Waterkwaliteitsonderzoek indeReeuwijkseplassen 1983-1985

1. Inleiding
In 1985 heeft het bestuur van het
Hoogheemraadschap van Rijnland besloten
op de awzi Reeuwijk-Brug te gaan
defosfateren met het oog op de
eutrofiëringsbestrijding in de polder
Reeuwijk, in het bijzonder de Reeuwijkse
plassen.
Eerder werden in de periode 1979-1982
door het Hoogheemraadschap proefdefosfateringen uitgevoerd op drie
afvalwaterzuiveringsinrichtingen in het
Zuidoosten van Rijnland, te weten die te
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Gouda, Bodegraven en Nieuwveen.
Door Klapwijk [1981] en Van der Does en
Klapwijk [1985] werden de effecten van de
fosfaatverwijdering op de waterkwaliteit in
Rijnland beschreven. Op basis van de waargenomen resultaten werd besloten de proefdefosfateringen eind 1982 te beëindigen.
Er bleek namelijk geen waarneembaar
effect op de algengroei inde Rijnlandse
meren op te treden [Hoogheemraadschap
van Rijnland, 1984].
Overwegingen die ertoe geleid hebben in
1986 de awzi Reeuwijk-Brug wel van een
defosfateringsinstallatie te voorzien, zijn als
volgt samen te vatten:
—de awzi isde belangrijkste fosfaatbron
( 4 5 % van de totale belasting) voor de polder
Reeuwijk [Pater, 1981]mede doordat
de peilbeheersing plaatsvindt vanuit de
Breevaart, het ontvangende water van
de awzi;
—de fosfaatbelasting van de polder
Reeuwijk kan in combinatie met andere
beheersalternatieven door defosfatering van
deze awzi worden verlaagd van
1,6 g Pm" 2 jaar _1 naar ca. 1,0 g Pm"2jaar_1
[Pater, 1981];
—de Reeuwijkse plassen zijn uitermate goed
geschikt alsonderzoeksobject met het oog
op de in de Fosfaten-nota en in het
IMP Water (1980-1984) geformuleerde
waterkwaliteitseisen in relatie tot
defosfateringsmaatregelen;
—de Reeuwijkse plassen worden veelal het
gehele jaar door gedomineerd door een
blauwalgenbloei van Lyngbya limnetica bij
fosfaatconcentraties van 50-100 /xg • l"1
[Klapwijk, 1981].

Aft). 1- Kaart van het Reeuwijkse plassengebied.

Ondersteuning van het voornemen tot de te
nemen maatregelen voor de Reeuwijkse
plassen werd verder gevonden in een door
het Waterloopkundig Laboratorium opgesteld
waterkwaliteitsmodel voor deze plassen
[Waterloopkundig Laboratorium, 1985].
Alvorens overgegaan werd tot defosfatering,
vond in de periode 1983-1985 limnologisch
onderzoek plaats om de waterkwaliteit in de
uitgangssituatie tebeschrijven. Het onderzoek
werd uitgevoerd op twee punten in de
Reeuwijkse plassen.
In afb. 1 staan de meetpunten inde plassen
Elfhoeven (ROP 13408) en Nieuwenbroek
(ROP 13409) aangegeven, alsmede de ligging
van de awzi Reeuwijk-Brug inde polder.
De plassen zijn ter plaatse ca. 2,0 m diep.
Monsterneming voor enige fysische en
chemische parameters zoalspH, O2en
temperatuur vond plaats op drie dieptes te
weten 0,5, 1,0en 1,5 m.
Voor de biologische en chemische analyses
werden mengmonsters samengesteld uit
monsters water, genomen op dieptes tussen
0-0,5 0,5-1,0 en 1,0-1,5m.Naast het -

doorgaans wekelijks uitgevoerde - veldonderzoek vond inhet laboratorium nutriëntlimitatieonderzoek plaats.Ook werd
enige malen een intensieve bemonstering
uitgevoerd om een beter inzicht te verkrijgen
in de processen, diezich in de loopvande dag
afspelen. Vooraldesestonvariabelen chlorofyl
en organisch (kool)stof werden hierbijaaneen
onderzoek onderworpen.
Indit artikelzaldeaandacht worden gevestigd
op de onduidelijkheden diezich
manifesteerden inde onderlinge verhoudingen tussen de nutriëntenconcentraties
en de planktonbiomassa inde twee onderzochte plassen in de polder Reeuwijk.
Mede door het verschil inliggingvan de twee
plassen ten opzichtevanhetinlaatpunt vanhet
voor peilbeheersing benodigde water waser
een verschil in de mate van eutrofiëring in de
plassen Elfhoeven en Nieuwenbroek te
verwachten. Vooral vooreen uiteindelijke
evaluatie van de gevolgen van de verlaging
van de fosfaatbelasting opde waterkwaliteit
in de Reeuwijkse plassen ishet belangrijk dat
diverse verschillen vóór de ingreep worden
onderkend. Van evenveel belang voor deze
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vóórstudie was het om naast het beschrijven
van ruimtelijke verschillen na te gaan hoe
groot de fluctuatie indewaterkwaliteit inde
onderscheiden jaren in het plassengebied is.
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2. Resultaten vanhet (veldonderzoek
Nutriënten
Van de nutriënten fosfaat en stikstof werd de
totaalconcentratie bepaald alsmede de
concentratie van de diverse opgeloste en
particulaire fracties. Om een globaal inzicht
te geven inde nutriënthuishouding worden in
tabel Ien IIgemiddelde concentraties over
de gehele onderzoeksperiode gepresenteerd.
In beide plassen bestaat het totaal fosfaat
goeddeels uit particulair fosfaat, waarbij de
concentratie in Elfhoeven gemiddeld
70% hoger ligt dan in Nieuwenbroek.
Van het totaal fosfaat staan inafb. 2de
maandgemiddelde concentraties.Te zienis
dat in Elfhoeven in de loopvan hetjaar steeds
een aanzienlijke toename van het fosfaatgehalte optreedt ten opzichte van het winterniveau. Het verschil tussen de hoogste zomeren de laagstewinterconcentratie bedraagt
daar ongeveer een factor vier.
In Nieuwenbroek isde laagste concentratie
vergelijkbaar metdieinElfhoeven; de hoogste
concentratie ligt echter slechtseen factor twee
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Biomassavariabelen
De mate van eutrofiëring in dit onderzoek is
hoofdzakelijk afgewogen aan de hoeveelheid
en de samenstelling van de biomassa van het
fyto- en hetzoöplankton. Naast microscopisch
semi-kwantitatief fytoplanktononderzoek is
de concentratie van diverse pigmenten
T A B E L III — DeJaargemiddelden, zomergemiddelden en
de maxima vanhetchlorofylgehalte indeplassen Elfhoeven
(13408) en Nieuwenbroek (13409) in 1983-1985.
Chlorofyl \fj.g • L 1 ]
Elfhoeven

0,13
0,04
0,10
0,02

0,08
0,02
0,06
0,01

1983 1984 1985

1983 1984 1985

77 87
102 96
168 285

120 116 96
124 114 103
222 230 164

N-Kjeldahl
N-Kjeldahl gefiltreerd
N-particulair
N-(NO a + N 0 3 )
N-NH4

jaargemidd.
zomergemidd.
maximum

Nieuwenbroek

77
89
146

T A B E L IV - Dejaargemiddelde biomassa vanhet
zoöplankton in deplassen Elfhoeven (13408) en
Nieuwenbroek (13409) in 1983-1985.
Zoöplankton natgewicht [mg •
Nieuwenbroek

Nieuwenbroek

Elfhoeven

2,81
1,34
1,46
0,06
0,20

1983 1984 1985

1,96
1,13
0,84
0,07
0,08

Rotifera
Crustacea
Zoöplankton
totaal

0,1
5,5

0.2
7,2

5,6

7,4

0.1
2.9

1983 1984 1985
0,2
1,0
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1,7

1,8

2,9

Afb. 2 - Maandgemiddelde totaalfosfaatgehalten in Elfhoeven en Nieuwenbroek van 1983-1985.
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hoger dan delaagsteconcentratie.De stikstofconcentratie daarentegen isin Nieuwenbroek
aanmerkelijk hoger dan in Elfhoeven.
De particulaire fractie vormt vooral in
Nieuwenbroek een belangrijk onderdeel van
het totaal stikstof.
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Afb. 3 - Maandgemiddelde chlorofylgehalten in Elfhoeven en Nieuwenbroek van 1983-1985.

TABEL II — Degemiddelde concentraties vandestikstoffracties in deplassen Elfhoeven (13408) en Nieuwenbroek
(13409) in 1983-1985.
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TABEL I- Degemiddelde concentraties vande fosfaatfracties in deplassen Elfhoeven (13408) en Nieuwenbroek
(13409) in 1983-1985.
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bepaald, zoals chlorofyl, caroteen,
C-phycocyanine en phyeo-erythrine.
Gekozen isvoor het chlorofylgehalte als
maat voor de biomassa van het totale
fytoplankton, omdat het doorgaans een
redelijk goed beeld geeft van de totale
hoeveelheid algen [Aldenberg en
Van der Vlugt, 1983].Een nadeel isdat het
chlorofylgehalte geeninformatie geeft overde
soortensamenstelling van de biomassa.
Daarom werd ook het C-phycocyanine en het
phyeo-erythrine gemeten om een globale
indruk te krijgen van de bijdrage van de
blauwalgen aan de totale biomassa.
Ook werd uitgebreid aandacht besteed aan de
kwantificering van het plankton door
microscopische analyse, waarbij de aantallen
en volumina per soort van het zoöplankton
werden bepaald.
Bij het fytoplankton werd volstaan met het
tellen van de organismen en een bepaling van
de biomassa van de blauwalgen door
volumemeting van deverschillende soorten
draadalgen.
In tabel III zijn dejaar- en zomergemiddelden
met de jaarmaxima van het chlorofylgehalte
vermeld. De tijdreeksen van het maandgemiddelde chlorofylgehalte inde twee
plassen in de periode 1983-1985 staan in
afb. 3. Uit tabel III blijkt dat het chlorofylgehalte in Nieuwenbroek gemiddeld in de
onderzoeksperiode zo'n 30 /xg•l"1hoger ligt
dan in Elfhoeven. De tijdreeks laat zien dat er
in beide plassen een duidelijke seizoensfluctuatie ismet in Elfhoeven doorgaans
grotere verschillen tussen zomer- en winterwaarden dan in Nieuwenbroek.
Zoöplankton
Zowel aan de jaargemiddelden (tabel IV) als
de tijdreeksen van de maandgemiddelden
(afb. 4)istezien datdebiomassavanhet totale
zoöplankton inde plasElfhoeven gemiddeld
vrijwel steeds aanmerkelijk groter isdan in
Nieuwenbroek. In Elfhoeven isin tegenstelling tot Nieuwenbroek ook het verschil in
biomassa van jaar tot jaar vrij groot.
Vooral het verschil tussen 1985 enerzijds en
1983 en 1984 anderzijds is vermeldenswaard
omdat er een halvering van de biomassa is
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4 - Maandgemiddelde zoöplanktonbiomassa's inElfhoeven enNieuwenbroek van 1983-1985.
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6 - Maandgemiddelde zichtdiepten inElfhoeven enNieuwenbroek van 1983-1985.

opgetreden. In Nieuwenbroek daarentegen
vertoont hetzoöplankton in 1984en1985
een toename tenopzichte van 1983.
(As vrij) drooggewicht
Om een indruk te krijgen vande totale
hoeveelheid seston (zwevende stof) werdhet
drooggewicht bepaald waarna door verassing
hierin eenonderscheid isgemaakt tussende
anorganische fractie endeorganische stof.
In tabel Vzijn dejaargemiddelden vandeze
fracties vanhetseston opgenomen.
Zowel aandezetabelalsinafb. 5isteziendat
er tussen detwee plassen grote verschillen
zijn inde hoeveelheid seston. Het asvrijdrooggewicht (dehoeveelheid zwevend
organisch materiaal) wasin Nieuwenbroek
gemiddeld bijna tweemaal zohoog alsin
Elfhoeven.

Zichtdiepte
Het maandgemiddelde doorzicht (Secchi
diepte) staat uitgezet inafb.6.In de zomermaanden ishetdoorzicht inbeide plassen
over hetalgemeen niet meer dan40cm.
In Nieuwenbroek blijft ookindewinterhet
doorzicht beperkt tot50à60cm,maarin
Elfhoeven worden waarden vanruim 1 m
bereikt zoals bijvoorbeeld indewintervan
'83-'84.
3. Discussie enconclusies
De vraag die rijst bijdeaanvang van een
onderzoek waarbij deinvloedvande fosfaatbelasting opdewaterkwaliteit ineenpiassengebied alsdatvandepolder Reeuwijk moet
worden vastgesteld, iswelke variabelen als
maatgevend voor dewaterkwaliteit moeten
worden beschouwd. Eénvande redenen om
de awzi Reeuwijk-Brug van een defosfatering

te voorzien, waseen halt toeteroepenaande
bloei vandeblauwalg Lyngbya limneticain
de Reeuwijkse plassen.
Het aldan niet veelvuldig voorkomenvan
deze algenbloei zoueenmaatstaf kunnen
zijn. Naast desomshinderlijke stank van deze
en andere blauwalgen ende onaantrekkelijke
groene kleur diedeze algen aanhet water
geven, iserhet bezwaar vanhetgeringe
doorzicht (afb.6).
Voor derecreatie inhetalgemeen en voor
zwemmers inhetbijzonder, iseen gering
doorzicht onplezierig, maar voorhet
ecosysteem alsgeheel ishetveelal funest.
Door de troebeling vanhetwater ishet
voorkomen vanondergedoken hogere
waterplanten onmogelijk. Het ontbreken
van hogere waterplanten door lichtgebrek is
van grote betekenis voordeontwikkelingvan
de visstand. Het gemisaanschuil- en paaiplaatsen resulteert ineen onevenwichtige
vispopulatie metveelwitvisenweinigofgeen
roofvis [OVB, 1986].
Doorzicht isduseenbelangrijke waterkwaliteitsvariabele omtevolgen. Daarnaast
iseen minimumdoorzicht van0,5 meen
vereiste omeenwater hetpredikaat 'basiskwaliteit' tegeven [Ministerie van Verkeer
en Waterstaat, 1981]eneendoorzichtvan
1,0 m iszelfs nodig omhetwater te laten
voldoen aandeAMvB nonnen voorhet
gebruik als zwemwater.
Bij de bespreking vande meetresultaten
bleek datinbeide plassen de genoemde
streefwaarde van 1mdoorzicht in Elfhoeven
alleen indewinter wordt bereikt enin
Nieuwenbroek zelfs danbijlange nanogniet
(afb. 6).Dat hetdoorzicht afhangt van
allerlei opgeloste enzwevende bestanddelen
in het water isbekend, maar welke
componenten daarvan veroorzaakt worden
door deeutrofiëring vraagt naderebeschouwing vandeverzamelde gegevens.
Geconstateerd werd datinbeide plassen de
hoeveelheid zwevende stof (tabelV),
organische stof (afb. 5)ende hoeveelheid
chlorofyl(aft). 3)indeloopvan©enjaarenin
mindere mate vanjaar totjaar aanzienlijke
variaties vertonen.
Verder bleekdatdefluctuatie inhet doorzicht
(afb. 6)inElfhoeven aanzienlijk groterisdan
in Nieuwenbroek. Om meer inzichtte krijgen
in de samenhang vanhetdoorzicht, het
chlorofylgehalte endeorganische stofgehalten werden hierop regressie-analyses
uitgevoerd. De uitkomsten hiervan staan in
de afb. 7en8.
Uit afb. 7,diede relatie weergeeft tussen
organische stof (asvrijdrooggewicht) ende
reciproke waarde vanhetdoorzicht,kan
geconcludeerd worden dateen verandering
in het organische stofgehalte in Elfhoeven
meer invloed heeft ophetdoorzicht danin
Nieuwenbroek. Ookeenverandering inhet
chlorofylgehalte (afb.8)beïnvloedt het
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T A B E L V — Dejaargemiddelden vanhetdrooggewicht, de
asresi en het asvrijdrooggewicht indeplassen Elfhoeven
(13408) en Nieuwenbroek (13409) in 1983-1985.
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Seston [ m g l - > ]
Elfhoeven
Drooggewicht
Asrest
Asvrijdrooggewicht

Nieuwenbroek

1983 1984 1985

1983 1984 1985

20,3 17,5 17,3
7,4 6,6 7,0

29,8 24,6 23,2
3,8 3,2 4,3

12,9 10,9 10.3

26,0 21,4 18.9

doorzicht in Elfhoeven kennelijk meerdanin
Nieuwenbroek.
Omdat chlorofyl enorganische stof het doorzicht in beide plassen niet op dezelfde wijze
beïnvloeden, isook inzicht nodig in het
verband tussen chlorofyl en organisch
(kool)stof, berekend alsde helft van het
asvrijdrooggewicht [Aldenberg en Van der
Vlugt, 1983].In afb. 9 staat voor beide
plassen het verhoudingsgetal op basis van de
maandgemiddelden van het organisch koolstof en het chlorofyl. De C/Chl-verhouding
vertoont in beide plassen een even sterke
seizoensfluctuatie met gemiddelde waarden
van 75 en 100 in resp. Elfhoeven en
Nieuwenbroek.
Vergeleken met de Loosdrechtse plassen
[Van Liere et al, 1986] zijn dit geen
abnormaal hoge verhoudingsgetallen; dit in
tegenstelling tot de waarden van 20-40 in de
Grote Rug reservoirs [Aldenberg en Van der
Vlugt, 1983].Geconcludeerd werd dat deze
C/Chl-waarden van 20-40 alaan de hoge
kant waren en dat dit veroorzaakt werd door
detritus-koolstof, die direct verband hield
met de produktie van het levende plankton.
Ook Bannink et al [1980] kwamen langs
andere weg tot de conclusie dat natuurlijke
sterfte van het fytoplankton, afgezien van
graas, in de Grote Rug reservoirs groot was.
Aangezien de hoeveelheid koolstof in de
Reeuwijkse plassen relatief (en absoluut)
veel groter is,met vooral in het groeiseizoen
extreem hoge waarden, moet geconcludeerd
worden dat bij toenemende algengroei de
hoeveelheid (dode) organische stof sneller
toeneemt dan het chlorofylgehalte.
Een regressie-analyse van deze twee
variabelen (afb. 10) laat zien dat het verschil
tussen de twee plassen indit gebied tweeledig
is:
- in Nieuwenbroek neemt het organische
stofgehalte bij toenemend chlorofylgehalte
sneller toe dan in Elfhoeven (steilere helling);
—in Nieuwenbroek isdaarnaast, kennelijk
onafhankelijk van het chlorofylgehalte, meer
organische stof aanwezig dan in Elfhoeven
(hogere asafsnede).
Van een vaste verhouding tussen organisch
(kool)stof en chlorofyl blijkt dus geheel geen
sprake te zijn, noch in de twee plassen
afzonderlijk, noch in de loop van een jaar in
één plas.
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Afb. 7- Relatie tussen asvrijdrooggewicht endereciproke zichtdiepte (m"i) inElfhoeven enNieuwenbroek van 19X3-1985.
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Dit maakt het volgen van de voorgenomen
maatregelen ernietgemakkelijker op,en ook
het toepassen van eenvoudige modellen voor
de dosis-effectrelatie tussen fosfaat en
algenbiomassa met een vaste C/Chl-verhouding wordt hierdoor enigszins twijfelachtig.
Uit tabel Ibleek dat de heersende fosfaatconcentraties in de twee plassen vrij sterk
verschillen. Gemiddeld isde totaal fosfaatconcentratie in Elfhoeven 130 /ug • l"1en in
Nieuwenbroek 80 /ig •l"1.Gezien de afstand
vanaf de inlaat vanuit de Breevaart, waarin
ook de awzi Reeuwijk-Brug zijn effluent
loost, zijn dit verklaarbare verschillen.
De daarbij behorende chlorofyl en organische
(kool)stofwaarden (tabel III en V) laten
echter zien dat er geen sprake isvan een
simpele dosis-effectrelatie tussen fosfaat en
biomassa.
Weergegeven in eenvoudige verhoudingsgetallen geeft dit respectievelijk voor
Elfhoeven en Nieuwenbroek voor het totaal
fosfaat en chlorofyl waarden van 1,3 en 0,5.
Door de boven geschetste verschillen in de
C/Chl-verhoudingen, zijn de verhoudingen
tussen de concentratie van het totaal fosfaat
en het totaal organisch (kool)stofgehalte nog
groter. Voor Elfhoeven resulteert dit in een
P/C verhouding van 18en voor Nieuwenbroek van 5. Belangrijk isdit te constateren
alvorens de fosfaatbelasting onder invloed
van de defosfatering op de awzi ReeuwijkBrug verlaagd wordt.
Belangrijker evenwel ishet nu reeds een
(eventuele) verklaring te geven voor het
onderling in biologisch opzicht verschillende
gedrag van de twee plassen ten opzichte van
de fosfaatbelasting c.q. concentratie.
In tabel IV werd een overzicht gegeven van
de biomassa van het zoöplankton. Hieruit
bleek dat in Elfhoeven aanzienlijk meer
zoöplankton voorkomt dan in Nieuwenbroek.
Bekend isdat zoöplankton een belangrijke
rol kan spelen bij de regulering van de
fytoplanktonbiomassa. Gulati et al [1985]
gaven hierover waardevolle informatie.
Schöller et al [1985] presenteerden bijvoorbeeld een eutrofiëringsmodel voor het
beheer van enige meren in Noord-Holland,
waarin de interactie van fyto- en zoöplankton
als belangrijk invoergegeven wordt gehanteerd. Zij concluderen dat door de graas
van het zoöplankton de groenalgen uit het
fytoplankton verdwijnen endatzoblauwalgen
de overhand kunnen krijgen. Voorwaarde
hiervoor isdatdelicht-en nutriëntencondities
zo zijn, dat blauwalgen de competitie met
andere algen winnen. Ook in Elfhoeven zou
als gevolg van de grotere zoöplanktongraas
de fytoplanktonbiomassa in relatie tot de
fosfaatbelasting beperkt van omvang kunnen
blijven. Vergelijkbare fytoplanktonzoöplanktoninteracties bij verschillende
fosfaatbelastingen, werden waargenomen in
het 'Grote Rug' eutrofiëringsonderzoek

[Van der Vlugt, 1976; Bannink et al, 1980;
Postma, 1980; Aldenberg en Van der Vlugt,
1981, 1982; Van der Vlugt en Aldenberg,
1982; Aldenberg et al, 1986].
In Nieuwenbroek is,gezien de geringe omvang van de populatie, de invloed van het
zoöplankton op het fytoplankton veel
geringer dan in Elfhoeven. De omvang van
de algenbloei isdaardoor wellicht groter dan
in Elfhoeven. Blijft de vraag waarom in
Nieuwenbroek zoweinig zoöplankton
voorkomt. Ligt dit aan de samenstelling van
het fytoplankton, waardoor het zoöplankton
onvoldoende voedsel heeft, of is het
ecosysteem zodanig verstoord dat
zoöplankton voortdurend geconsumeerd
wordt door (jonge) brasem doordat de
natuurlijke vijand van de brasem, i.e. de
snoek, onvoldoende aanwezig is.
De vicieuze cirkel iscompleet: er isweinig
snoek omdat erweinigdoorzicht is,maareris
ook weinig doorzicht omdat er weinig snoek
is. Indien blijkt dat door verlaging van de
fosfaatbelasting het doorzicht onvoldoende
toeneemt, zalwellichtgezochtmoeten worden
naar andere oplossingen om tot een zichtverbetering te komen. Naast het uitzetten
van roofvis kan hierbij gedacht worden aan
het ter plaatse flocculeren van de zwevende
stof, door bijvoorbeeld het enige malen
toedienen van een ijzerdosering inde plas.
Zowel in de Grote Rug [Van der Vlugt en
Aldenberg, 1982] als inde Andelse Maas
[Maiwald en Hoekstra, 1982]werd en wordt
bijvoorbeeld ijzerdosering met succes toegepast ter bestrijding van overmatige
algengroei.
Na de conclusie dat de plassen Elfhoeven en
Nieuwenbroek wat betreft de hoeveelheid
fytoplankton en vooral zoöplankton ten
opzichte van de fosfaatbelasting aanzienlijke
verschillen vertonen, dient te worden
opgemerkt dat in Nieuwenbroek ook de
verschillen van jaar tot jaar vrijgroot zijn
(tabel III). Voor een uiteindelijke
toekomstige evaluatie van de invloed van de
defosfateringsmaatregelen op de algengroei
zijn deze verschillen niet onbelangrijk.
Geconcludeerd werd, dat het zoöplankton in

Nieuwenbroek van weinig betekenis isvoor
de beheersing van het fytoplankton; dus ook
de verschillen van jaar tot jaar zijn waarschijnlijk niet toe te schrijven aan het
zoöplankton. Ook de fosfaatgehalten vertoonden in Nieuwenbroek niet zodanig grote
verschillen en ook geen trend, dat de forse
verschillen in het totale seston (tabel V)
tussen de verschillende jaren daarop
teruggevoerd kunnen worden.
Bij gelijkblijvende nutriëntconcentraties en
geringe secundaire produktie (verschillen),
ligt het daarom voor de hand temperatuur en
instraling als regulerende factoren nader te
beschouwen. In afb. 11zijn de maandgemiddelde luchttemperaturen en de instraling te
De Bilt grafisch weergegeven. Vooral in de
maanden juni, juli en augustus zijn de
verschillen tussen 1983enerzijds en 1984 en
1985 anderzijds zo groot, dat een verschil in
planktonbiomassa zoalswaargenomen niet
verwonderlijk is.Een nadere (tijdreeks)
analyse van deze resultaten en gegevens is
noodzakelijk om bij nutriëntverandering de
verschillende factoren dievan invloedzijn op
de hoogte van de biomassa te scheiden.
Duidelijk isin elk geval, dat waarnemingen
over een reeks van jaren niet gemist kunnen
worden om de gevolgen van een bepaalde
ingreep vast te stellen.
4. Voortzetting onderzode

In april 1986 isde defosfatering op de awzi
Reeuwijk-Brug in werking getreden.
Het onderzoek naar de effecten hiervan op
de waterkwaliteit in de Reeuwijkse plassen
zal de komende jaren voortgezet worden op
de wijze waarop dit ook van 1983-1985 is
gedaan.
Bovendien iseen balansstudie gestart naar de
werkelijke fosfaatbelasting van diverse
deelgebieden in de polder Reeuwijk: plas
Elfhoeven, de overige plassen, de Breevaart
en het landbouwgedeelte van de polder.
Dit onderzoek moet kwantificeren wat - na
de defosfatering —de werkelijke P-belasting
in de diverse deelgebieden isen welk
percentage hiervan afkomstig isuit de
resterende bronnen: het inlaatwater voor
peilbeheersing, resterende ongezuiverde

Afb. 11- Totalestraling engemiddelde luchttemperatuur permaand te De Bilt van 1983-1985.
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lozingen, recreatie en uit- en afspoeling
vanuit de landbouw.
Daarnaast zullen de verzamelde gegevens
gebruikt worden alsvoeding voor een te
ontwikkelen model, waarmee nauwkeurig de
waterkwaliteit in de diverse deelgebieden
kan worden beschreven en de effecten van
diverse maatregelen (defosfateren; wasmiddelen fosfaatvrij maken; rioleren,
baggeren; roofvis uitzetten) kunnen worden
voorspeld.
Voorts zal worden onderzocht in hoeverre
het praktisch mogelijk isde verbetering van
de waterkwaliteit te versnellen door het
ingrijpen in de visstand (wegvangen van
witvis of uitzetten van roofvis).
5. Verantwoording
Het isdit artikel beschreven onderzoek werd
uitgevoerd in een samenwerkingsverband
tussen het Hoogheemraadschap van Rijnland
en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieuhygiëne. Het RIVM neemt hieraan
deel in opdracht van het DirectoraatGeneraal voor de Milieuhygiëne van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer.
Het artikel betreft een samenvatting van een
veel uitvoeriger rapport over dit onderzoek,
dat te verkrijgen isbij het RIVM [Van der
Vlugtetal, 1986].
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Drinkwatervoorziening
Leidse regio veiliggesteld
De Leidsche Duinwater Maatschappij NV.
mag nu (eindelijk) beginnen metde renovatie
van een winkanaal, het verbinden van twee
kanalen en het aanleggen van een bronbemalingin haar waterwingebied, het
duingebied tussen Wassenaar en Katwijk.
De LDM heeft daar nu toestemming voor
gekregen van GS van Zuid-Holland, die
daarvoor weer een positief advies had
gekregen van de Begeleidingscommissie van
de LDM.
De eigenaar van het waterwingebied.
Staatsbosbeheer, respecteert deze beslissing
en zal de noodzakelijke vergunningen
afgeven. Ook de Inspectie voor de
Volksgezondheid isnog in het overleg
betrokken geweest. De provincie
Zuid-Holland heeft er een persbericht over
uitgegeven, dat een gezamenlijke uitgave is
van de LDM en de provincie, na overleg met
de Directie Landelijke Gebieden en
Kwaliteitszorg van Staatsbosbeheer.
Het persbericht begint met de constatering:
De Drinkwatervoorziening in Leiden en
omgeving isvoor dit jaar gewaarborgd en
meldt vervolgens nog de volgende
bijzonderheden:
'De capaciteit vande L.D.M,isontoereikend
om op 'piekdagen' voldoende drinkwater te
leveren. Dit ishet gevolgvanmaatregelen die
het bedrijf vorigjaar heeft getroffen om de
drinkwaterkwaliteit te waarborgen, namelijk
het niet langer gebruiken van 'shunt'-water'
(bedoeld wordt niet of nauwelijks voorgezuiverd water uit Rijnlands boezem,red. H 2 0).
'De L.D.M, schat de capaciteit van de waterwinningsmiddelen in het voorjaar en de

zomer op 52.000 m 3per dag. Er zijn
zomerdagen waarop 85.000 m 3water nodig
is. Om in dit tekort van 33.000 m3 te kunnen
voorzien, zal een groot deel worden
ingekocht van de Duinwaterleiding van
's-Gravenhage (±29.000 m 3 ).
Daarnaast isvoor onvoorziene omstandigheden nog zo'n 11.000 m 3 per dag
beschikbaar. Overleg met de betreffende
waterleidingbedrijven vindt binnenkort
plaats.
De maatregelen in het duingebid tussen
Wassenaar en Katwijk leveren nog eens
8.000 m 3 per dag extra op.
De maatregelen in het duingebied zullen
voor een deel in het broedseizoen moeten
plaatsvinden. De Begeleidingscommissie
L.D.M, heeft hiermee veelmoeite.Gezien de
urgentie van de te nemen maatregelen stemt
zij er echter mee in, mits de werkzaamheden
tot een minimum worden beperkt.
De commissie adviseert verder dat geohydrologisch en ecologisch onderzoek moet
plaatsvinden om deze werkzaamheden in de
toekomst te kunnen beoordelen.
Gedeputeerde Staten hebben ook dit advies
overgenomen'.

Friese Lions organiseren kermis
voor verbetering drinkwatervoorziening kampong op Sumatra
De gezamenlijke Lionsclubs in Friesland
hebben besloten om de opbrengst van het
traditionele Friese Mallemolenfeest op
30 april, een spectaculair kermis-evenement
in de Leeuwarder Frieslandhal, te bestemmen
voor een betrouwbare drinkwatervoorziening
in het Indonesische dorpje Terusan op
Sumatra. De NV Waterleiding Friesland
wordt nauw betrokken bij de realisatie van
dit project.
De kampong Terusan met circa 7.000 inwoners isarm en het ziekte- en sterftecijfer
ligt er hoog doordat het drinkwater er
bijzonder onbetrouwbaar is.Terusan ligt aan
de rivier de Musi in de onmiddellijke nabijheid van de stad Palembang. In dit gebied
helpt het waterleidingbedrijf Friesland al
geruime tijd de collega's van het waterleidingbedrijf Tirta Musi met de verbetering van de
watervoorziening in Palembang.
Deze beide bedrijven zullen dan ook zorgen
voor de realisering van een waterzuiveringsinstallatie in Terusan en er voor zorgdragen
dat de in Nederland ingezamelde gelden op
de juiste plaats terecht komen.

