Een eutrofiëringsonderzoek inhetApeldoornskanaal(pandHeerde-Hattem)
in 1979 - 1980

1. Inleiding
Het 5e pand van het Apeldoorns kanaal
(Heerde-Hattem) istot het begin van de
zeventiger jaren, alsgevolg van grotendeels
ongezuiverde lozingen van afvalwater uit
Apeldoorn, Vaassen, Emst, Epe (aangevoerd
via de Grift), Heerde en Wapenveld, een
open riool geweest, hetgeen veel stankoverlast met zichmee bracht. Hoewelergeen
onderzoek isgedaan, mag aangenomen
worden dat de aquatische levensgemeenschap
toentertijd enkel uit reducenten bestaan zal
hebben.
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TABEL II -Gemid deldtotaal-. tikstofgehalte over zomeren winterhalfjaar (in mg N/l).

Periode
zomer 1979
winter 1979/1980
zomer 1980

DRS. W. OOSTERLOO
Zuiveringsschap
Veluwe

Ingrijpende sanering van de afvalwaterlozingen heeft de waterkwaliteit inde jaren
zeventig drastisch verbeterd [Zuiveringsschap Veluwe. 1981],
Als gevolg van de nog resterende lozingen is
de kwaliteit in vergelijking met de gestelde
normen in het Waterzuiveringsplan
1979-1984 en het Indicatief Meerjarenprogramma 1980-1984 nog niet acceptabel,
met name wat betreft de mineralengehalten.
Een en ander kan. bij gunstige weersomstandigheden, aanleiding geven tot
massale algenbloei. Alsgevolg van de nog
grote rijkdom aan mineralen en de daaruit
voortvloeiende periodieke hoge algenbiomassa. wisselt het zuurstofgehalte van het
water sterk. De zuurstofhuishouding isten
tijde van hoge algenbiomassa's dermate
kritiek dat bij een geringe extra toevoer van
zuurstofbindende stoffen (bijv. overstorten)
vissterfte optreedt.
Onderzoek zal moeten aangeven of verdergaande sanering (zoals defosfatering) tot een
aanvaardbare waterkwaliteit zal leiden.
In dit verslag wordt een korte presentatie
gegeven van deresultaten vaneen onderzoek
in het 5e pand van het Apeldoorns kanaal
over de periode 1 april 1979 tot 1 oktober
1980.
2. Waterhuishoudingen
verontreinigingsbronnen
In de onderzoeksperiode werd het 5e pand
van het Apeldoorns kanaal belast/gevoed
door (zie afb. 1):
—aanvoer via de Grift van:
• effluent van de rwzi te Epe (capaciteit
42.000 i.e.);
• effluent van de kleine rwzivan een
woonwagenkamp (capaciteit 450 i.e.);
• 9 industriële lozingen, waaronder
7 wasserijen:
• overstorten in Vaassen, Emst en Epe;

Afb. I - Stroomgebied Grift enApeldoorns kanaal (ten
noorden van Apeldoorn) met monsterpunten en lozingen
(situatie 1979-1980).

• een 9-tal zijbeken. Het stroomgebied van
deze voedingsbeken van de Grift bestaat
deels uit natuurgebieden en deelsuitoverhet
algemeen vrij kleinschalige landbouwgebieden;
- effluent van de rwzi te Heerde (capaciteit
20.000 i.e.) en een overstort in Heerde;
- water uit 4e pand en Heerderbeken;
- huishoudelijk afvalwater van één bedrijf
en koelwater;
- neerslag op open water.
3. Waterkwaliteit
Fosfor- en stikstofgehalte
In tabel Iishet gemiddelde totaal-fosforgehalte over de zomer- en winterhalfjaren
weergegeven. Ook het gehalte in de zomerperiode van 1977 is weergegeven.
Opvallend zijn de hoge gehalten in het
5e pand, zowel absoluut als in vergelijking
met de gehalten in het 4e pand. Met name in
1977 werden in het 5e pand erg hoge totaalfosforgehalten bereikt.
Het totaal-fosforgehalte in de zomer bestaat
TABHL I— Gemiddeld totaal-fosforgehalte over zomeren winterhalfjaar (inmg Pil).

Periode
zomer
zomer
winter
zomer

1977
1979
1979/1980
1980

A6

Monsterpunt
A8

A9

{4e pand)

(5e pand)

(5e pand)

0.24
0.15
0,12
0.29

2.04
0.82
0.X0
0.84

1,60
0.72
0.68
0.75

A6

Monsterpunt
A8

A9

(4e pand)

(5e pand)

(5e pand)

2.0
2,6

4,5
5.3
4.6

4.1
5.0
4,3

i i

voor een groot deel uit ortho-fosfaat
(gemiddeld circa 70% van het totaal-fosforgehalte), zodat een groot deel van de fosfor
niet in de algenbiomassa zit, maar opgelost is
in het water.
De hoge fosforgehalten in de zomerperiode
zijn niet alleen te wijten aan een eventueel
hoger gewogen gemiddelde fosforconcentratie van de toevoeren in die perioden.
De gewogen gemiddelde fosforconcentraties
van de toevoeren zijn namelijk lager dan het
fosforgehalte in het water. Afgifte door de
bodem zal wellicht een rol gespeeld hebben.
Het totaal-fosforgehalte in het 4e pand ligt,
over het algemeen voor een dergelijk van
nature eutroof water, op een vrij acceptabel
niveau, aangezien het niet tot ontoelaatbaar
hoge algenbiomassa's leidt. In het 4e pand is
een 'evenwichtige'aquatische levensgemeenschap aanwezig [Zuiveringsschap Veluwe,
niet gepubl.].terwijl het zuurstofgehalte
en de algenbiomassa (uitgedrukt in chlorophyl-a) op een acceptabel niveau liggen.
Uit tabel Iblijkt, dat de fosforgehalten in het
5epand in 'benedenstroomse' richting dalen;
bij monsterpunt A9 ishet gehalte lager dan
bij monsterpunt A8. hetgeen wijst op een
netto flux in de richting van het sediment
(sedimentatie).
In tabel II ishet gemiddelde totaal-stikstofgehalte over het zomer- en winterhalfjaar
weergegeven.
In de zomerperiode ligt het gemiddelde
totaal-stikstofgehalte inhet4epand rondde
2.0 mg n/l. Zowel in 1979als in 1980 daalt
het totaal-stikstofgehalte inhet 4epand inde
loop van de zomer. Het nitraatgehalte wordt
in de zomerperiode laag (circa 0,1mgN/l);
het stikstofgehalte wordt dan grotendeels
gevormd door organisch gebonden N.
In het 5epand daalt het nitraatgehalte vrijwel
niet beneden de 1 mg N/l, terwijl het totaalstikstofgehalte niet beneden de 3mg N/l
daalt. Ongeveer 2/3 van de totale stikstofconcentratie isalsammonium aanwezig,
waarvan globaal 1/3 vrij ammonium is. Het
nitrietgehalte bedraagt maximaal 0,6 mg N/I,
doch isgemiddeld ongeveer 0,2 mgN/l.
Uit tabel II blijkt, dat het stikstofgehalte,
evenals het totaal-fosforgehalte, in benedenstroomse richting daalt.
Uit tabel Ien IIblijkt,dat de N/P-verhouding
in het 5e pand laag is(5.5 à 7). Naast
processen van stikstofverwijdering als
denitrificatie en fosforrelease uit het
bodemslib, wordt een lage N/P-verhouding
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TABEL III - Minimale enmaximale doorzicht (in cm)
in het 4e en 5epand vanhet Apeldoorns kanaal inde
periode I april 1979 - Ioktober 1980.
Plaats
Periode

4e pand

5e pand

zomerhalfjaar
wintelhalfjaar

50/ 80
85/100

40/100
60/100

ook bevorderd door lozing van afvalwater
met een lage N/P-verhouding van een 7-tal
wasserijen.
Doorzicht
Het doorzicht (gemeten met de Secchischijf)
van het 4e en 5e pand isover het algemeen
vrij groot getuige de minimale en maximale
waarden in tabel III.
Een gering doorzicht gaat gepaard met een
hoog chlorophyl-a-gehalte. Op 4juni 1980
werd in het 5e pand de geringste doorzicht
gemeten (40 cm) en het hoogste chlorophyla-gehalte (485 mg/m 3 ).
Ook in 1977,toen een oriënterend onderzoek
isverricht en gedurende langere tijd extreem
hoge chlorophyl-a-gehalten zijn gemeten,
daalde het doorzicht niet beneden de 40 cm.
Het doorzicht in het Apeldoorns kanaal is
groter dan bijvoorbeeld die in het Veluwemeer [Hosper, 1981],ofschoon in het
Apeldoorns kanaal soms veel hogere
chlorophyl-a-gehalten worden gemeten.
Dit iste verklaren door het grote verschil in
algensamenstelling en de grotere windgevoeligheid van het Veluwemeer, waardoor
materiaal van de bodem gemakkelijk opwervelt. In het Veluwerandmeer domineren
over het algemeen blauwalgen en in het
Apeldoorns kanaal groenalgen met relatief
meer chlorophyl-a per inhoud algen,
waardoor de lichtuitdoving per eenheid
biomassa geringer is.
Chlorophyl-a-gehalte
Het chlorophyl-a-gehalte van het 4e pand en
het 5e pand isalsgemiddelde en maximum
over de zomerhalfjaren van 1977 tot en met
1980 weergegeven in tabel IV.
In 1977 treden extreem hoge chlorophyl-agehalten op. Ook in 1980zijn hoge concentraties in het 5e pand bereikt, ofschoon het
gemiddelde chlorophyl-a-gehalte beneden
de 100 mg/m 3 ligt. In 1980wasde maximale
waarde veel hoger dan in 1978,ofschoon het
zomergemiddelde veel lager lag.
Het chlorophyl-a-gehalte issterk afhankelijk
TABF.L IV - Gemiddelde enmaximale chlorophyl-agehalte in het Apeldoorns kanaal inhet zomerhalfjaar
(in mg/m3).
Monsti rpunt
4e pand (Ad)
5c pand (A8 en A9)
Jaar
1977
1978
1979
1980

gem.

max.

gern.

max.

55
55
68
48

99
123
171
98

235
134
71
85

900
270
166
485

van klimatologische omstandigheden. Bij
veel zon, hoge temperaturen en lange
verblijftijd van het water (alsgevolg van
geringe neerslag) stijgt het chlorophyl-agehalte in een zeer korte tijd sterk, om
vervolgens bij weersomslag even snel te
dalen. Met name de verblijftijd, die relatief
kort kan zijn, speelt een belangrijke rol.
4. Phytoplankton
De winterperiode wordt, zowel in het 4e pand
als in het 5e pand, gekenmerkt door een
overheersing van diatomeeën. voornamelijk
Centrales. Deze overheersing houdt stand tot
circa mej. In deze tijd van het jaar gaan de
groenwieren een groter aandeel van de
algenbiomassa vormen. Aan het eind van het
jaar overheersen de diatomeeën weer. Het
vrij algemene beeld van dejaarlijkse algensuccessie in stilstaande wateren completeert
zich in het 4epand met eenco-dominatie van
groenwieren, diatomeeën en blauwwieren in
de nazomer. Het procentuele aandeel van de
blauwwieren bereikt hier in de nazomer
maximaal 3 5 % .In september verdwijnen de
blauwwieren weer. De hiervoor geschetste
ontwikkelingen deden zich zowel in 1977,
1979 als in 1980 voor.
De blauwwiersoorten uit het 4e pand zijn
Aphanocapsa delicatissima en in mindere
mate de vaak aan het wateroppervlak
drijvende Anahaena flos-aqua.
De groenwieren behoren hoofdzakelijk tot
de familie der Scenedesmaceae. Daarnaast
zijn de algemene genera: Ankistrodesmus,
Dictyosphaerium. Kirchneriella,
Micractinum, Pediastrum en Tetraëdon.
In het 5epand doen zichperiodiek opbloeien
voor van Volvocales (Chlamydomonas en
Pteromonas) en in mindere mate van
Euglenophyta, terwijl deze taxa in het
4e pand slechts inzeer geringe mate voorkomen. Met name in 1977 wasperiodiek het

aantal Volvocales erg hoog. De pieken in het
chlorophyl-a-gehalte van 400-900 mg/m 3
werden voornamelijk veroorzaakt door
Volvocales. Blauwwieren worden in het
5e pand vrij weinig aangetroffen.
In afb. 2iseen voorbeeld vanhetverloopvan
verschillende groepen algen inhet 5epandin
1977 weergegeven.
Hieruit blijkt hoe sterk de fluctuaties in
algensamenstelling kunnen zijn en hoe
instabiel het 5e pand is.De plotselinge
opbloei van Volvocales wijzen op sterke
verstoring van het water.
5. Water- en nutriëntenbalansen
Waterbalans
Overde periode 1 april 1979-1 april 1980en
1oktober 1979- 1 oktober 1980 bedroeg de
hydraulische belasting van het 5e pand
40.800.000 m 3respectievelijk 35.700.000m3.
Op maandbasis geeft de hydraulische
belasting een verblijftijd van het water van
gemiddeld 1,5 à 8dagen te zien. Periodiek
treden hogere verblijftijden van enkele
weken op.
Ongeveer 9 5 % van de wateraanvoer komt
tot afvoer naar de IJssel; de rest verdampt en
zijgt weg. Van de wateraanvoer namen het
'bovenstrooms' gelegen 4e pand en de Grift
ruim 40% respectievelijk 50% voor hun
rekening.
Nutriëntenbalansen
Uit de verzamelde gegevens kunnen
nutriëntenbalansen voor het 5e pand
opgesteld worden, met betrekking tot de
directe toe- en afvoeren en het totaal van
processen in het pand. De directe toevoeren
zijn opgedeeld en weer samengevoegd tot
gelijksoortige (indirecte en directe) bronnen.
Als sluitpost in deze toevoeren voor gelijksoortige bronnen fungeert de uit- en
afspoeling van cultuur- en natuurgrond.

Afb. 2 - Procentuele aandeel Diatomeeën. Chlorococcales, Volvocalesinhetgepand vanhetApeldoorns kanaalbijHattem.
atomeeen
Tlorococcales
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TABEL V— t'osforbalans vanhet 5epand opjaarbasis.
Periode
1-4- 1979/1-4- 19S0

Periode
1-10- 1979/1-10- 1980

kg fosfor

%

kg fosfor

%

rwzi's
ind. lozingen
neerslag
4e pand
uit- en afspoeling*
verspreide bebouwing
overstorten

21.604
4.275
16
2.904
209
1.0X0
267

71
14
0
9
1
4
1

20.109
4.275
16
2.206
2.164
1.080
367

67
14
0
7
7
4
1

totaal

30.355

100

30.217

100

wegzijging
afvoer naar IJssel
sedimentatie/afgifte*

600
23.202
6.553

2
76

600
21.158
8.459

70
28

Bronnen

1

* Sluitposten.
•

TABEL VI - Stikstofbalans

vanhet 5epand opjaarbasis
Periode
1-4- 1979/1-4- 1980

Bronnen
rwzi's
ind. lozingen
neerslag
4e pand
verspreide bebouwing
overstorten
totaal gemeten belasting
'sluitpost'

Periode
[-10- 1979/1-10- 1980

kg stikstof

%

kgstikstof

65.510
4.927
759
54.209
1.760
696

31
3
0
26
1
(1

63.826
4.875
752
40.646
1.760
954

33
3
0
21
1
0

209.213
81.352

100
39

195.485
82.672

100
42

Aangezien bij een aantal bronnen, zoals
overstorten en verspreide huishoudelijke
lozingen, aleen aantal aannameszijn gedaan,
isde bijdrage van uit- en afspoeling in de
nutriëntenbalansen een benadering van de
werkelijke waarde. Een voordeel isechter
dat, met name bij fosfor, de grote bronnen
(rwzi's) betrouwbare waarden geven.
Tabel V betreft de fosforbalans voor het
5e pand op jaarbasis. In deze tabel isde
toevoer van fosfor gespecificeerd per groep
van gelijksoortige bronnen weergegeven.
De sluitpost uit-en afspoeling vannatuur- en
cultuurgrond bedraagt per jaar 209 kg.
respectievelijk 2.164 kgfosfor. Per liter
betekent dit (),()1 respectievelijk 0,13 mg P/l.
Het eerste gehalte iserg laag, hoewel het
gebied gekenmerkt wordt door relatief veel
water afkomstig uit het Veluwemassief en
weinigbio-industrie. Het fosforgehalte inhet
grondwater van het Veluwemassief ter
plaatse bedraagt gemiddeld ca. 0,07 mg P/l
[Romijn, 1974].Oorzaken van de, op
voornoemde wijze berekende, wisselende
gehaltes aan fosfor in het water dat uit- en
afspoelt kunnen zijn. dat periodiek vrijveel
fosfor sedimenteert en op andere tijden in
resuspensie gaat en/of dat 14-daagse
monstername niet voldoende isom een
goede fosforvracht op te stellen. Wellicht is
het een combinatie van genoemde factoren.
Uit tabel Vblijkt, dat ongeveer een kwart van
de aangevoerde fosfor in het 5e pand
achterblijft.
Ook de verhouding Pk/Pi (Pk is fosforgehalte
in het kanaal en Pi isgemiddeld gewogen
P-concentratie van het aangevoerde water)

verschaft ons inzicht in het gedrag van fosfor
in een oppervlaktewater. Bij Pk/Pi < 1
sedimenteert fosfor en bij Pk/Pi > 1 wordt
fosfor door het bodemslib afgegeven. In de
zomer van 1979 en 1980bedroeg deze
verhouding gemiddeld 0.9 respectievelijk
0,8, terwijl in de winterperiode resuspensie
en sedimentatie ongeveer in evenwicht
verkeren.
Tabel VI betreft de stikstofbalans voor
het 5e pand op jaarbasis.
De 'sluitpost' betreft uit- en afspoeling van
cultuur- en natuurgrond. Deze 'sluitpost' isin
werkelijkheid groter geweest, doordat door
denitrificatie in de watergangen minder aan
de monding van het stroomgebied wordt
gemeten dan ervandeafzonderlijke bronnen
afkomstig is. Het gehalte aan totaal-stikstof
van het uit- en afgespoelde water bedraagt
dus minimaal 4,8 mg N/l.
Van de aangevoerde stikstof wordt circa 50%
afgevoerd naar de IJssel. De rest sedimenteert, zijgt weg (circa 2%) en denitrificeert.
Vergelijking van tabel Ven VI laat zien dat
de rwzi'sdegrootste fosforbron zijn (71resp.
6 7 % opjaarbasis) enaanzienlijk minder inde
stikstofbelasting bijdragen (31 resp. 33%).
Ook de ongezuiverde industriële lozingen
hebben een grotere bijdrage inde fosfortoevoer (14%) dan inde stikstoftoevoer
(3%), hoewel absoluut de stikstoftoevoeren
hoger liggen. Het 4e pand heeft, ondanks de
hoge bijdrage in de watertoevoer (30 à52%
op halfjaarbasis) een vrijgeringe bijdrage in
de fosfortoevoer (9% resp. 7%) en een vrij
grote bijdrage in de stikstofbelasting
(26 resp. 21%).
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De toevoer van nutriënten viade directe
neerslag op het 5e pand is verwaarloosbaar.
Gering isde bijdrage van de verspreide
bebouwing en van de overstorten, zowel wat
betreft de fosfor- alsde stikstoftoevoer.
De uit- en afspoeling van cultuur- en natuurgronden draagt voor 1% resp. 7% bij in de
fosforbelasting en voor 39% resp. 42% bijin
de stikstofbelasting. De stikstofbelasting van
het 5e pand isdus grotendeels afkomstig van
diffuse bronnen welke vrij moeilijk
verminderd kan worden.
De fosforbelasting isdaarentegen voor een
gering deel van diffuse bronnen afkomstig en
grotendeels van puntbronnen (circa 80à
85%). welke relatief eenvoudiger te saneren
zijn.
6. Relatie nutriëntengehalten en
chlorophyl-a-gehalte
Hosper [1980] heeft aan de hand van diverse
onderzoekingen in oppervlaktewateren in
ons land een verband afgeleid tussen het
chlorofylgehalte enerzijds en het totaalfosfor- en totaal-stikstofgehalte anderzijds
(alle waarden als gemiddelden over het
zomerhalfjaar). De lijn,diedebovenzijde van
de puntenmassa begrenst, isin afb. 3 weergegeven en kan worden opgevat alsde
bovengrens van het gemiddelde chlorophylgehalte bij een gegeven gehalte aan fosfor
resp. stikstof. De punten waarop de bovengrens uit afb. 3 isgebaseerd zijn voor de
overzichtelijkheid niet ingetekend. Voor
wateren die een positie innemen inde buurt
van deze lijn mag worden aangenomen, dat
het fosfor- resp.stikstofgehalte in belangrijke
mate beperkend isvoor de gemiddelde
algenbiomassa. In wateren die ver van de lijn
zijn verwijderd issprake van een overmaat
aan fosfor resp.stikstof enwordtde biomassa
beperkt door andere factoren, zoalsde lichtvoorziening, de verblijftijd van het water of
de graas door zoöplankton.
In beide grafieken van afb. 3zijn de
gevonden getallen van het 4e en 5e pand van
het Apeldoorns kanaal van 1977. 1979en
1980 ingetekend. Hieruit blijkt, dat de
punten van het 4e pand voor alle drie jaren,
zowel wat het fosfor- als het stikstofgehalte
betreft, dicht bij de lijn (bovengrens van de
punten) liggen. In het 5e pand blijkt
daarentegen een grote hoeveelheid fosfor
aanwezig te zijn. In 1977, 1979en 1980zou
het totaal-fosforgehalte tot respectievelijk
0,32 mg P/l, 0,12 mg P/l en 0,13mg P/l
moeten dalen wil het fosforgehalte invloed
hebben op het chlorophylgehalte (en dus de
algenbiomassa). Het zalzekernietzozijn dat
ieder praktijkgeval met zijn eigen
karakteristieken eenvoudig te toetsen isaan
betreffende grafiek. Een praktische benadering (nagaan van het effect van vermindering
van de fosforbelasting) iswenselijk, zeker in
een oppervlaktewater dat qua hydrologie
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doorspoeling derhalve groot.
Over de snelheid van afgifte door het
bodemslib in het 5e pand valt zonder nader
onderzoek niet veel te zeggen.
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8. Nutriëntenbelasting na saneringen
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Afb. 3 - Verband tussen stikstof-, fosfor- en chlorophylgehalte.

nogal afwijkt van de oppervlaktewateren,
waaruit voornoemde grafiek issamengesteld.
Doordat met name injuli 1977vrij veel
zonneschijn optrad en de verblijftijd in het
5e pand groot was, traden hoge algenbiomassa's op, wat weer hoge fosforgehalten
veroorzaakte. Een groot deel van het totaalfosforgehalte was echter als ortho-fosfaat
aanwezig als gevolg van fosforrelease uit de
bodem en/of afsterven en mineralisatievan
algen.
Uit afb. 3 blijkt duidelijk, dat fosfor in het
5e pand in de onderzochte perioden niet de
beperkende factor wasvoor algengroei.
In 1977 werd de algengroei wellicht beperkt
door zelfbeschaduwing (bij chlorophyl-agehaltevan900mg/m 3 ).In 1979en 1980zijn
ook klimatologische omstandigheden,
inclusief de van neerslag afhankelijke
verblijftijd, in het 5e pand beperkend geweest
voor de algengroei.
De stikstofgehalten van het 5e pand liggen
veel dichter bij de bovengrens dan fosfor.
Door denitrificatie zalwaarschijnlijk veel
stikstof uit het water verdwenen zijn.
7. Samenstelling bodemslib

Op één plaats in het 4e pand en op verschillende plaatsen in het 5e pand zijn
periodiek bodemmonsters genomen voorde
bepaling van o.a. het fosforgehalte en het
organische-stofgehalte van de verschillende
bodemlagen.
Over het algemeen ishet organische-stofgehalte van het bodemslib inhet 5epand veel
groter dan in het 4e pand en geeft ongeveer
hetzelfde beeld alshet fosforgehalte (zowel
ruimtelijk alsin de tijd) te zien.
In tabel VII zijn de minimum en maximum
totaal-fosforgehalten per m2 in het
bodemslib in de verschillende bodemlagen
weergegeven.
Uit tabel VII blijkt duidelijk dat het 5e pand
veel rijker aan fosfor isdan het4epand. Ditis
tot dusverre een van de weinige doch
duidelijke conclusies die uit het bodemslibonderzoek kan worden getrokken. Er isveel

variatie in het fosforgehalte in de tijd en
ruimte die niet tot eenduidige conclusies
leiden.
In het uitgevoerde onderzoek isniet
nagegaan hoe groot de interne fosforbron,
namelijk afgifte door het bodemslib kan zijn.
De vraag isof na sanering van de resterende
industriële afvalwaterlozingen en
defosfatering op de rioolwaterzuiveringsinstallaties te Epe en Heerde het bodemslib
een fosforbron is,welke nog aanleiding kan
geven tot hoge algenmbiomassa's.
Na voornoemde saneringen zal het fosforgehalte van het aangevoerde water drastisch
teruglopen. In niet te extreme hydrologische
jaren zalhetgemiddeld gewogen fosforgehalte
van het aangevoerde water 0.2 à0,3 mg P/l
bedragen. Gezien het hoge fosforgehalte van
het bodemslib zal het fosforgehalte van het
interstitiële water hoger zijn dan van het
bovenstaande water. Er zal een nettoflux
(diffusie) van fosfor in de richting van het
bovenstaande water optreden en het is
mogelijk, dat op deze wijze fosfor uit het
sediment naar de IJssel afgevoerd wordt. Na
verloop van tijd zullen de samenstellingen
van het bodemslib van 4e en 5e pand meer
met elkaar overeenkomen.
Er isslechts weinig praktijkonderzoek
gedaan naar de fosfomalevcring uit het
sediment.
Kouwe en Golterman [1976) vonden in een
proefbassin in het Veluwemeer na een aantal
doorspoelingen een sterke P-reductie uit het
bodemslib. Deze waarnemingen bieden
perspectieven voor het 5e pand aangezien de
verblijftijd van het water in dit pand kort is
( 1,5 à 8 dagen op maandbasis) en de
TABEL VII - Variatiein tolaal-fosforgehalte inhet
bodemslib van het 4een 5epand op verschillende diepten
tglm2).
Plaats
Diepte
0 - 5 cm
5-10 cm
10-15 cm

4e pand

.~ie p a n d

4-29
6-22
12-33

38-217
4 7 - 91
4 6 - 80

Uit de nutriëntenbalansen blijkt, dat
80 à 8 5 % van de fosfortoevoer en slechts
30 à 3 5 % van de stikstoftoevoer afkomstig is
van puntbronnen. De rest isafkomstig van
diffuse bronnen. Fosfor isdus een betere
stuurvariabele dan stikstof.
Om tot een betere waterkwaliteit van het 5e
pand te geraken kunnen de volgende
saneringsmogelijkheden overwogen worden:
a. sanering van de ongezuiverde industriële
lozingen;
b. idem a. en defosfatering op de rwzi's te
Epe en Heerde;
c. idem a. en afvoer van het effluent van de
rwzi's te Epe en Heerde naar de IJssel.
ad a
Indien de industriële afvalwaterlozingen in
het stroomgebied van het 5e pand gesaneerd
zouden zijn, zou de fosforbclasting ongeveer
een factor 1,06 lager worden.
Pk (de concentratie aan fosfor in het kanaal)
kan bij sanering van de industriële afvalwaterlozingen alsvolgt worden berekend,
waarbij de aanname gemaakt wordt dat er
een lineair verband bestaat tussen belasting
en concentratie.
Pi was nu 0,74 resp. 0,85 (periode 1 april
1979 - 1 april 1980 resp. 1 oktober 19791oktober 1980).Nasaneringvan de
industriële lozingen wordt Pieen factor 1,06
lager, dus: 0,70 resp. 0,80.
Pk wordt dan in beide gevallen
0,72 (5^_x 0,70 en H l x0,80)
Hieruit blijkt, dat sanering van de industriële
lozingen weinig effect heeft op de waterkwaliteit i.e. het fosforgehalte.
adb
Gezien het type van de installaties mag
verwacht worden, dat bijdefosfatering vande
rwzi's te Epe en Heerde fosforconcentraties
van 0,75 resp. 1,5mg P/l in het effluent
haalbaar zijn.
Bij sanering van de industriële lozingen en
defosfatering op de rwzi'szou de fosforbelasting in de periode 1 april 1979 - 1 april
1980en 1 oktober 1979- Ioktober 1980een
factor 4,07 respectievelijk 3,3 1 lager geweest
zijn.
Pi zou in dat geval 0,18 resp.0,26 worden,
terwijl Pk dan 0,18 resp. 0,24 wordt.
Ter vergelijking: Pk van het 4e pand ligt
tussen 0,12 en 0,29 mg P/l.
Indien bij defosfatering en sanering van de
industriële lozingen de processen als
sedimentatie, resuspensie, diffusie e.d. in de
aanvoerende beken en in het 5e pand gelijk
worden verondersteld, zal het fosforgehalte
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in het 5e pand dus op een soortgelijk niveau
komen te liggen dan inhet4e pand.waarin de
algenbiomassa op een acceptabel niveau ligt.
ad c
Bijafvoer vandeeffluenten naar oppervlaktewater, welke niet op het 5e pand uitstromen
(bijv. afvoer naar de IJssel) zou op dezelfde
wijze als onder a en b berekend de fosforconcentratie in het 5e pand 0,11 resp.
t),14mg P/l bedragen.

In het laatste nummer van dejaargang 1983
van dit tijdschrift ( H 2 0 (16) 1983, nr. 26.
blz. 59 I)werd reeds melding gemaakt van
het vonnis van 16december 1983van de
arrondissementsrechtbank te Rotterdam.
Daarbij werden in het proces tussen de
kwekers Bier, Strik en Valstar en de Franse
kalimijnen de lozingen door deze mijnen van
zout inde Rijn tenopzichte vandeze kwekers
onrechtmatig verklaard.
Vanwege het belang van deze zaak lijkt het
wenselijk om zo spoedig mogelijk ruimere
bekendheid te geven aan de overwegingen

9. Vervolgonderzoek
De fosforbelasting van en de fosforconcentratie in het 5e pand isop dit moment nog
dusdanig hoog,dat dewaterkwaliteit niet aan
de in het IMP gestelde normen voor oppervlaktewater, met als doelstelling de basiskwaliteit, voldoet. Door defosfatering op de
rwzi'ste Epe en Heerde en sanering van de
industriële lozingen zal naar verwachting
binnen enkele jaren de waterkwaliteit
verbeteren tot een vergelijkbaar en aanvaardbaar niveau als het 4e pand. Het
bodemslib zaleen vertragende invloed op de
positieve kwaliteitsontwikkelingen hebben,
doch de grote doorspoeling zorgt voor een
relatief snel evenwicht tussen de bodem en
het bovenstaande water.
Deze twee zaken (sterke reductie van
de fosforbelasting na sanering en korte
hydrologische retentietijd) die naar verwachting relatief snel een waterkwaliteitsverbetering te zien zullen geven, vormen de
basisvoordeadviseringgenoemdesaneringen
uit te voeren. Men zal driejaren onderzoek
doen naar het effect van defosfatering van de
twee installaties op de waterkwaliteit in het
5e pand van het Apeldoorns kanaal, een
groot deelvoor rekeningvan VROM.waarna
het Zuiveringsschap zal besluiten de
defosfatering al dan niet voort te zetten.
In het vervolgonderzoek worden op meerdere
plaatsen continue kwantiteits- en kwaliteitsmetingen verricht om betrouwbare water- en
nutriëntenbalansen op te stellen. Bovendien
vinden een aantal aanvullende onderzoeken
plaats, zoals het nagaan van de naleving van
fosfor uit het bodemslib. interne fosforcyclus
en primaire produktie.
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van de rechtbank, die tot deze uitspraak
hebben geleid. Voordeeerste maalheeft een
bevoegde rechter geoordeeld, dat degenen
die door bovenstrooms in de Rijn aangebrachte verontreinigingen schade lijden,
aanspraak kunnen maken op vergoeding
daarvan, ook alsdeze verontreinigingen in
het buitenland zijn veroorzaakt. Zou dit
vonnis ook in hoger beroep en cassatie in
stand blijven, dan ligt er nogeen reeks van
procedures in het verschiet. De Rijn isnog
lang geen schone rivier, de door de watervervuiling getroffen belangen zijn talrijk en
de veroorzakers van de verontreinigingen
kunnen steeds beter worden opgespoord.
Van harte hoop ik dan ook, dat de uitspraak
onder de Rijnvervuilers een heilzame onrust
teweeg zalbrengen, die henertoe brengen zal
de verontreinigende lozingen tot het uiterste
te beperken. Zoals het zout in dejaren vijftig
de aanleiding isgeweest tot internationaal
overlegoverdekwaliteit vanhet Rijnwater in
het algemeen, zo loopt nu het zout voorop
waar het de aansprakelijkheid voor schade
betreft. Dat hetvonnisook van belangisvoor
andere verontreinigingen lijdt immers geen
enkele twijfel.
De bevoegdheid vande Nederlandse rechter
Toen de kwekers in 1974hun procedure om
schadevergoeding tegen de Franse kalimijnen
begonnen, werd door de mijnen de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om over
deze zaak te oordelen betwist. De eisers
grondden deze bevoegdheid op artikel 5,
sub 3,van het EEG-executieverdrag.
Volgens deze bepaling magde veroorzaker
van een onrechtmatige daadgedaagd worden
'voor het gerecht van de plaats waar het
schadebrengende feitzichheeft voorgedaan'.
De Rotterdamse rechtbank was van mening,
dat hiermede alleen de plaats van het
schadeverwekkende feit. dusdeplaatsvan de

lozing in Frankrijk, kon zijn bedoeld en
verklaart zichonbevoegd. In hoger beroep
heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage
dienaangaande het Hof vanJustitie van de
Europese Gemeenschappen geraadpleegd.
Dit Hof heeft beslist, dat ook het gerecht van
deplaatswaardeschadeisingetreden (i.e.de
rechtbank te Rotterdam) bevoegd moet
worden geacht om over de zaak te oordelen.
Deze uitspraak van het Hof istot in hoogste
instantie bindend (Hof vanJustitie EG, 3011-1976, N.J. 1977no. 494).
Het deskundigenbericht
Omdat naar het oordeel van de rechtbank
niet duidelijk gebleken wasof, en zojain
welkemate,dekwekersdoorde zoutlozingen
vandekalimijnen schade lijden benoemde zij
bijvonnisvan28april 1980deskundigen, die
omtrent hun bevindingen op22april 1982bij
de rechtbank verslag uitbrachten. Het vonnis
geeft uitvoerig aandacht aan dit verslag,
alsmede aan de expertise, die op verzoek van
de kalimijnen door het Batelle-instituut te
Genève werd verricht.
Vooreerst wasaandedeskundigen gevraagd,
welk aandeel de kalimijnen hadden in het
chloridegehalte van het boezemwater, dat
aan de kwekers voor beregening ter
beschikking stond. De deskundigen
berekenden dit voorde periode 1975-1978
op 17,0% voor Strik en Valstar (boezemwater uit Delfland) en op 8,7% voor Bier
(boezemwater uit Schieland). Voor 1979en
1980zou volgens berekeningen van het
Batelle-instituut dit aandeel gemiddeld
respectievelijk 8,3% (Delfland) en 9,2%
(Schieland) hebben bedragen.
Vervolgens wasaan de deskundigen
gevraagd:
a. welke hoeveelheden chloriden voor elk
van de gekweekte gewassen maximaal
toelaatbaar zouden zijn;
b. informatie omtrent de mogelijke
aanwezigheid van andere voor de gewassen
schadelijkestoffen inhetvoorde besproeiing
gebruikte, c.q.in aanmerking komende
boezemwater;
c. in hoeverre het chloridegchaltc van de
bodem (ten gevolge van accumulatie in de
bodem van met sprociwater meegekomen
chloriden of anderszins) een zelfstandige
invloed zou kunnen hebben op de plantengroei en zoja,wat die invloed dan zou zijn.
Dedeskundigen hebben daarop geantwoord,
dat:
a. er geen maximaal toelaatbaar chloridegehalte is.Voor sommige van de gekweekte
planten iseen lineair verband vastgesteld
tussen stijging van het chloride-gehalte en
opbrengstvermindering, voor andere planten
zal dit nogmoeten worden onderzocht;
b. het boezemwater dat door de kwekers
wordt gebruikt ook andere oplosbare zouten
bevat, in het bijzonder sulfaten en

