Eutrofiëringstoetsen:een mogelijkheid om de betekenis van een lozing
van afvalwater voor de biologische kwaliteit van het ontvangend water
in te schatten
Inleiding
De invloed van een lozing van afvalwater
op de kwaliteit van een ontvangend water
wordt momenteel voornamelijk bepaald
door meting van fysische, chemische en
bacteriologische parameters. Daar de invloed op de biocoenose hieruit slechts ten
dele is af te leiden, dient er ook een
beoordeling aan de hand van biologische
parameters plaats te vinden. Voor de
Nederlandse situatie zijn voor een dergelijke
beoordeling methoden ontwikkeld die gebaseerd zijn op natuurlijke gemeenschappen
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[De Lange en De Ruyter, 1977]. Deze
methoden zijn retrospectief van opzet en
kunnen niet gebruikt worden in onderzoek
opgezet om de gevolgen van menselijke
activiteiten op de biocoenose in het water
vóór de ingreep in te schatten. Toch is juist
dit type onderzoek voor een doelmatig
waterbeheer noodzakelijk. Daarom zijn
kortlopende toetsen gewenst, aangepast aan
de in Nederland heersende mate van
eutrofiëring.
Binnen het laboratorium voor Gezondheidstechniek wordt uitvoerig aandacht besteed
aan de vérgaande zuivering van afvalwater
[Veldkamp, 1977; Nieuwstad, 1978; Popel,
1980]. In het kader van dit onderzoek bestond de behoefte het effect van de zuivering — bij lozing van het effluent — op
oppervlaktewater na te gaan. Om de invloed
hiervan op de biocoenose van het ontvangend water in te kunnen schatten is er
gedurende de laatste drie jaar onderzoek
verricht naar zogenaamde eutrofiëringstoetsen. Dit zijn proeven met waterorganismen, die een bepaalde respons kunnen
geven op de kwaliteit van het aangeboden
te beoordelen water.
Toetsen onder natuurlijke omstandigheden
lijkt de meest ideale vorm. Volkomen

natuurgetrouw werken, dat wil zeggen in
een natuurlijk oecosysteem, is evenwel niet
mogelijk, gezien de complexe opbouw van
het oecosysteem en het feit dat twee
systemen onder natuurlijke omstandigheden
nooit volkomen identiek zijn. Bovendien
rijst dan nog de vraag of het geoorloofd is
natuurlijke systemen als toetssystemen te
gebruiken, omdat deze oecosystemen na een
ingreep niet of nauwelijks in hun uitgangssituatie zijn terug te voeren.
Daar het oecosysteem voor simulatie op
laboratoriumschaal een te complex geheel
vormt om op eenduidige wijze binnen
redelijke tijd de gewenste informatie te
geven, ligt het voor de hand als toetsobject
een exponent van het systeem te kiezen.
Bij eutrofiëring door lozing van behandeld
afvalwater zullen primaire producenten, i.e.
de algen, als eersten op het veranderende
aanbod van nutriënten reageren. De mate
van verandering in het nutriëntenaanbod is
niet alleen afhankelijk van het gehalte aan
deze stoffen in het te lozen water. Naast
de fysisch-chemische kwaliteit van het
afvalwater en van het ontvangend water is
ook het karakter van dit water, te weten
stromend of stilstaand, diep of ondiep,
grootte van het oppervlak en verblijftijd
van groot belang. Ook de bodem van het
ontvangend water speelt een belangrijke
rol. Waar de kwaliteit van het ontvangend
oppervlaktewater al van plaats tot plaats
een grote variatie vertoont, is dit bij de
bodem in nog sterkere mate het geval.
Toetsen in een systeem waarin bodemmaterieel aanwezig is, is problematisch,
omdat een duidelijk inzicht in de betekenis
van de bodem voor de biocoenose nog
ontbreekt. Daarom is in eerste instantie
binnen het laboratorium onderzoek verricht
aan toetssystemen, waarin de bodem buiten
beschouwing is gebleven. In een later
stadium zal ook dit element in de toets
opgenomen dienen te worden, mede afhankelijk van de resultaten van fundamenteel
onderzoek naar de rol van de bodem in
het eutrofiëringsproces.

Algentoetsen

nadeel is echter dat deze natuurlijke omstandigheden nauwelijks in de hand gehouden kunnen worden en zodoende moeilijk reproduceerbaar zijn. Deze toetsen
worden op een verkleinde schaal uitgevoerd.
De grootte van het volume dat voor de
proef wordt gebruikt, kan variëren van ca.
één liter tot vele m3. De mate van schaalverkleining leidt tot een volgende indeling:
- Proeven in zeer beperkte ruimte.
Bij deze opzet plaatst men flessen of plastic
zakken met het te toetsen water in het
natuurlijke systeem. Mogelijkheden om de
groei periodiek te meten zijn beperkt vanwege het geringe volume. Meestal wordt
de groei bepaald aan de hand van primaire
produktiemetingen [o.m. Goldman, 1960;
Wetzel, 1965].
— Ringen- of containerproeven.
In deze benadering wordt een bepaald
volume van het te toetsen water geïsoleerd
van het overige water, dat dan als referentie
dienst doet. Bij de proeven op deze schaal
is het mogelijk meer water voor analyses
te onttrekken, waardoor het systeem op een
meer gedifferentieerde wijze kan worden
onderzocht [o.m. Dunstan and Tenore,
1974; Lund, 1975; Thomas, Seibert and
Dodson, 1975; Bannink and v. d. Vlugt,
1978].
Laboratoriumproeven
Een alternatief voor het uitvoeren van
indicatieve proeven in het veld vormt een
onderzoek op laboratoriumschaal. Hierbij
wordt het te toetsen water in een min of
meer onnatuurlijke omgeving geplaatst. Het
onderzoek wordt uitgevoerd met relatief
kleine hoeveelheden water. Een voordeel
van deze werkwijze is dat men milieufactoren zoals licht, temperatuur en stromingstoestand goed kan definiëren. Bij
toetsen op laboratoriumschaal kunnen de
volgende kweekprincipes gebruikt worden:
— Batch-cultures.
Hierbij worden een hoeveelheid toetswater
en algen gemengd; gedurende de proef
wordt niets toegevoegd [o.m. Bringmann
und Kühn, 1956; Environmental Protection
Agency, 1971; Wang and Sullivan, 1971;
Forsberg and Forsberg, 1972].

Als primaire producenten blijken de algen
goede toetsorganismen te zijn. Uit het
literatuuronderzoek is een aantal toetsen
met algen als toetsorganismen naar voren
gekomen; zij vertonen onderling echter
grote verschillen. Afhankelijk van de plaats
van uitvoering zijn zij te verdelen in velden laboratoriumtoetsen.

— Dialyse-cultures.
In een dialyse-culture worden algen door
middel van een membraan gescheiden van
het te toetsen water. Het membraan staat
een ongehinderde uitwisseling van nutriënten en stofwisselingsprodukten toe [o.m.
Schultz and Gerhardt, 1969; Jensen, 1973].

Veldtoetsen
Daar men in het veld onder natuurlijke
omstandigheden kan werken, ligt het voor
de hand dat er toetsen ontwikkeld zijn, die
in het open water uitgevoerd worden. Een

— Continue cultures.
Bij een continue culture vindt een voortdurende aanvoer van nieuw toetswater en
een afvoer van water met algen plaats.
Deze uitvoeringsvorm is echter tijdrovend,
[o.m. Dunstan and Menzel, 1971].
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Bij laboratoriumcultures wordt alleen de
respons op het toetswater beschouwd.
Dient een toets binnen een relatief korte
tijd informatie te geven en routinematig te
worden uitgevoerd, dan komen de batch- en
dialyse-cultures als eersten in aanmerking.
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Nadere beschouwing van de batch-cultures
Vanaf de zestiger jaren zijn diverse toetsen
ontwikkeld, waarbij gekozen werd voor de
batch-culture als uitvoeringsvorm. Men kan
deze toetsen onderverdelen op grond van
herkomst van de algen (gekweekt of natuurlijk) of op grond van de samenstelling
der populatie (één of meerdere soorten).
In tabel I is een overzicht gegeven van
deze toetsen. Ook op andere punten verschillen ze onderling sterk, zoals de wijze
van uitdrukken van de respons van de
algen en de methode van kwantificeren van
deze respons.
De groei van micro-organismen in een
batch-culture is weergegeven in afb. 1. De
respons op het te toetsen systeem kan
uitgedrukt worden in maximale specifieke
groeisnelheid, maximale biomassa, of biomassa op tijdstip t. Ook de methodes
waarmee de respons gekwantificeerd kan
worden zijn talrijk. Zo kan men gebruik
maken van de biomassaparameters:
— drooggewicht
— biovolume bepaald m.b.v. microscoop
'Coulter counter'
— chlorofylgehalte bepaald m.b.v. fluorescentie (in vivo); extinctie (in vitro)
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Afb. 1 - Het verloop van de groei van micro-organismen in een batch-culture.

and Forsberg, 1972]. De criteria waarop de
toetsen beoordeeld zijn, waren: geschiktheid
van de voorgeschreven algensoort, entbereiding, kweekmethode, meetfrequentie,
meetmethode, volume meetmonster, response alg en duur van de proef. De beoordeling van de verschillende toetsen voor
deze criteria zijn weergegeven in tabel II.
Op grond van de verkregen resultaten is
gekozen voor het principe van de 'algal
assay procedure": werken met één algensoort gekweekt in het laboratorium. Bij het
uitwerken van deze toets voor de Nederlandse omstandigheden moet er echter ten
aanzien van een aantal punten een keuze
gedaan worden. Deze punten zullen in de
volgende hoofdstukken uitgewerkt worden.

— optische dichtheid

Keuze van de toetsalg

— troebelingsgraad.
De duur van de proeven varieert van drie
tot zeventien dagen.
Op grond van deze literatuurgegevens zijn
in het laboratorium voor Gezondheidstechniek in een vergelijkend onderzoek vier van
deze toetsen uitgevoerd, en wel de 'Biomassentiter' [Bringmann und Kühn, 1956],
de 'Algal assay procedure', volgens de
methode ontwikkeld door de Environmental
Protection Agency [1971], de 'Algal growth
assessment' [Wang and Sullivan, 1971] en
de 'Mixed algal assay procedure' [Forsberg

Uit de literatuur blijkt dat er weinig overeenstemming bestaat ten aanzien van toetsorganisme, uitvoering van de toets en
methode waarmee de response gekwantificeerd kan worden. Om echter de met
behulp van een toets verkregen gegevens
onderling te kunnen vergelijken is standaardisatie noodzakelijk. In eerste instantie zal
aandacht besteed moeten worden aan de
keuze van de te gebruiken algensoort.
De algensoort die als toetsalg in eutrofiëringsproeven gaat fungeren, moet aan
enige voorwaarden voldoen, nl.:

TABEL I - Overzicht van de algentoetsen volgens het principe van de batch-cultures.
Laboratoriumalgen

Natuurlijke algen

'Algal assay procedure, bottle test'
(Environmental Protection Agency, 1971)*
'Algal assay procedure, bottle test N.I.W.R.'
één soort (Källquist, 1973)*
'Groeitest'
(Golterman, zonder jaar)

'Biomassentiter'
(Bringmann und Kühn, 1956)

meerdere 'Mixed algal assay procedure'
soorten
(Forsberg and Forsberg, 1972)

'Algal growth assessment'
(Wang and Sulivan, 1971)

* Deze toetsen zijn vrijwel identiek qua opzet en uitvoering.

— eenvoudig te kweken; relatief snel
groeien;
— niet kolonie- of draadvormend zijn in
verband met de te verrichten tellingen;
— onder proefomstandigheden een reproduceerbaar gedrag vertonen.
In batch-proeven wordt vaak de groenalg
Selenastrum capricornutum gebruikt [(EPA,
1971; Forsberg, 1972; Källquist, 1973].
Deze soort voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden. Hij is echter niet
representatief voor het Nederlandse oppervlaktewater. Een genus dat hierin wel
frequent voorkomt is Scenedesmus. Als
nadeel van dit genus kunnen genoemd
worden:
TABEL II - Waardering van de vierin aanmerking
komende eutrofiëringsloetsen.
B.M.T. A.A.P.
cy chl
Geschiktheid
algensoort
+
Entbereiding
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f
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Meetvolume
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Duur proef
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B.M.T. - Biomassentiter [Bringmann und Kühn,
1956]
A.A.P. - Algal assy procedure [E.P.A., 1971]
M.A.A.P. — Mied algal assay procedure
[Forsberg and Forsberg, 1972]
A.G.A. - Algal growth assessment [Wang and
Sullivan, 1971]
cy _ als toetsorganisme een blauwwier
(Cyanophyta)
chl — als toetsorganisme een groenwier
(Chlorophyta)
+ : goede analyse mogelijk; kans op besmetting
gering: niet tijdrovend.
— : analyse geeft problemen; kans op besmetting
groot; tijdrovend.
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— minder snelle groei
— ruime variatie in vorm en afmeting
binnen één soort
— tellingen verricht met behulp van de
'Coulter counter' kunnen beïnvloed worden
door niet geheel gevulde coenobia.
Binnen dit genus blijken S. protuberans en
S.quadricauda geschikte toetsorganismen
te zijn. Hoewel met S. protuberans reeds
veel proeftoetsen zijn uitgevoerd, gaat de
laaste tijd de voorkeur uit naar S. quadricauda, niet in de laatste plaats omdat er
een stam verkrijgbaar is, geïsoleerd uit
Nederlands oppervlaktewater. Ook is deze
soort meer representatief voor Nederland.
Een nadeel is dat het aantal cellen per
coenobia kan variëren, mogelijk als gevolg
van de kweekomstandigheden [Steenbergen,
1975; 1978].
Een andere mogelijkheid om een eutrofiëringstoets voor een bepaald water uit te
voeren is gebruik maken van de in dat
water dominerende algensoorten. Ter vergelijking met andere wateren of toetsen
kan één soort als 'referentie-alg' gebruikt
worden. Deze werkwijze zou een aantal
problemen bij standaardisatie op internationaal niveau kunnen ondervangen. Een
dergelijke opzet vereist echter wel een gedegen kennis van de in de te toetsen
wateren dominerende algensoorten.

Conditionering van toetsalgen en het te
toetsen water
Bij de uitvoering van een eutrofiëringstoets
zullen zowel de toetsalg als het te toetsen
water vooraf geconditioneerd moeten
worden om vergelijkbare en reproduceerbare resultaten te verkrijgen. De meeste
cultuurmedia voor algen zijn vrij rijk aan
nutriënten in vergelijking met oppervlaktewater. Beïnvloeding van de toetsresultaten
ten gevolge van 'luxury uptake' van
nutriënten moet dan ook voorkomen
worden. Het verdient daarom de voorkeur
de algen te kweken op een armer medium
waarop de algen wel voldoende blijven
groeien,zodat tevaak overenten voorkomen
kan worden in verband met de kans op
infecties en mogelijke fouten. Binnen het
laboratorium zijn goede resultaten bereikt
met het kweken in Z8-medium [Skulberg,
1964], in enigszins gewijzigde vorm, op
25 % of 50 % van de normale sterkte, hetgeen neerkomt op een fosfaatgehalte van
resp. 1,4 g P/m : ! en 2,8 g P/m 8 (zie tabel
111). Ongeveer een week voor het begin
van een toets is enting in een medium met
een fosfaatgehalte dat in de orde van
grootte van het in het toetswater te verwachten gehalte ligt, gewenst. Bij gebruik
van Z8-medium betekent dit enten in een
medium op 10 % van de normale sterkte,

T A B E L III - Samenstelling Z8 medium zoals het
gebruikt is bij de
eutrofiëringstoetsen.
NaNO;.
Ca(NO;0 2 . 4 H 2 0
KH.-PO,
MgS04 .7H20
NaHCO.-i
F c - E D T A opl. (5 g F e ^ / m 3 )
Sporenoplossing
( N H O-jM o 7 0 2 , . 4HoO
KBr
KJ
ZnSQ,.7H20
Cd(N03)... 4 H 2 0
Co(NO.i). 2 . 6 H 2 0
CuSO,.5H20
Ni(SO,V, . KSO^ . 2 4 H 2 0
H : i BO : i
MnSO,.7H20
Al 2 (SO.,)3 . KSO4 . 2 4 H 2 0

g/m*
467
59
24
25
84
10 l / m *
g/m3
0,009
0,012
0,008
0,029
0.015
0,015
0.013
0,020
0,31
0,223
0,047

waarbij echter het fosfaatgehalte tot 5 %
is gereduceerd (circa 0,3 g P/m 3 ).
Teneinde in de proef alleen de respons
van de toetsalg te meten, moeten zowel in
het te toetsen effluent als in het 'ontvangend oppervlaktewater' de aanwezige
algen en andere organismen, zoals bacteriën,
zoveel mogelijk geïnactiveerd c.q. verwijderd worden. De voorbehandeling van het
water die noodzakelijk is, mag echter de
fysisch-chemische eigenschappen met name
ten aanzien van opgeloste stoffen niet of
nauwelijks beïnvloeden. De mogelijkheden
van voorbehandeling zijn:
— filtreren [EPA, 1971]
— autoclaveren [EPA, 1971]
— invriezen [Forsberg, 1972]
— UV-behandeling [Filip and Middlebrooks, 1975]
— pasteuriseren.
Elk van deze methoden leidt tot een al dan
niet sterke verandering van één of meer
waterkwaliteitsparameters [Filip and
Middlebrooks, 1975].
Afhankelijk van de doelstelling van de toets
kan men autoclaveren of filtreren. Bij
autoclaveren moet o.m. rekening gehouden
worden met een mogelijke verandering in
pH, gehaltes aan ortho- en totaalfosfaat.
De vraag is ook of door autoclaveren de
nutriënten, aanwezig in de algen, weer vrijkomen in een vorm die voor de toetsalgen
opneembaar is. Filtreren heeft het nadeel
dat alleen opgeloste stoffen in het filtraat
achterblijven. De potentiële nutriënten, dat
zijn de nutriënten die in gebonden vorm
in de organismen of in een niet-opneembare
vorm aanwezig zijn, kunnen met deze
methode ten dele verwijderd worden. Ook
dit kan in een toets een vertekening te
zien geven van de algengroei in het
betreffende water.
Resultaten verkregen in een vergelijkend

onderzoek naar de invloed van de verschillende methoden van voorbehandeling
op enkele chemische parameters van enige
soorten oppervlaktewater en effluenten uit
de zuiveringsinstallatie zijn weergegeven in
tabel IV.
Op grond van deze resultaten is in eerste
instantie gekozen voor filtratie over een
membraanfilter (poriegrootte 0,2 pm) om de
in het toetswater aanwezige algen en het
in het effluent aanwezige grove bestanddelen, protozoën en bacteriën, te verwijderen. Na filtratie volgt een noodzakelijk gebleken pasteurisatie gedurende 10 minuten
bij 80 °C om de eventueel nog resterende
organismen in voldoende mate te inactiveren.

Schema toets
Het chronologisch schema van de eutrofiëringstoets zonls deze nu in het laboratorium voor Gezondheidstechniek wordt
uitgevoerd, ziet er als volgt uit:
— Filtratie van het ontvangend oppervlaktewater en het te beoordelen effluent.
— Pasteurisatie van het oppervlaktewater
en het effluent, na menging van de watersoorten in verschillende verhoudingen.
— Kweken van algen in erlenmeyers van
500 ml gevuld met 250 ml te onderzoeken
water met als voorwaarden [EPA, 1971]:
continue belichting bij een lichtintensiteit
van circa 16,5 W / m 2
continue menging d.m.v. schudden bij
100 omw/min.
constante temperatuur 21 °C ± 1°C.
— Instelling van de uitgangsconcentratie
algen op circa 5x 10(i ind/1 door enting.
— Meting van de algenconcentratie tijdens
de exponentiële groeifase dagelijks; tijdens
T A B E L IV - De invloed van verschillende
methoden van voorbehandeling
op enkele
chemische parameters van het te behandelen water.
Voorbehandeling

Parameter
pH
NO;j- — N
N 0 2 - —N
NH.,- — N
P 0 4 3 - —P
totaalP
kiemgetal 22°
0
—
—
+

3
_(_

S

•ö

-h

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0/0/0/_

_

_

0/-

0/-

-

—

geen of te verwaarlozen
daling
sterke da ling
zeer sterl e dali ng
stijging

ra
0,

3

+

+

0
0/_
0
0/_
0/_

0
0
0/-

—

vera ndering

C3

—
—
—
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de stationaire fase om de dag. Beëindiging
van de proef bij het bereiken van de afstervingsfase.
Meting van de fluorescentie vindt plaats
m.b.v. een fluorometer. Turner III [Lorenzen, 1966], en bepaling van het aantal
individuen per volume-eenheid of het natgewicht per volume-eenheid, m.b.v.
microscooptellingen.
— Berekening van maximale biomassa of
algengroeipotentie (AGP) en maximale
groeisnelheid.
Binnen het laboratorium wordt voornamelijk gewerkt met de grootheid algengroeipotentie (AGP). Daarnaast wordt in enkele
gevallen ook de vorm van de groeicurve
in de beoordeling betrokken.
De lichtintensiteit waarbij de toets
wordt uitgevoerd (16,5 W/m 2 ), is lager
dan die waarbij vaak algencultures gekweekt worden [Sorokin and Krauss, 1958;
Mur, Gons and Van Liere, 1978].Uit de
resultaten van toetsen uitgevoerd bij een
belichting van 16,5W / m 2 en 33 W/m 2
bleek dat slechts 30 % van de proeven een
toename van de AGP van meer dan 10 %
te zien gaf, en in 15% van de gevallen was
deze toename meer dan 25 %. Op grond
van deze resultaten is de lichtintensiteit
voorlopig gehandhaafd op 16,5 W/m 2 ,
gemeten buiten de kolf op vloeistofniveau.

Praktijksimulatie
Om de toepasbaarheid van deze toets te
evalueren is er een praktijksituatie gesimuleerd. Hierbij is gebruik gemaakt van
Scenedesmus protuberans als toetsorganisme. Als ontvangend oppervlaktewater
diende water uit de put in de Ommedijkse
polder en uit de put van Broekhoven. Beide
putten zijn zandwinputten, respectievelijk
bij Leiden en Bodegraven. Het water in
deze putten verschilt sterk van kwaliteit.
Kan men het water uit de put in de
Ommedijkse polder representatief voor
Zuid-Hollands oppervlaktewater noemen
(0,3 g P / m 3 , het water uit de put van
Broekhoven met een fosfaatgehalte van
0,1 g P/m 3 behoort tot de categorie met
een lager nutriëntengehalte. De gehaltes

TABEL. V - Enige gegevens betreffende de kwaliteit van de verschilende effluenten van de proefinstallatie voor zuivering van afvalwater (capaciteit 0,4 m3/h) in de periode januari tot mei 1978.
Gegeven zijn de minimum en de maximumwaarden

Et E2 E3 -

bioöxidatie
incl. n i t r i f i katie
(aktief s l i b )

nabezinking

6.58
1 5
5 - 2i;
4
0,10.13
1,5
0,15 - 20
50 - 200

7,68,
1 7
5 - 20
0,1 4
0.1 3
3 8
5 - 25
70 - 300

mechanisch-biologisch gezuiverd afvalwater
biologisch gezuiverd gedenitrificeerd afvalwater
biologisch gezuiverd gedenitrificeerd, gedefosfateerd en gefiltreerd afvalwater

TABEL. VI - Het effect van toevoeging van verschillende soorten effluent op de algenbiomassa,
uitgedrukt in g/m3 natgewicht. Ontvangend water zonder toevoegingen dient in een serie als blanco.
Blanco

Serie

69,7
146,0
146,0

A

7,8
42,0
42,0

B

Serie A:
Serie B:

E

+50% E

+ 0,1% E

+1%E

-1-10%

69,1

87.8

471,0
138.5
144.0

276,0
269,0

399,0
151,0
72,0

561,0
47,9

24,9

55,6

E

periode

Et
E«

Es

april
februari
februari

Ei
E2
E«

april
maart
maart

ontvangend water put in de Ommedijkse polder
ontvangend water put van Broekhoven.

aan stikstofverbindingen in deze plassen
zijn resp. 0,8 en 0,1 g N O s ' - N / m 3 en
0 , 2 - 0 . 0 3 g N H i +-N/m 3 .
Als afvalwater konden drie verschillende
effluenten uit een kleine proefinstallatie in
het laboratorium (0,4m 3 /h) onttrokken
worden, zie afb. 2, [Nieuwstad, 1978]:
Mede gebaseerd op de resultaten van
Shelef en Helperin [1970] zijn deze effluenten in verschillende verhoudingen gemengd
met het oppervlaktewater en wel
Er
0,1 - 1 - 10
vol %
E2
10-50 vol %
E*
10-50 vol %
De resultaten van deze proef zijn weergegeven in tabel VI. Deze verkregen AGP's
moeten gerelateerd worden aan die van de
blanco-proef, i.e. oppervlaktewater zonder
effluenttoevoegingen.
In serie A, waarin water uit de put in de
Ommedijkse polder als ontvangend water
wordt beschouwd, blijken toevoegingen van
secundair effluent (Ei) in zeer lage con-

Afb. 2 - Flow-sheet van de proefinstallatie voor zuivering van afvalwater met monsterpunten.
voorbezinking

Ea

Es

E,
7.2
6,6 1
7
40
- 80
2
0,053
0,1 4
- lu
3
- 15
70
- 200

pH
kjeldahl-N (g N'/mS)
NO : i -N
N 0 2 -N
NH^-N
totaal P
(g P/m3)
B.O.D.
(gOa/mS)
C.O.D.

denitrifikatie

defosfatering

E t : secundair effluent na mechanisch-biologische zuivering
E2 : biologisch gezuiverd gedenitrificeerd afvalwater
E3 : biologisch gezuiverd gedenitrificeerd, gedefosfateerd en gefiltreerd afvalwater (Tabel V)

centraties, 0,1 % geen en 1vol % slechts
weinig effect te hebben op de algengroeipotentie. Bij een mengverhouding 1: 99
neemt de AGP met 25 % toe. Wordt dit
effluent gemengd in een verhouding 1:9,
dan treedt er een duidelijk effect op. De
AGP bereikt dan een waarde van
471,0 g/'m3, een toename van 575 % ten
opzichte van de blanco-proef, die een
waarde van 69,7 g/m 3 te zien geeft.
Bij water uit de put van Broekhoven heeft
de in de proef gesimuleerde lozing een veel
groter effect (serie B). Bij dit water met
een laag nutriëntengehalte heeft secundair
effluent bij een mengverhouding van 1:999
reeds een vermeerdering van de AGP van
200 % tot gevolg. De dosering van het
effluent die bij het water in de Ommedijkse
polder wel effect had, een toevoeging van
10 %, geeft bij het water uit de put van
Broekhoven een 50-voudige toename van
AGP te zien nl. van 7,8 g/m 3 in de blancoproef naar 399,0 g/m 3 in het mengsel. Deze
resultaten komen overeen met de gedachte
dat lozing van slechts mechanisch-biologisch gezuiverd afvalwater op oppervlaktewater met een laag nutriëntengehalte procentueel een grote invloed op dit nutriëntengehalte zal hebben en ten gevolge waarvan de AGP zich sterk kan ontwikkelen,
hetgeen tenslotte invloed zal hebben op de
totale biocoenose.
De gegevens omtrent de AGP, verkregen
na toevoeging van het verdergaand gezuiverde afvalwater E2 en Es, weerspiegelen
het effect van de denitrificatie en de defosfatering. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat bij lozing op een opper-
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vlaktewater zoals dat in de Ommedijkse
polder defosfatering na denitrificatie weinig
effect op korte termijn heeft. Bij een
mengverhouding van effluent-oppervlaktewater 1: 1 is de toename in AGP voor
beide effluenten 80 resp. 90 %. Daar in
biologische proeven meestal bij een verschil
van meer dan 10 % pas van een significant
effect gesproken wordt en verschillen beneden de 10 % geacht worden binnen de
meetfout te vallen, mag het geringe onderlinge verschil in biomassa na toevoeging
van gedenitrificeerd en gedenitrificeerd-gedefosfateerd effluent buiten beschouwing
gelaten worden. Dit geldt ook voor de
verschillen in biomassa bij de mengverhouding van 1: 9 voor beide effluenten.
Bij het water uit de put van Broekhoven
komen echter andere resultaten naar voren.
Hier is duidelijk een positief effect te zien
van defosfatering van het effluent na
denitrificatie. Een verhoging van de AGP
tot het 13-voudige van de blanco treedt op
bij toevoeging van 50 vol % van het gedenitrificeerde effluent, terwijl toevoeging
van eenzelfde hoeveelheid gedenitrificeerdgedefosfateerd effluent slechts een toename
van 14 % te zien geeft.
Binnen iedere serie is een verschil te zien
tussen de blanco-waarden. In februari en
maart zijn deze waarden hoger dan in
april. Dit is waarschijnlijk een gevolg van
de seizoensverandering. Door de toename
van de biomassa in het voorjaar zal het
gehalte aan nutriënten en sporenelementen
in opgeloste vorm in het water aanwezig,
verminderen. Daar in deze proefopzet de
natuurlijke algen uit het water verwijderd
worden, worden ook de in de algen opgeslagen nutriënten verwijderd. De groeipotentie van het water in de blanco-toets is
dan verminderd ten opzichte van de
wintersituatie, hetgeen een geringere biomassa tot gevolg heeft. Juist deze seizoensinvloeden zijn belangrijk bij de interpretatie
van de resultaten van een toets. Van een
water zou de groeipotentie zowel in het
zomer- als in het winterseizoen moeten
worden vastgelegd.

Conclusies
Uit de resultaten verkregen uit de simulatie
van enige praktijksituaties ten aanzien van
de mate van verdunning van het effluent,
keuze van plaats van lozing en verdergaande zuivering kan afgeleid worden dat
een dergelijke toets als in het voorafgaande
beschreven is, een basis kan zijn voor een
beoordeling op biologische gronden van de
gevolgen van een ingreep. Echter, voor
routinematig gebruik zullen nog enkele
elementen verder uitgewerkt moeten
worden, waaronder de meetmethode en de
meetfrequentie.

Binnen Nederland zijn in de afgelopen
jaren op meerdere plaatsen toetsen ontwikkeld, vaak gebaseerd op hetzelfde
principe. Overleg is nu gaande over de
vraag of standaardisatie van deze toetsen
mogelijk is.
Toch zal men bij het interpreteren van de
resultaten van dergelijke toetsen altijd
rekening moeten houden met het feit dat
deze verkregen zijn onder laboratoriumomstandigheden. Ook zal men zich moeten
realiseren dat een belangrijk element in het
proces van de eutrofiëring, de bodem, bij
deze proeven voorlopig buiten beschouwing
is gelaten.
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