ondanks de gunstige N/P en Chl/P verhoudingen, zie tabel V, voor de zuid-westelijke
meren (2 t/m 6) istwijfelachtig of de algenbiomassa fosfaatgelimiteerd is. Opmerkelijk
is bijvoorbeeld de positie in 1983 van deze
punten ten opzichte van de punten 9, 11,12
en 17in afb. 4. Hogere fosfaatgehalten gaan
hier immers gepaard met lagere chlorofylgehalten. Gezien de aard van de wateren is
een relatie met de verblijftijd van het water
niet uitgesloten. Deze verblijftijd speelt ook
een rol bij de begrenzing van het gebied met
de hier beschreven overmatige en eenzijdige
fytoplanktonontwikkeling.
In afb. 6 ishet boezemgebied, inclusief het
Lauwersmeer aangegeven, dat beschouwd
kan worden alseen 'shallow hypertrophic
Oscillatoria system'. Bij de gebiedsbegrenzing
is de soortensamenstelling, de abundantie en
de periodiciteit van het fytoplankton van
belang. Als maat voor de duur van een hoge
algenbiomassa kan het quotiënt maximum:
gemiddeld chlorofylgehalte gebruikt worden.
Dit quotiënt islager naarmate een hoge
algenbiomassa een groter deel van het jaar
aanwezig is. In dit verband noemt Berger [4]
een biomassa, die 'szomers slechts 1,5 à 2,0
maal zo hoog isals 'swinters karakteristiek
voor continu Oscillatoria-waier. Voor het
zuid-westelijk merengebied zijn eveneens
chlorofyl-verhoudingen van zomer/winterhalfjaar tussen 1,5 en 2gevonden. Voor het
IJsselmeernabijLemmer enhet Lauwersmeer
lag deze factor juist boven de 2.De verhouding tussen maximum en jaargemiddelde
chlorofylgehalten bedraagt voor het in afb. 6
aangegeven gebied eveneens 1,5 à 2,0, met
slechts enkele waarden groter dan 2.
Wanneer in plaats van het jaargemiddelde
gedeeld wordt door het zomerhalfjaargemiddelde worden factoren gevonden
tussen 1,2 en 1,5 (zie tabel V).
De overmatige algengroei komt dus vooral
voor ineen brede band dwarsdoor Friesland,
globaal samenvallend met de eerder onderscheiden waterkwaliteitsgebieden 1,5en 6.

050

060

070

- TOTAAL FOSFAAT {mg P/l |

Aß. 4 - Het verband tussen totaalfosfaat en chlorofyl, gemiddeld voor het zomerhalfjaar, voor 17meren in 1983, 1984en
1985. De nummers van demeren verwijzen naartabel Venafbeelding 6.

Afb. 5 - Het verband tussen totaalstikstof enchlorofyl, gemiddeld voorhetzomerhalfjaar, voor 17meren in 1983,1984en
1985. De nummers van demeren verwijzen naartabel Venafbeelding 6.

• TOTAAL STIKSTOF |mg I
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De inafb. 2gegeven prioriteitsindeling zou
enigszins aangepast kunnen worden, waarbij
het gebied met laagste prioriteit enigszins
vergroot kanworden totdelijn SneekLeeuwarden enwaarbij het Lauwersmeer
wordt ingedeeld bijcategorie 2(middelste
prioriteit). Deinvloed van het afstromend
water van zuid-oost Friesland (prioriteit2)
op hetmerengebied (prioriteit 1)dientbijhet
verdere onderzoek naar een integrale aanpak
betrokken te worden.
4. Oorzaak en aanpak
Nadat inhetvoorgaande effecten van eutrofiëring zijn besproken, wordt nuingegaanop
mogelijke oorzaken en bestrijdingsmethoden.
De toegenomen fosfaatbelasting vanhet
oppervlaktewater endaarmee debeschikbaarheid vanfosfaat voor de primaire
produktie wordt algemeen beschouwd alsde
hoofdoorzaak van desterk toegenomen
eutrofiëringsverschijnselen [17,28]. Ook
voor de bestrijdingervan biedt deaanpak van
fosfaat hetmeeste perspectief. 'In relationto
hypertrophic conditions, ase.g.inDutch
waters, thereduction ofphosphorus would,
at least, increase theprobability ofobtaining
more acceptable eutrophic, oreven mesotrophic conditions' [32].Het overheidsbeleid
indeze isduidelijk gericht op fosfaatreductie.
In hetIMP-Water 1985-1989 wordt indit
verband gesproken over 'het fosfatenbeleid',
de norm vandebasiskwaliteit voor totaal
fosfaat is verlaagd van 0,20 tot0,15 mg/l,
terwijl eennorm voor totaal stikstof is
vervallen.
De, vooral indejaren zestig, toegenomen
fosfaatbelasting wordt toegeschrevenaan
diverse oorzaken, zoalsde toegenomen
bevolking enindustriële activiteiten, gebruik
van fosfaathoudende wasmiddelen, intensivering van deagrarische bedrijfsvoering en
(water)recreatie. Door een doeltreffender
kwantiteitsbeheer van deFriese boezem,
nadat in 1967hetHooglandgemaal ingebruik
werd genomen enin 1969de Lauwerszeewas
afgesloten, werden bovendien delozingsmogelijkheden voor de polders vergroot.
Door deze (samenloop van) gebeurtenissen
werd eenzichzelf versterkend proces van
eutrofiëring ingang gezet. Ookelders
werden indieperiode vergelijkbare
eutrofiëringsverschijnselen waargenomen,
zoals indeRandmeren vanaf 1970,de Rijnlandse polderplassen vanaf 1960en de
Norfolk Broads, Engeland vanaf ca. 1960.
Door deovermatige fosfaatbelasting
(effluenten bijvoorbeeld hebben een zeer
lage N :Pverhouding) isinvele wateren een
overschot aanfosfaat ontstaan. Mede hierdoor kunnen andere factoren, zoals stikstof
[15]of licht [4]deactuele algenbiomassa
beperken. Inveel gevallen echter zullen
meerdere factoren bepalend zijn voorde
aanwezige fytoplanktoncoenose.

Bijdebestrijding van deeutrofiëring zal dan
ook metdeze factoren rekening moeten
worden gehouden, hetgeen leidt toteen
integrale aanpak. Hetreduceren vanéén
factor (fosfaat) betreffende één bron
(effluenten vanrwzi's) zal veelal niet meer
leiden toteenzichtbaar resultaat. De door
Straskraba [43]geponeerde hypothesedat
'productivity inawaterbody isrealised within

the multispace ofat least five major complex
axes: nutrients, geography, morphometry
and optical qualities ofwater, hydrology and
biological interactions ofpopulations' vormt
de basis voor een beschouwing over deze
integrale aanpak. Verschillende beheersscenario's zullen ophun teverwachten effect
geanalyseerd moeten worden. Inafb. 7is een
vereenvoudigd relatie-schema weergegeven,

TABEL V—De 17 inafbeelding 4en5weergegeven merenpunten. metdaarachtereen3-talquotiënten opbasisvan
zomerhalfjaargegevens uit 1983. Dewaterenzijn toen zesmaal bemonsterd.
1983 (zomerhalfjaar)
No.

Naam

Chi P

N/P

Chi max/Chl gemiddeld

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
y.
10.
il.
12.
13.
14.
15.
ld.
17.

Sneekermeer
Langweerder Wielen
Koevorder
Groote Brekken
Brandemeer
Slotermeer
Heegermeer
Fluessen
Bergumermeer
Leijen
Smalle Eesterzanding
Wijde Ee
Sitebuurster Ee
Pikmeer
Zandmeer
Grote Wielen
Lauwersmeer

0.59
0.71
0,95
0,88
0,79
0,86
0,36
0,36
0,18
0,16
0,23
0.37
0.39
0,45
0.41
0.49
0.12

17
21
22
25
22
23
16
10
7
6
12
15
14
14
14
14
8

1,47
1,37
1,38
1,40
1,26
1,24
1,39
1,43
1,87
1,69
1,83
1,44
1.17
1.12
1,29
1,24
1,53

Afb. 6- Begrenzing van boezemwater, datmomenteel gekenmerkt wordt als 'Oscillatoria-gedomineerd systeem'. Tevens
zijn demeren genummerd (zietabel Vvoor de namen).
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waarin 6 variabelen 5 milieufactoren
beïnvloeden.
Direct wordt duidelijk dat de fosfaatconcentratie niet alleen door (al dan niet gedefosfateerde) effluenten wordt bepaald, maar
tevens door de overige 5 stuurvariabelen.
De stuurvariabelen, voor een deel reeds
genoemd door de CUWVO-werkgroep VI
[10], kunnen - al dan niet in onderlinge
combinaties - worden verwerkt in beheersscenario's. Hiervoor ishet enerzijds nodig te
beschikken over voldoende gegevens betreffende deze separate variabelen, hun invloed
op de conditionerende parameters en
vervolgens op de fytoplanktoncoenose en
anderzijds over een modelmatig computerprogramma, waarmee de invloed van
meerdere factoren in onderling verband kan
worden voorspeld. Dit onderzoek wordt
momenteel uitgevoerd voor het meest
hoopvolle deel (zie afb. 4 en tabel V)van de
Friese boezem, te weten het gebied met
daarin het Tjeukemeer, Slotermeer, Groote
Brekken en Koevorder [14, 18].
Defosfatering op rwzi'svermindert de
toename van de fosfaatbelasting van het
boezemwater. Door de momenteel in bedrijf
zijnde installaties wordt hierdoor jaarlijks ca.
80 ton fosfaat achtergehouden. Ondanks het
achterwege blijven van zichtbaar effect,
wordt aangenomen dat de belasting van de
bodem, en daarmee de naleveringvan fosfaat,
wordt gereduceerd. Vanuit de polders vindt
een aanzienlijke belasting plaats. Voor het
veengebied isdit berekend op 1,4 kgP/ha j,
hetgeen alleen alvoor het zuid-westelijk
merengebied betekent dat deze bijdrage
groter isdan de door defosfatering achtergehouden hoeveelheid. Hierbij komt dan nog
de bijdrage vanuit zuid-oost Friesland.
Van de inlaat van IJsselmeerwaterzij nog
vermeld dat, naast de invloed op de fosfaatconcentratie en verblijftijd van hetwater,een
grotere hydraulische belasting leidt tot een
hogere toelaatbare fosfaatbelasting [17].
Bij biomanipulatie wordt enerzijds
gedacht aan het wegvangen van vooral
brasems, waardoor onder andere de bioturbatie en daarmee de invloed van bodemfosfaten af kan nemen en anderzijds aan een
aangepast inlaatbeleid in het voorjaar,
waardoor het instromen van planktivore
vislarven wordt beperkt. Andersson [1]
benadrukt het belang van het betrekken van
vissen bij eutrofiëringsonderzoek in het
algemeen, Ten Winkel, &Meulemans [48]
wijzen op de relatie vissen-waterplanten, een
relatie die mogelijk ook voor een deel geldt
voor motorboten-waterplanten. Bij de rechtstreekse lijn tussen biomanipulatie en fytoplankton kan men denken aan het gebruik
van algiciden [16]of aan harvesting [27].
Evenwel, van links naar rechts gaande in
afb. 7, veranderen de conditionerende
factoren van oorzaakbestrijding in

OMGEVING

SOORTENSAMENSTELLING.BIOMASSA EN PERIODICITEIT VAN
HET FYTOPLANKTON

ECOSYSTEEM
RESPONS

I

CONDITIONE.
RENDE
FACTOREN

DEFOSFATERING
IEFFLUENTEN,
INLAATWATER

STUURVARIABELEN

Afb. 7 - Het inafbeelding 6begrensde (eco)systeem(sterkgeschematiseerdweergegeven),gekenmerkt door conditionerende
en respons parameters en beïnvloed door sturende fomgevingsi variabelen. De onderbroken pijlen zijnminder belangrijk
dan de niet onderbroken pijlen. Zie tekst voor nadere uitleg.

symptoombestrijding. Tenslotte zij hierbij
opgemerkt dat de invloed van de wind
[40, 19]en de zelfregulatie en positieve
feedback mechanismen van Oscillatoriapopulaties niet onderschat moeten worden.
5. Nabeschouwing
Door cumulatie vaneffecten, primair veroorzaakt door eenverhoogde fosfaatbelasting en
secundair versterkt door andere (deels
systeemeigen) factoren, heeft de eutrofiëring
van het Friese boezemwater geresulteerd in
een overmatige algengroei. Blauwalgen, met
name Oscillatoria agardhii, nemen hierbij een
belangrijke plaats in. Mede hierdoor wordt
op vele punten niet aan de normen van de
basiskwaliteit voldaan, laat staan aan verdergaande normdoelstellingen.
De bestrijding van de eutrofiëring wordt vanwege de aard van de problemen en het
onderhavige watersysteem —grootschalig
aangepakt. Defosfatering van effluenten is
hierbij een eerste stap. Nader onderzoek, dat
momenteel samen met het Limnologisch
Instituut te Oosterzee en de TH Twente
wordt uitgevoerd, moet leiden tot advisering
over de meest effectieve aanvullende maatregelen die nodig zijn om tot een integrale en
succesvolle aanpak te komen. Hierbij iseen
fasering ingebouwd, die begint met een deel
van het zuid-westelijk merengebied, namelijk
het Tjeukemeer, Slotermeer, Groote Brekken
en Koevorder. Globaal genomen wordt,
gaande in noordelijke richting, de kans op
succes kleiner en de gevraagde inspanning
groter.

Van de externe sturende variabelen wordt
een kwaliteitsverbetering van het IJsselmeerwater alszeer belangrijk beschouwd.
De basisconcentratie van nutriënten, met
name fosfaat, wordt hierdoor bepaald.
Er wordt sowieso IJsselmeerwater ingelaten
om andere dan kwaliteitsdoelstellingen;
bovendien lijkt het vooralsnog, zolang de
interne nutriëntenbelasting niet noemenswaardig vermindert, gunstig extra water in te
laten. Binnen de provincie ishet vooral de
bijdrage uit de polders, die zorgen baart.
Daar het schier onmogelijk lijkt geheel terug
te gaan naar een agrarische bedrijfsvoering
van dertig jaren geleden, zal hier naar
alternatieve oplossingen gezocht moeten
worden. Het benutten vanmoerasplanten (in
overgedimensioneerde sloten) biedt mogelijk
perspectief voor polishing van het water.
Ervaring isreeds opgedaan bij nazuivering
van effluenten en overstortwater en bijin
natuurgebieden in te laten water. Daarnaast
lijken de perspectieven inzake de uitvoering
van de Meststoffenwet momenteel hoopvol.
In dit verband zou het uitermate verwerpelijk
zijn als in het kader van het 'Besluit gebruik
dierlijke meststoffen' mest van elders wordt
aangevoerd.
Er is nog een lange wegte gaan, doch het
ware te hopen dat de Friese boezemwateren
weer eens, zoals in het begin van de eeuw,
helder zullen zijn.

• Het literatuuroverzicht behorend bijdit
artikel staat vermeld op pagina 279.

