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Herstel vanhetVeluwemeerenhet Drontermeer
door aanpak vande fosfaatbelasting
en doorspoeling met polderwater

op de waterkwaliteit. Deze maatregel heeft
alleen zin indien de waterkwaliteit van het
Veluwemeer beter isdan de huidige waterkwaliteit van het Wolderwijd-Nuldernauw.

1. Inleiding
Het Veluwemeer en het hiermee in open
verbinding staande Drontermeer zijn
ontstaan rond 1956door aanleg van de
dijken voor de polder Oostelijk Flevoland
(zie afb. 1).Een aantal algemene gegevens
van de meren isweergegeven in tabel I.
In de eerste jaren na het ontstaan
kenmerkten de meren zich door hun grote
helderheid [Leentvaar, 1966). In de tweede
helft van dejaren zestig isde toestand snel
achteruitgegaan door een sterk toegenomen
nutriëntenbelasting indeze periode. Vanaf

6. Samenvatting
Het Wolderwijd-Nuldernauw wordt vanaf
het ontstaan omstreeks 1968 gekenmerkt
door een overmatige algengroei en een zeer
eenzijdige opbouw van het ecosysteem.
waardoor met name de recreatie en de
functie voor flora en fauna ernstig worden
bedreigd.
De fosfaatbelasting, gemiddeld 0,9 g P/m 2 j ;
range 0,3-1,6 gP / m 2 j . isvoor ongeveer
65% afkomstig van de beken die in het meer
uitmonden. Deze belasting wordt voornamelijk veroorzaakt door verhoogde uit- en
afspoeling van landbouwgronden, 'sZomers,
wanneer de externe belasting noggeringis,
komt fosfaat vrijuit debodem. Herstel vande
waterkwaliteit zal ineerste instantie moeten
gebeuren door vermindering van de externe
belasting. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen nodig om het herstelproces te
versnellen. Hierbij kan gedacht worden aan
het tegengaan van fosfaatafgifte vanuit de
bodem door het meer door te spoelen met
algen- en fosfaatarm water.
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ongeveer 1970 issprake van een intensieve
bloei van blauwalgen en zeer troebel water
[Berger, 1975. 1982].De oorspronkelijk
rijke bodemvegetatie en bodemfauna issterk
teruggedrongen evenals de stand aan
bepaalde watervogels die in het meer
fourageerden [Van Dijk, 1979].
Het gebied isvoor met name de recreatie, de
sport- en beroepsvisserij alsmede vanuit het
belang van natuur en landschap van grote
(potentiële) betekenis [Werkgroep Sanering
Randmeren, 1978].

Veluwemeer
oppervlak (• 10 6 m 2 )
gem. diepte (m)
hydraul.verblijftijd (jaar)

2,4
1.28

Drontermeer
Totaal
5,4
1,13

De aanpak van de eutrofiëringsproblematiek
richt zich in de eerste plaats op het terugdringen vande fosfaatbelasting doorde beide
zuiveringsinstallaties die direct op de meren
lozen. Op de installaties Elburg en
Harderwijk wordt sinds 1972 resp. 1979
defosfatering toegepast. Om het herstel van
de meren op gang te brengen isnaast de
aanpak van de externe fosfaatbelasting een
aanvullende maatregel nodig gericht op
doorbreking van de vrijwel permanente
bloei van blauwalgen en verlaging van het
fosfaatgehalte. Een mogelijk effectieve
maatregel ishet gedurende de wintermaanden doorspoelen met fosfaat- en
algenarm polderwater uit Flevoland.
Doorspoeling heeft inmiddels een aantal
winterhalfjaren plaatsgevonden. Indit artikel
worden de getroffen maatregelen toegelicht
en de resultaten voor de waterkwaliteit
besproken.

roggebotsluis

gemaalkamperveen
gemaaldewenden

•

gemaallovink
rziharderwijk

37.8
1.26
0.7

toelichting: - oppervlak en diepte bij gemiddeld
meerpeil NAP - 0 . 2 0 m
—verblijftijd berekend op basis van oppervlakkig uitstromend debiet (dusexcl.
wegzijging, verdamping) in 1980-198 I
verminderd met doorspoeldebiet

Afb. ! - Veluwemeer en Drontermeer.

Projectgroep Eutrofiëringsonderzoek Randmeren (PER.
1982). Eindrapport Eutrofiëringsonderzoek WolderwijdNuldernauw, in deperiode 1976-1979. Rijkswaterstaat.
Lelystad.
Snijdelaar, M. (1983). Eutrofiëringsproblematiek vande
Randmeren. H 2 0 ( I 6 ) 8 . 183-185.
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TABEL I- Algemene gegevens Veluwemeer en
Drontermeer.
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2. Probleemstelling enontwikkeling van
maatregelen
De belangrijkste eisenstellende functies van
de randmeren zijn, aldus het rapport van de
Werkgroep Sanering Randmeren [1978],de
recreatie, de sport- en beroepsvisserij en de
ecologische functie. Voor bescherming van
deze functies ishet, aldus het saneringsrapport, van belang dat de huidige vrijwel
continue bloei van blauwalgen plaatsmaakt
voor een zgn. eutroof groenalgensysteem en
de daarmee samenhangende meer gevarieerde flora en fauna engrotere helderheid. Voor
zowel de flora en fauna alsde recreatie is het
doorzicht een belangrijke parameter. Aansluitend bij de ontwerp AMvB-kwaliteitsdoelstellingen enmetingen oppervlaktewater
voor de functie zwemwater kan een doorzichtnorm van Im worden gehanteerd.
Het saneringsrapport stelt dat voor
realisering van de doelstellingen in ieder
geval toepassing van fosfaatverwijdering
noodzakelijk isop de beide zuiveringsinstallaties die rechtstreeks lozen op de
meren. Stikstofverwijdering komt minder in
aanmerking onder meer omdat het aandeel
van de zuiveringsinstallaties in de totale
belasting aanzienlijk geringer isdan voor
fosfaat (zie § 3). Sinds de toepassing van
fosfaatverwijdering isde externe fosfaatbelasting teruggebracht tot ongeveer
1 gP/m 2 jaar.De sterk verlaagdebelastingis
noggeen garantie vooreen vlot herstelvande
meren. Het fosfaatgehalte in het meer wordt
behalve door de externe belasting tevens
bepaald door de uitwisselingtussenhetwater
en het in de afgelopen 10-20jaar sterk met
fosfaat verrijkte bodemslib. Uit het verloop
van de fosfaatgehalten inde loopvanhetjaar
en kennis van de belasting kan worden
opgemaakt dat in de zomermaanden aanzienlijke hoeveelheden fosfaat vrijkomen uit
het bodemslib. Het inde zomer vrijgekomen
fosfaat verdwijnt in het najaar grotendeels
weer naar het sediment. Deze interne
kringloop zou in principe duszeer lang
kunnen doorgaan. De oorzaken voor de
sterke fosfaatafgifte hangen waarschijnlijk
samen met de algengroei zelf. Algengroei
leidt door de opname van koolzuur tot
verhoging van de pH van het water en door
verhoogde organische belasting van het
sediment tot zuurstofloosheid in de bodem.
Het isbekend dat door beide factoren de
oplosbaarheid van onder meer ijzerfosfaten,
een van de belangrijkste vormen waarin
fosfaat in het algemeen inslib voorkomt,
toeneemt [Lyklemae.a. 1979].
Bodemdeeltjes die door opwoeling onder
invloed vanwind incontact komen met water
met hoge pH zullen fosfaat afstaan. Aldus
kan een zichzelf versterkend proces op gang
komen van algengroei, pH-stijging, fosfaatafgifte, meer algengroei enz. De voor dit
proces noodzakelijke hoge pH-waarden
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kunnen echter alleen worden bereikt indien
bij aanvang van het groeiseizoen voldoende
algen en/of nutriënten aanwezig zijn. In de
meren wordt aan deze voorwaarde voldaan
omdat de heersende blauwalgengroei in de
winterperiode maar in beperkte mate tot
afsterving komt. De algenbiomassa en
daardoor ook de gehalten aan nutriënten in
de algen blijven relatief hoog.Dezealrelatief
hoge biomassa aan het begin van het groeiseizoen kan snel leiden tot hoge pH-waarden
en aldus de fosfaatafgifte op gang brengen.
Bovenstaande hypothese houdt in dat de
spiraal van algengroei en fosfaatafgifte wordt
doorbroken, indien het mogelijk isom de
algenbiomassa en de fosfaatgehalten in de
wintermaanden tot voldoende lage waarden
terug te brengen. Gedurende de winterhalfjaren '79/'80, '80/'8 1 en '8 l/'82 isdit
geprobeerd door het Veluwemeer en het
Drontermeer door te spoelen met fosfaat- en
algenarm polderwater uit Flevoland. Deze
geforceerde verlaging van de algenbiomassa
in de winterperiode kan behalve op de
fosfaatafgifte door het bodemslib ook van
invloed zijn op de soortensamenstelling van
de algen. Een relatief groot doorzicht als
gevolg van doorspoeling isongunstig voor de
groei van Oscillatoria en vergroot de kansen
voor de ontwikkeling van de meer gewenste
groenalgen en kiezelalgen [Berger, 1982].
3. Fosfaat-en stikstofbelasting
Het Veluwemeer-Drontermeer wordt belast
met water en stoffen door een groot aantal
beken, de gemalen De Wenden en
Kamperveen op het oude land, gemaal
Lovink in Flevoland (vrijwel alleen tijdens
doorspoeling), kwel, neerslag en de
zuiveringsinstallaties Elburg (belasting ca.
Afb. 2 - Fosfaatbelastingvan het Veluwemeer-Drontermeer uitgesplitst naar diverse bronnen (ton Plmnd).

TABEl- II — Fosfaat- enstikstofbelasting, gemiddeld voor
19X0- 19X1 (ton P, ton N). Exclusief doorspoeling.

rzi Elbun;
rzi Harderwijk
beken
gemalen oude land
neerslag
kwel

Fosfaat

Stikstof

9,5
8,9
10.5
10.0
2,1
1,6

147
154
204
141
30
28

42.6

704

80.000 i.e.) en Harderwijk (belasting ca.
175.000 i.e.). De toevoer vanuit aangrenzende randmeren isin het algemeen
verwaarloosbaar. De afvoer vanstoffen vindt
vnl. plaats via de Roggebotsluis nabij
Kampen. Intensief onderzoek voor het
opstellen van maandelijkse balansen voor
water, totaal-fosfaat, totaal-stikstof en
chloride vindt plaats sinds maart 1978. Een
uitgebreide rapportage hierover door de
Projectgroep Eutrofiëringsonderzoek Randmeren wordt in 1983 verwacht.
Fosfaatverwijdering wordt op de zuiveringsinstallatie Elburg toegepast sinds 1972en op
de zuiveringsinstallatie Harderwijk sinds
voorjaar 1979. De totale belasting voordat
defosfatering te Elburg werd ingevoerd kan
worden geschat op 3-4 gP/m 2 jaar. In de
periode van 1972 tot 1979wasde belasting
ca. 3g P/m 2 jaar en na uitbreiding van de
installatie en invoering vandefosfatering te
Harderwijk bedraagt de belasting ca. 1,1 g
P/m 2 jaar.
Een gedetailleerd overzicht van de maandelijkse fosfaatbelasting, vanaf maart 1978,
opgesplitst naar bronnen, isweergegeven in
afb. 2. De bijdrage van riooloverstorten
direct op het meer door het rioolstelsel van
Harderwijk isniet gekwantificeerd. Nader
onderzoek naar de bijdrage van deze bron is
gewenst. De gemiddelde bijdragen van de
verschillende bronnen voor dejaren 1980en
1981 zijn voor fosfaat en stikstof aangegeven
in tabel II. De belasting door de beken en de
gemalen op het oude land neemt in het
algemeen toe met de waterafvoer. Het jaar
1980was in hydrologisch opzicht een
normaal jaar; 1981 wasaan de natte kant.
De bijdrage van gemaal Lovink in verband
met de doorspoeling bedraagt voor 1980en
1981 gemiddeld 10,7ton Pen 571 ton N.
Zelfs bij toepassing van fosfaatverwijdering
vormen de effluenten van de zuiveringsinstallaties nog ca. 40% van de totale
fosfaatbelasting. Het aandeel van de
zuiveringsinstallaties in de totale stikstofbelasting bedraagt eveneens ongeveer 40%.
Ongeveer de helft van de externe fosfaatbelasting isgeconcentreerd op het relatief
kleine Drontermeer.
4. Doorspoelen alsaanvullende maatregel
Doorspoeling van het Veluwemeer-Drontermeer wordt gerealiseerd door toevoer van
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polderwater uit Flevoland met gemaal
Lovink (cap. 19m 3 /s), gelegen aan de
zuidpunt vanhet meer en afvoer viade
Roggebotsluis aande noordzijde vanhet
meer. Doorspoeling heeft plaatsgevonden in
de winterhalfjaren 1979/1980, 1980/1981
en 1981/1982enwasvoornamelijk geconcentreerd indeperiode november t/m maart.
Gegevens over uitslaghoeveelheden en
samenstelling vanhetpolderwater zijn
vermeld in tabel III.
TABEL III- Uitslaghoeveelheden gemaal Lovink
(min m') engewogen gemiddelde gehallen imgil) aan
totaal- P, totaal-N en chloride (periode november t/m
maart}.

1979/1980
1980/1981
1981/1982

Uitslag

Fosfaat

87
82

0.09
0.09
0.08

Stikstof Chloride
5,4
5,4
5.4

285
254
282

Het polderwater isbetrekkelijk hard
(200-300 mgHCOyi) watvooral door de
pH-bufferende werking eengunstig effect
heeft opde fosfaathuishouding. Het fosfaatgehalte islaagen vrij constant ende
algenbiomassa,bestaande uitvnl. kiezelalgen
en groenalgen, isgering (chlorophyl ca.
10mg/m 3 ). Tegenover eenlaag fosfaatgehalte staat een vrij hoog gehalteaan
stikstof (vnl. nitraat) en chloride.
Bijdeinzet vanhetgemaalisalsdoel gesteld,
afhankelijk vandebeschikbaarheid van
polderwater, zomogelijk een hoeveelheid
water toe tevoeren gelijk aanten minste2
maal het volume vanhet Veluwemeer. De
menging inhetVeluwemeer iszodanigdatbij
een dergelijk doorspoeldebict magworden
verwacht dat incombinatie metde natuurlijke watertoevoer deinhoud vrijwel volledig
zal zijn ververst. Uitgegevens vanhet
chloridegehalte inhet meer tijdens de eerste
doorspoelperiode kanworden afgeleid dat
sprake isvaneen intensieve menging tussen
het relatief zoute polderwater enhet
meerwater [Hosper, 1980]. De natuurlijke
watertoevoer, verminderd methetwegzijgingsdebiet (waarmee immers geen algen
worden uitgespoeld) bedraagt inde periode
november t/m maart ongeveer 30minm3. In
de laatste doorspoelperiode 1981/1982isde
inzet van hetgemaal opgrond van resultaten
van de voorgaande jaren, nogverder
opgevoerd.
5. Resultaten voordewaterkwaliteit
Een drietal lokaties inhet VeluwemeerDrontermeer worden wekelijks bemonsterd.
Een groter aantal punten wordt maandelijks
bemonsterd voor hetvaststellen vandepost
berging indestofbalans. Depresentatievan
tijdreeksgrafieken blijft hier beperkt totde
belangrijkste parameters entoteen representatief punt inhetVeluwemeer(afb.3,4en5).
In dit meer dat ruim vijfmaal zogroot isals

het Drontermeer hebben zich de sterkste
wijzigingen voorgedaan onderinvloedvande
maatregelen.
Algenbiomassa, algensoortsamenstelling en
doorzicht
Het verloop vandealgenbiomassa inhet
Veluwemeer wordt ineerste instantie
beoordeeld opbasisvanhet chlorophylgehalte ende gehalten aanzwevende stof en
organisch materiaal (isasvrij-drooggewicht,
zwevende stof verminderd metasrest).
Vergelijking vandeperiode 1976-1979met
de periode 1980-1982 na uitvoeringvan
maatregelen, laat duidelijk een afname zien.
Het chlorophylgehalte in 1980en 1981 is
bijna gehalveerd tenopzichtevan voorgaande
jaren. In 1982ishetgehalte nogaanmerkelijk lager. Het zwevende-stofgehalte
vertoont dezelfde tendensmaar isinmindere
mate afgenomen. Hetgehalte aan asrestis
ongeveer constant enwordt kennelijk vooral
bepaald door opwoeling van minerale
bodemdeeltjes. Hetverloop vanhet gehalte
aan organisch materiaal isvergelijkbaar met
chlorophyl. Uit hetverloop vanhet aantal
blauwalgen (vrijwel uitsluitend Oscillatoria-

draden) blijkt dat in 1980eenafname heeft
plaatsgevonden maardatin 1981 deaantallen
op hetzelfde niveau lagen alsinde periode
voorafgaande aandemaatregelen. Uit voorlopige gegevens vanvolume-metingenis
verder bekend dat hetvolume vande
blauwalgdraden niet wezenlijk isveranderd.
Het chlorophylgehalte enookhet organischstofgehalte pereenheid vanalgenvolume lijkt
dus te zijn afgenomen. Metandere woorden,
de algen lijken 'wateriger'tezijn gewordenen
bevatten minder chlorophyl.
De algensoortensamenstelling in 1980en
1981 wasingrote lijnen vergelijkbaar met
voorgaande jaren. In 1982trad een sterke
wijziging op.Voor heteerst sinds 197 1
[Berger, 1975, 1982]wasde overheersende
rol van Oscillatoria doorbroken. Inde
tweede helft vanmeiverdween deze alg
vrijwel geheel vanhet toneel.
Een aannemelijke verklaring voor het
verdwijnen vanOscillatoria isde relatief
grote helderheid vanhetwater,incombinatie
met het zonnige warme weer inde tweede
helft vanmei.Injuni enjuli deed zicheen
grote verscheidenheid aangroenalgen voor.
In augustus ontwikkelde zich een tweede

Aß. 3 - Perioden metijsbedekking, zwevende-stofgehalte, asvrij-drooggewicht (organischestofgehalte),doorzicht enpHin
het Veh iwemeer indeperiode 1976-1982.
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Afb. 4-Chlorophyl-a gehalte enhetaantal kiezelalgen, groenalgen enblauwalgen inhet Veluwemeer inde periode
1976-19X2.

kiezelalgenbloei en tegelijkertijd nam het
aantal blauwalgen geleidelijk weer toe. In
september was Oscillatoria weer dominant.
Een uitgebreide beschrijving van de algensoortensamenstelling geeft Kerkum [1983],
De helderheid of het doorzicht van het water
wordt vooral bepaald door aard en hoeveelheid van het gesuspendeerde materiaal. Als
gevolgvandedoorspoelingwashet doorzicht
in winter en voorjaar in het algemeen groter
dan in de voorgaande jaren. In de zomermaanden van 1980en 1981 washet doorzicht
echter, ondanks de lagere gehalten aan
chlorophyl en organisch materiaal, weer
ongeveer op hetzelfde niveau (20-25 cm).
Deze discrepantie kan mogelijk worden
verklaard door de eerder genoemdeafnemende chlorophyl/biovolume-verhouding.
Bovendien speelt de onnauwkeurigheid van
de doorzichtmeting een rol.
Het doorzicht in het zomerhalfjaar van 1982
was duidelijk groter dan in eerdere jaren. Na
het instorten van de algenbloei inmei zijn
voor het eerst sinds het begin van de
metingen in 1970waarden gemeten van1,52,0 m. Deze heldere periode wasvan korte
duur. In de eerste helft vanjuni nam het
doorzicht aftot ongeveer 50cmeninde loop
van dezomer nam hetgeleidelijk verderaftot

ca. 25 cm in september.
De maatregelen hebben in het Drontermeer
veel minder effect gehad dan in het Veluwemeer. Het chlorophylgehalte en het gehalte
aan organisch materiaal zijn na het treffen
van maatregelen weliswaar lager dan
daarvoor maar in beide perioden duidelijk
hoger dan in het Veluwemeer. Tijdens
doorspoeling vult hetmeerzichmetwater uit
het Veluwemeer en isde algenbiomassa
vergelijkbaar. Zodra de doorspoeling wordt
gestopt neemt het chlorophylgehalte sterk
toe en het doorzicht af. De verandering van
soortensamenstelling in 1982in het
Veluwemeer heeft zich hier niet voorgedaan.
In mei was het chlorophylgehalte al
opgelopen tot bijna 200 mg/m 3 en dit
handhaafde zich op dat niveau gedurende de
zomer. Oscillatoria bleef de dominante
algensoort.
Fosfaat- en stikstoftiuishouding
Het gehalte aan totaal-fosfaat in het
Veluwemeer vertoont inde periode
1976-1979een karakteristiek verloop. Inhet
begin van de zomer een sterke stijging als
gevolg van verminderde sedimentatie en het
vrijkomen van fosfaat uithetbodemslib,enin
het najaar een geleidelijke afname door vnl.

toenemende sedimentatie.Nahet treffen van
maatregelen isdit patroon ongeveer gelijk
gebleven maar zijn de gehalten op een veel
lager niveau gekomen. Het gemiddelde
totaal-fosfaatgehalte in het zomerhalfjaar
bedroeg over deperiode 1976-1979 0,46mg
P/l, in 1980-1981 0,18 mgP/l en in 1982
0,11 mg P/l. Het verloop van het gehalte aan
ortho-fosfaat isvolledig gewijzigd. In voorgaande jaren bouwde zich in de zomer een
hoeveelheid fosfaat op die niet door algen
werd opgenomen van 0,20-0,40 mg/l. De
laatste jaren blijft dit gehalte continu rond de
detectiegrens van0,01mgP/l. DepHdieeen
belangrijke rol speelt in de fosfaathuishouding blijkt eveneens sterk veranderd te
zijn. De gebruikelijke piekwaarden van pH
9-10komen nietmeer voor.Gemiddeld voor
dezomermaanden isdepHeen volle eenheid
gezakt.
Een verklaring voor de waargenomen verschijnselen isnietzonder meertegeven. Vele
factoren spelen door elkaar heen zoals de
afgenomen externe belasting, de veranderde
chemische samenstelling alsgevolg van
doorspoelen en de geforceerde reductie van
de algenbiomassa. De eerder gestelde
hypothese dat door middel van terugdringen
van de externe belasting en doorspoeling de
vicieuze cirkel van algengroei en fosfaatafgifte kan worden doorbroken lijkt in ieder
geval te worden ondersteund.
In het Drontermeer isde toestand minder
gunstig. Onmiddellijk na beëindiging van de
doorspoeling neemt alsgevolgvande relatief
hoge belasting (zie §3) het fosfaatgehalte
snel toe tot waarden van meer dan 0,40 mg
P/l,waarvan 0,10-0,20mgP/l indevormvan
ortho-fosfaat. In voorgaande jaren waren de
gehalten noghoger,0,50-0,80 mgP/l.De pH
isietsverlaagdmaarbereiktnogpiekwaarden
van 9-10.
Het stikstofgehalte in het Veluwemeer
vertoont een opmerkelijk beeld. Hoewel de
stikstofbelasting alsgevolg van doorspoeling
sterk istoegenomen, hetgeen zich uit in
hogere nitraatgehalten in de winter, ishet
gehalte aan totaal-stikstof in de zomermaanden (vrijwel uitsluitend bestaande uit
organisch gebonden stikstof) bijna gehalveerd. In het voorjaar verdwijnt het nitraat
zeer snel alsgevolg van voornamelijk
denitrificatie. Het stikstofgehalte lijkt zich
aan te passen aan de algenbiomassa die door
een andere factor, bijv. fosfaat, wordt
gelimiteerd.
Het gedrag vanstikstof inhet Drontermeer is
vergelijkbaar metfosfaat. Nade doorspoeling
treedt een sterke toename optotwaarden die
maar weinig lager liggen dan in voorgaande
jaren.
6. Discussie enaanbevelingen voor
onderzoek
Een interessante vraag isof de ontwikke-
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lingen van het fosfaatgehalte en het
chlorophylgehalte in het Veluwemeer
voldoen aan de relatie afgeleid in het
CUWVO-rapport [CUWVO, 1980] voor
fosfaatgelimiteerde meren. In afb. 6 isde
toestand aangegeven voor de zomerhalfjaren
van 1975 t/m 1982. De drie laatste jaren
wijken sterk af van de voorgaande jaren en
blijken goed te voldoen aan de aangegeven
relatie. Kerkum [1983] komt langs een
andere weg eveneens tot de conclusie dat
fosfaat een belangrijke beperkende factor
was voor de algengroei in de drie afgelopen
zomerhalfjaren. Daling van het chlorophylgehalte hoeft niet teleiden toteen navenante
toename van het doorzicht. Een afnemende
verhouding chlorophyl/biovolume die lijkt te
zijn opgetreden inhet Veluwemeer, kanerde
oorzaak van zijn dat hetdoorzicht nauwelijks
groter wordt. De toename van het doorzicht
in 1982 ten opzichte van 1980en 1981is
waarschijnlijk mede het gevolg van een
veranderde soortensamenstelling.
De opeenvolging vanalgensoorten zoalsvoor
het eerst sinds 1970opgetreden in 1982, laat
zich niet eenvoudig verklaren. Naast de
intensieve doorspoeling, zullen factoren als
periode van ijsbedekking, lichtinstraling,
mate van turbulentie inde kritische periode
vlak na doorspoeling en de ontwikkeling van
zoöplankton van invloed zijn. Nader onderzoek in deze richting isgewenst waarbij met
name moetwordengedachtaande bepalende
factoren voor het opbloeien en verdwijnen
van Oscillatoria [Berger, 1982].
Nu het herstel van het Veluwemeer opgangis
gebracht ishet wenselijk het ecologisch
onderzoek teverbreden enteverdiepen. Een
grotere helderheid van het water en een
grotere diversiteit van het fytoplankton zal
van invloed zijn op het gehele ecosysteem.
Ecosysteemonderzoek in een zich herstellend meer met aandacht voor fyto- en
zoöplankton, hogere waterplanten,
bodemfauna en vissen, kan mogelijkheden
Afb. 6 - Relatie tussen degemiddelde gehalten aan
chlorophyl-a en totaal-fosfaat inhet Veluwemeer voorde
zomerhalfjaren 1975tlm 1982.
De aangegeven lijnisdezgn. CUWVO-relatie voor fosfaatgelimiteerde meren (CUWVO 1980).

mg/l totaal-P

mg/l kjeldahl-N

/^V/V^V

Afb. : - Totaal-fosfaat, orthofosfaat. kjeldahl-stikstof ennitraat

\fv~rvhfr

nitrietstikstof inhet Veluwemeer in de periode

1976- 1982.

aandragen voor verdere optimalisatie van de
ecologische functie van het meer zelf of van
vergelijkbare andere meren. De ontwikkeling en toepassing van wiskundige modellen
voor integrale beschrijving van de vele
processen ishierbij essentieel.
De fosfaathuishouding van het Veluwemeer
is sterk gewijzigd. Het relatieve belang van
verschillende processen en ingrepen isechter
nog niet aan te geven. Procesonderzoek naar
onder meer de uitwisselingvan fosfaat tussen
water en bodem zoals dat op dit moment
wordt uitgevoerd door de TH-Twente in
combinatie met modelonderzoek kan het
inzicht hierin vergroten. Maatregelen om de
afgifte van fosfaat door het bodemslib verder
terug tedringen dienen indit kaderte worden
verkend. Gedacht kan bijvoorbeeld worden
aan een beperkte verdieping van de vaargeul
waardoor de sedimentatie van fosfaat (in de
vorm van algen, detritus e.d.) wordt
bevorderd en de opwoeling van bodemslib
vermindert. Door baggeren en afvoeren van
het fosfaatrijke slibdient deze
"sedimentatiegeul' op diepte te worden
gehouden. Voorwaarde isdat stratificatie en
zuurstofloosheid aan het grensvlak
water-bodem dooreen juiste dimensionering
kunnen worden voorkomen.

7. Conclusies voorhet beheer
Doorspoeling met polderwater gedurende de
winter met waterhoeveelheden zoals toegevoerd in de winter 1981/1982,iseen
succesvolle maatregelen dient tenminste nog
een aantal jaren te worden voortgezet. De
fosfaatbelasting van het Drontermeer is
ondanks de defosfateringsmaatregelen te
hoog. Verdere reductievandebelasting door
de zuiveringsinstallatie Elburg is mogelijk
door in aanvulling op de defosfatering het
effluent door een rietveld te leiden
[Snijdelaar, 1983].De mogelijkheden omeen
of beidegemalen ophetoude land afte leiden
naar het Vossemeer verdient nadere studie.
Een vergaande defosfatering op de
zuiveringsinstallatie Harderwijk is noodzakelijk. Mogelijkheden om de belasting op
het Veluwemeer door de beken en de
restlozing van de zuiveringsinstallatie verder
terug te dringen dienen teworden onderzocht. De belasting door overstorten van het
rioolstelsel van Harderwijk moet worden
gekwantificeerd.
De toevoer van water uit het aangrenzende
Ketelmeer-Vossemeer en ook uit het
Wolderwijd, zolangdit hogeregehalten heeft
aan nutriëntenenalgen,moetzoveel mogelijk
worden vermeden. Om de concurrentie-
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positie van groenalgen en kiezelalgen ten
opzichte van de blauwalg Oscillatoria te
versterken verdient het aanbeveling zo laat
mogelijk in het voorjaar over te gaan tot het
instellen van het (hogere) zomerpeil
[Berger, 1983].
8. Samenvatting
In de randmeren Veluwemeer en Drontermeer heerst al velejaren een permanente
bloei van blauwalgen (Oscillatoria agardhii)
en waarschijnlijk in samenhang hiermee
treedt er jaarlijks in de zomermaanden een
sterke fosfaatafgifte door het bodemslib op.
De externe fosfaatbelasting isin 1979
gereduceerd van ongeveer 3tot 1,1 g
P/m 2 jaar door toepassing van defosfatering
en uitbreiding van de zuiveringsinstallatie
Harderwijk. Om het herstelprocesopgangte
brengen isgetracht de vicieuze cirkel van
algenbloei en fosfaatafgifte te doorbreken
door doorspoeling met fosfaatarm water uit
Flevoland. Doorspoeling heeft plaatsgevonden indemaanden november-maart in
de jaren 1979/1980, 1980/1981 en
1981/1982.
De resultaten voor het Veluwemeer en voor
het Drontermeer verschillen sterk van elkaar.
Het totaal-fosfaatgehalte in het Veluwemeer
gemiddeld voor het zomerhalfjaar is afgenomen van 0,40-0,60 mgP/linvoorgaande
Jaren tot ca. 0,18 mg P/lin 1980en 1981en
0.1 1 mg P/l in 1982.Het gemiddelde
chlorophylgehalte in dezelfde periode was
resp. 200-350, 145en 70mg/m 3 . Indezomer
van 1982was voor het eerst sinds 1970weer
sprake van een groenalgenplankton.
Oscillatoria won echter geleidelijk weer
terrein en was inseptember weer dominant.
Ondanks de vrij sterke afname van het
chlorophylgehalte en het gehalte aan organische stof bleef de toename van het
doorzicht beperkt. In het Drontermeer bleef
als gevolg van de relatief hoge fosfaatbelasting van dit randmeer, de blauwalg
Oscillatoria dominant en wasde verbetering
van het fosfaat- en chlorophylgehalte
marginaal.
Aanbevolen wordt onder meer om de
fosfaatbelasting van met name het
Drontermeer terug te dringen en de
doorspoeling gedurende de wintermaanden
voorlopig te continueren.
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Ingezonden

Nogmaals: Watis
waterkwaliteit?
In H 2 0 (16) 1983, nr. 5, pag. 112 reageren
F. B.J. Koopsen H. E. Sweersop ons
nawoord op het commentaar van Kroes op
ons artikel 'Biologische beoordeling van de
waterkwaliteit in Noord- en Zuid-Holland'
( H 2 0 ( 1 5 ) 1982,nr. 16:406-412).Zij wijzen
met name op de door ons gehanteerde
definitie van het begripwaterkwaliteit als'het
verschil tussen de toestand waarin het
systeem verkeert en de gewenste toestand
van het systeem'. Zij vinden onze definitie
opmerkelijk en verwarrend en vragen ons
naar onze argumentatie omopdezewijze het
begrip "kwaliteit' te onderscheiden van het
begrip 'toestand' of 'hoedanigheid', omdat
deze naar hun ideesynonieme begrippen zijn.
Wij willen daar graag op antwoorden. In de
eerste plaats isonze definitie minder
opmerkelijk en nieuw dan de schrijvers
suggereren. Hij isontleend aan Smaal et al.
[1980], die zich weer gebaseerd hebben op
het rapport van de werkgroep Biologische
waterbeoordeling [De Lange & De Ruiter,
1977], Daarin wordt Wuhrmann [1974]
geciteerd, die stelt dat in de limnologie veel
onvruchtbare discussies zijn gevoerd,
doordat niet duidelijk de toestand en de
kwaliteit van een water worden onderscheiden. De toestand van een water kan
beschreven worden door kwantitatief meetbare grootheden zoals zuurstofgehalte,
troebelheid, temperatuur enz., (de beoordeling van) de waterkwaliteit isgebaseerd op
subjectieve criteria, diegekozen zijn op
grond van de eisen, die de gebruikers aan het
water stellen (overheid, boeren, vissers,
energiebedrijven enz.).Reeds eerder isin dit
blad door verschillende auteurs [bijvoorbeeld Schroevers, 1975;Claassen, 1978]
gewezen op het subjectieve en relatieve
karakter van het begrip waterkwaliteit. De
door Koops en Sweers getrokken analogie

met het begrip 'kleur' isons inziens onjuist,
omdat 'kleur' inderdaad een verzamelterm is
voor groen, geel, blauw en rood en juist geen
relatief en subjectief begrip aanduidt.
Het Nederlandse woordenboek, waar Koops
en Sweers ons naar verwijzen, maakt
duidelijk dat kwaliteit meer isdan alleen een
toestandsbeschrijving. In Van Dale's Groot
Woordenboek der Nederlandse Taal worden
de volgende betekenissen van het begrip
'kwaliteit' opgesomd:
1. hoedanigheid, bep.van stoffen en waren
met betrekking tothetgebruik dat ervan
gemaakt moet worden, de deugdelijkheid;
2. eigenschap (met betrekking tot waardering) inz. van personen;
3. staat, waardigheid, functie;
4. (schaaksp.) het waardeverschil tussen
verschillendestukkenofcombinaties daarvan
(cursivering door ondergetekenden).
In alle 4 genoemde betekenissen komt het
subjectieve en/of relatieve aspect van het
begrip kwaliteit naarvoren enwijmenen dan
ook dat de door onsgebruikte definitie van
het begrip waterkwaliteit door het woordenboek eerder wordt gestaafd dan ontkracht.
Ook in de praktijk wordt volgensons het
begrip waterkwaliteit in de meeste gevallen
gebruikt alseen subjectief en relatief begrip.
Op de vraag 'Wat isde kwaliteit van dat
water?' verwacht de burger niet een opsomming van alle gemeten toestandsparameters in het betreffende water, maar een
simpel antwoord (goed, matig of slecht) dat
aangeeft inhoeverre hetwatervoldoet aan de
verwachtingen en of het geschikt isvoor de
functie, die de vraagsteller het heeft
toebedacht (bijvoorbeeld gebruik alsviswater of zwemwater, veedrenkwater of
koelwater). Gelet op het bovenstaande
blijven wij van mening, dat het daarom niet
verwarrend, maar juist verhelderend en
zinvol isom de in de Nederlandse taal
bestaande begrippen 'kwaliteit' en 'toestand'
van elkaar te onderscheiden, zeker in het
kader van biologische waterbeoordeling.
I. R. M. Hovenkamp-Obbema,
5. P. Klapwijk en J. E. F. Landman.
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