Limnologisch onderzoek naar effecten van defosfatering in Rijnland

1. Inleiding
De eutrofiëring is in Nederland en zeker
ook in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland reeds zover
voortgeschreden, dat geen eenvoudige,
'goedkope', successen van het toepassen
van fosfaatverwijdering (meer) mogen
worden verwacht. Met name in wateren,
waarin het fosfaat(P)gehalte zo hoog is
gestegen, dat andere factoren — bijvoorbeeld stikstof (N) — beperkend zijn (geworden) voor de algengroei, zal een vermindering van de fosfaatoevoer waarschijn-
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lijk niet direct leiden tot een verlaging van
de hoeveelheid algen. Zie hierover onder
andere Vollenweider [1968], Golterman
et al. [1976], Schmidt-van Dorp [1978],
Meijer [1978], Golterman [1979], Eutrofication in the Netherlands [1980] en
Barica& Mur [1980].
Toch begint het aantal afvalwaterzuiveringsinrichtingen dat in Nederland wordt
voorzien van een zogenaamde derde trap,
gestaag uit te breiden — voor een overzicht tot 1978, zie Meijer [1978] —, mede
onder invloed van de publieke opinie en
de toenemende politieke druk om tot
fosfaatverwijdering over te gaan. Denk
bijvoorbeeld aan de in 1979 verschenen
Fosfatennota [Ministeries van Volksgezondheid en Milieuhygiëne & Verkeer en
Waterstaat, 1979],waarin als doelstelling
van het beleid wordt uitgesproken alle
lozingen die direct of indirect bijdragen
lot eutrofiëring van de meest gevoelige
wateren te defosfateren vóór 1985. Hierbij
worden onder andere genoemd de Noord- en
Zuid-Hollandse polder- en boezemwateren.
De resultaten van de nu reeds verspreid
over Nederland gestarte proefdefosfateringen kunnen — gezien het bovenstaande
— niet eenvoudig worden nagegaan, door
simpel op enkele plaatsen in het ontvangende oppervlaktewater fosfaat of
doorzicht of chlorofylgehalte te meten.
Het eutrofiëringsprobleem is zo complex,
dat bij defosfateringsexperimenten niet
alleen naar het uiteindelijk te bereiken
resultaat, maar ook naar de afstand die
we nog verwijderd zijn van een zichtbaar
resultaat gekeken moet worden. Voor het
voorspellen van het effect in de toekomst
* Lezing in de cursus 'Limnologie'
(26 tot en met 29 januari 1981), Stichting Postakademiale Vorming Gezondheidstechniek, Delft.

hebben we inzicht nodig in de mechanismen, die het actuele algenniveau in het
oppervlaktewater bepalen.
Het verdient daarom aanbeveling om op
dié plaatsen, waar fosfaatverwijdering
plaatsvindt, de effecten hiervan op het
oppervlaktewater goed door limnologisch
onderzoek te laten volgen, omdat hierdoor
in de toekomst meer inzicht verkregen kan
worden in de mogelijkheden en onmogelijkheden om door middel van fosfaatverwijdering de eutrofiëring te bestrijden.
In dit artikel wil ik een overzicht geven
van het vrij uitgebreide onderzoek, dat bij
het hoogheemraadschap van Rijnland is
opgezet om de effecten van een experimentele fosfaatverwijdering op praktijkschaal te volgen. Tevens wil ik hier de
voorlopige resultaten schetsen van het
limnologische onderzoek naar deze effecten
na 1à 2jaar fosfaatverwijdering.

2. Eutrofiëring in Rijnland
Rijnland is het verstedelijkte gebied geAfb. 1 - Het Hoogheemraadschap van Rijnland.

*

legen tussen de Noordzeekust, Umuiden.
Amsterdam, Gouda en Den Haag (afb. 1).
Rijnland laat water in, afkomstig van de
Rijn, in het zuidoosten bij Gouda en
Bodegraven. Daarna stroomt dit via een
netwerk van boezemwateren naar Katwijk,
Spaarndam, Halfweg en Leidschendam,
waar het kan worden uitgemalen. Verschillende grote recreatiemeren, waaronder
het Braassemermeer, de Kagerplassen en
de Westeinderplassen, zijn in dit boezemstelsel opgenomen. Tientallen polders onttrekken in tijden van droogte water aan
deze boezem. Ook de Langeraarse, Nieuwkoopse en Reeuwijkse plassen, die in
polders liggen, zijn voor hun watervoorziening afhankelijk van de boezem.
Uit hydrobiologisch onderzoek, dat van
1973 tot 1976 bij de technische dienst van
Rijnland is uitgevoerd naar de eutrofiëring
binnen het gebied van hoogheemraadschap
[Schmidt-van Dorp, 1975; 1978],is het
volgende gebleken:
a. Het oppervlaktewater in het gehele
gebied van Rijnland is matig tot zeer sterk
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Afb. 2 - Massale blauwwierontwikkeling (Microcystis aeruginosa) in de Westeinderplassen.
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Afb. 3 - Massale blauwwierontmkkeling (Oscillatoria agardhii) in de Langeraarse plassen.

geëutrofieerd. Hoge concentraties van
chlorofyl, totaal-fosfaat (P)en totaal-stikstof (N) worden in deverschillende plassen
en meren aangetroffen. Ookde soortensamenstelling van het fytoplankton, vooral
de massale blauwwierontwikkeling, duidt
op een sterke mate van eutrofiëring. In
de boezemwateren wordt Microcystis
aeruginosa (afb.2) enin de polderwateren
worden Oscillatoria-soorten (afb.3)als
bloeivormend organisme aangetroffen.

wijderingsmaatregelen hier de meeste kans
op effect zullen geven. Bovendien zijn in
deze regio demeeste recreatiemeren gelegen, waarin de gevolgen van eutrofiëring
het meest hinderlijk zijn. Verder is gemeend, dat deeerste aandacht toch aan
fosfaatverwijdering moet worden gegeven
en niet aan stikstofverwijdering, aangezien
stikstoflozingen eente diffuus karakter
vertonen. Zo komen grote hoeveelheden
stikstof uit de landbouw door middel van
uitspoeling. Bovendien komen blauwwieren
voor, diestikstof uitdelucht kunnen binden.
Ook Hosper [1978] en Golterman [1979]
komen in hun reactie op het rapport van
Schmidt-van Dorp [1978] om dezelfde
redenen tot deconclusie, dat fosfaatverwijdering de beste, respectievelijk de enige
mogelijkheid isom in deRijnlandse meren
de algengroei te beperken.
Uiteraard blijft hetwenselijk dat door het
toepassen van denitrificatie in zuiveringsinstallaties het stikstofgehalte van het
effluent zo laag mogelijk wordt gehouden.
3. Maatregelen en onzekerheden
Op grond van deze resultaten en overwegingen ishet plan geboren en vastgelegd
in eennota van het hoogheemraadschap

a. Variaties in hetweer ende water-

Afb. 4 - Totaal stikstof- en totaal fosfaat-concentraties in enkele wateren in Rijnland (oktober 1976 september 1977). De staafdiagrammen zijn getekend in de verhouding I0(N) :1(P) (ontleend aan:
Meijer, 1978).
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b. Uit bio-assayproeven (proeven met
water uit de meren, waaraan in het laboratorium verschillende hoeveelheden stikstof en fosfaat zijn toegevoegd om vervolgens de algenontwikkeling na te gaan)
is gebleken, datopde meeste plaatsen in
Rijnland niet P, maar N de beperkende
factor voor de algengroei is.Slechts bijeen
P-concentratie van het oppervlaktewater
lager dan 0,2mgP/l en bij eenN / P verhouding groter danca.20,kon stimulering van algengroei door toevoeging van
P worden aangetoond.
c. Hoewel het gehele gebied geëutrofieerd
is, kunnen behoorlijke verschillen tussen
de wateren onderling worden aangetoond.
Ook de P-belasting verschilt vanwater tot
water (zietabel V).Naarmate men meer
naar hetwesten en noorden komt, neemt
de gemiddelde P-concentratie toeen daalt
de N/P-verhouding (zieafb.4).
Op grond hiervan isgemeend, datwat
Rijnland betreft, de aandacht in eerste instantie op hetzuidoosten van het gebied
moet worden gericht, omdat fosfaat ver-

van Rijnland [1977; zieook Klapwijk,
1977], om gedurende eenproefperiode van
3 jaar fosfaatverwijdering toete passen
op 3 afvalwaterzuiveringsinrichtingen in
het zuidoosten van Rijnlands gebied, namelijk diete Gouda, te Bodegraven ente
Nieuwveen (afb.1).De technische uitvoering vande defosfatering werd besproken
door ing.J. Teerink [1980].De defosfatering te Gouda isvanstart gegaan in
november 1978 en diete Bodegraven en
Nieuwveen respectievelijk in september en
november 1979. Deze drie installaties zijn
gelegen langs detoevoerwegen van water
naar het Braassemermeer en de Westeinderplassen, terwijl aan dezelfde toevoerwegen in tijden vanwaterbehoefte ook
water wordt onttrokken ten behoeve van
de Langeraarse, Nieuwkoopse en Reeuwijkse plassen. Het effect vande fosfaatverwijdering opdezuiveringsinstallaties te
Gouda, Bodegraven enNieuwveen isberekend op ca.60ton P vermindering per
jaar. Het isechter niet zeker of deze verlaagde fosfaatbelasting zal leiden toteen
zichtbare vermindering vande algengroei
in de Rijnlandse meren. De volgende
onzekerheden spelen hierbij eenrol:
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groenwieren ieder jaar bijna helemaal op,
doch stijgt daarna weer geleidelijk. In 1980
blijven de ortho-P concentraties relatief
laag.
Het doorzicht schommelt veelal tussen de
40 en 100cm. Het blijkt, zoals verwacht,
in alle jaren omgekeerd evenredig te zijn
met het chlorofylgehalte.
In afb. 6b is te zien, dat de ortho-P gehaltes in de Reeuwijkse plassen vaak erg
laag zijn. Ze liggen op de detectiegrens
van 0,01 mg P/l. Het totaal-P gehalte
schommelt in de jaren 1977 tot en met
1979 rond de 0,1 mg P/l, terwijl in 1980
juist een duidelijke verhoging is geconstateerd. De schommelingen in het fosfaatgehalte worden over het algemeen vrij snel
gevolgd door schommelingen in het chlorofylgehalte, hetgeen een aanwijzing is, dat
fosfaat in de Reeuwijkse plassen inderdaad
de algengroei beperkt. Zie paragraaf 4.4.
Ook in deze plassen is het doorzicht omgekeerd evenredig met het chlorofylgehalte;
in het algemeen schommelt het tussen 40
en 90 cm.
In de Hollandsche IJssel, waarin het
effluent van de zuiveringsinstallatie van
Gouda wordt geloosd, is evenmin een
duidelijke verlaging van het fosfaatgehalte
geconstateerd. Toch is uit berekeningen
gebleken, dat de defosfatering te Gouda
een meetbare verlaging van het door Rijnland bij Gouda in te laten water uit de
Hollandsche IJssel moet veroorzaken van
enkele tientallen milligrammen P.
Teneinde eventuele nadelige effecten van
de bij de defosfatering gebruikte vlokmiddelen ijzersulfaat (afvalwaterzuiveringsinrichtingen Bodegraven en Nieuwveen)
en AVR ( = aluminium/ijzersulfaat; afvalwaterzuiveringsinrichting Gouda) te kunnen
constateren, worden in de effluenten van
de zuiveringsinstallaties met een derde trap
en op een aantal monsterpunten in de
boezem van Rijnland de concentraties aan
ijzer (Fe), aluminium (Al) en sulfaat (SO4)
gemeten.
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Afb. 5 - Verloop van ortho-P, totaal-P en chlorofylgehalte in de Wesieinder plassen (a) en de
Reeuwijkse plassen (b) over de jaren 1977 toi en met 1980.

behoefte veroorzaken dat de P-belasting
van Rijnland in een droog jaar (bijvoorbeeld 1976) 100 ton hoger is dan in een
'normaal' jaar, door de grotere hoeveelheden Rijnwater die dan worden ingelaten.
b. De verlaging van ca. 60 ton P per jaar
door de fosfaatverwijdering moet bezien
worden tegenover een gemiddelde totale
P-belasting van ca. 1400 à 1500 ton P per
jaar voor heel Rijnland. Zie tabel IV.
c. De relaties tussen P-belasting, P-concentratie en algenbiomassa zijn niet altijd
eenduidig en zeker niet rechtlijnig.
d. Onbekend is in welke mate de bodem
fosfaat zal naleveren.
e. Het is niet zeker of fosfaat in alle
meren wel (weer) beperkend voor de
algengroei te maken is. Het vermoeden
bestaat, dat dit in bepaalde meren, onder
andere de Mooie Nel, moeilijk te verwezenlijken is, doordat ze te sterk belast
worden met fosfaatrijk kwelwater.
4. Limnoïogisch onderzoek
Daarom wordt in de proefperiode van 3
jaar (1980 tot en met 1982) en in de jaren
daaraan voorafgaand, de waterkwaliteit
door fysisch, chemisch en limnologisch
onderzoek zo goed mogelijk gevolgd, om
aan het eind van de proef een inzicht te
hebben in het effect van de genomen
maatregelen, die ongeveer een half miljoen
gulden per jaar kosten.
Dan zal ook worden bezien of de opgedane praktijkervaring overdraagbaar is op
alle Rijnlandse meren en of een verdere
uitbreiding van fosfaatverwijderingsmaatregelen gewenst is.

meeste plaatsen 1x per maand.
De resultaten tot en met 1980 tonen nog
geen duidelijke daling van het fosfaat- en
chlorofylgehalte ten gevolge van de defosfatering. Ter illustratie is in afb. 5 het
verloop van het ortho- en totaal P-gehalte
en het chlorofylgehalte grafisch weergegeven voor 2 punten in de Westeinderplassen (a) en de Reeuwijkse plassen (b)
over de jaren 1977 tot en met 1980.
Uit afb. 5a blijkt, dat het orthofosfaat- en
totaal P-gehalte in de Westeinderplassen in
1980 wel lager is geweest dan in 1979.
Niet zeker is, of dit mag worden toegeschreven aan het effect van de defosfatering, omdat ook in 1978, toen er nog niet
werd gedefosfateerd, lagere fosfaatgehalten
zijn gemeten. Er blijken verschillen tussen
de jaren op te treden, waarvan de oorzaak
waarschijnlijk gezocht moet worden in
variaties in klimatologische en hydrologische omstandigheden. Zie paragraaf 4.6.
Ook in het chlorofylgehalte van de Westeinderplassen is in 1980 geen daling te
constateren, vermoedelijk doordat fosfaat
nog net niet echt beperkend is voor de
algengroei in deze plassen. Zie par. 4.4.
Het ortho-P raakt alleen aan het eind van
de voorjaarsbloei van kiezelwieren en
Afb. 6 - Planktonverdeling

a:Westeinderplassen

plassen en Reeuwijkse

plassen in 1978.

b.Reeuwijkse plassen

!R0 28L)

IROP 218.3)
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Jovenge algen
f kiezelwieren
I groenwieren
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50 _

4.1. Fysisch en chemisch meetprogramma
P, N, N / P , Si, chlorofyl-a en doorzicht
worden op een groot aantal punten in de
boezem- en poldermeren gevolgd. Op
enkele punten is de frequentie van het
routine-onderzoek 2x per maand, op de

(in % van totaal) in Westeinder
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TABEL I - Gemiddelde gehaltes aan aluminium (Al), ijzer (Fe) en sulfaat (SO4) in het effluent
van 3 zuiveringsinrichtingen vóór en nâ hel toepassen van fosfaatverwijdering.
Al
(mg/l)

Fe
(mg/l)

SO-,
(mg/l)

Afvalwatcrzuiverings
inrichtingen

voor
na
defosfatering

vóór
nâ
defosfatering

Gouda
Nieuwveen
Bodegraven

0,31

voor
na
defosfatering
1,58
0,88
0,48
0,21
0,43
0.28

0,98

Uit tabel I blijkt, dat het gehalte aan Al,
Fe en SO4 in de effluenten meestal wel
iets is gestegen (Al zelfs met meer dan
200 %). Deze gehalten zijn toch nog relatief laag, in vergelijking met de normaal
voorkomende concentraties van deze drie
stoffen in het ontvangende oppervlaktewater (gemiddeld, respectievelijk Al:
1,83 mg/l; Fe: 0,85 mg/l; S 0 4 : 149 mg/l).
4.2. Planktonsamenstelling
De soortensamenstelling van het fytoplankton in de belangrijkste meren en
boezemwateren in Rijnland wordt kwalitatief en kwantitatief gevolgd door middel
van tellingen onder de microscoop. Op

124
137
153

174
151
156

grond van dit onderzoek kunnen verschuivingen in de planktonsamenstelling en
planktonhoeveelheden worden vastgesteld.
Ter illustratie is in afb. 6 de procentuele
planktonverdeling in hoofdgroepen
(blauwwieren, groenwieren, kiezelwieren
en overige algen) weergegeven van 2 monsterpunten in de Westeinderplassen en de
Reeuwijkse plassen over het jaar 1978.
In afb. 6a is te zien, dat de Westeinderplassen vooral in voor- en najaar gedomineerd worden door groenwieren en kiezelwieren, terwijl in de zomer blauwwieren
{Microcystis aeruginosa) een steeds belangrijker plaats gaan innemen. De indruk
bestaat, dat de blauwwieren in de West-

einderplassen sterk ondergewaardeerd zijn
in de tellingen, doordat de planktonmonsters zijn genomen op ca. 50 cm
diepte, terwijl Microcystis aeruginosa met
behulp van gasvakuolen kan gaan drijven
en daardoor onvoldoende bemonsterd wordt.
Uit afb. 6b betreffende de Reeuwijkse
plassen blijkt, dat deze plassen het gehele
jaar door gedomineerd worden door blauwwieren (vooral Lyngbya limnetica), terwijl
nog wel iets van de oorspronkelijke periodiciteit (in voorjaar eerst kiezelwieren, dan
groenwieren en vervolgens blauwwieren)
is terug te vinden.
De getelde aantallen algen in de beide
plassen verschillen aanzienlijk: in de Westeinderplassen werden in 1978 gemiddeld
21.000 individuen/ml gevonden, tegenover
150.000 indivduen/ml in de Reeuwijkse
plassen. Deze tellingen corresponderen
goed met de (gemiddeld) hogere chlorofylgehalten (zie afb. 5b) en het lagere doorzicht in Reeuwijk.
Tenslotte worden aan de hand van de
planklontellingen diversiteits-, saprobie- en
trofie-indexen berekend, op grond waarvan

TABEL II - Dominante blauwwieren in Rijnlandse meren in de laatste 70 jaar.
Bron:

J a a r van
onderzoek :

Lauterborn, 1918

1910?

Redeke, 1923

1923

Romijn, 1924

1923

van der Werf, 1943

1941/1942

Leentvaar, 1963

1960

Hofstede & Blok,
1964

1960/1961

Schuurmans, 1970

1970

M.
O.
O.
O.

Achterstraat et al.,
1973

1971

M. aeruginosa

Schmidt-van D o r p ,
1978

1974

Leentvaar, 1978

1976/1977

Klapwijk, 1981

1977/1978 M.

Braassem

Kaag

M.

aeruginosa

M.

Westeinder

Langeraarse
plassen

aeruginosa

Nieuwkoopse
plassen

Reeuwijkse
plassen

M . aeruginosa
A. spiroides
M. aeruginosa
O. spp.

M. aeruginosa

M. aeruginosa
Aphanizomenon
flos-aquae

M. aeruginosa
M . ichtyoblabe

M.

M. aeruginosa
A. flos-aquae
A. circinalis

M. aeruginosa
A. flos-aquae
A. circinalis

M. aeruginosa
O. agardhii

M. aeruginosa
O. agardhii

aeruginosa

M. aeruginosa

O. agardhii
O. redekeï
L. limnetica

O. redekeï
L. limnetica
O. agardhii
M. aeruginosa

O. agardhii
O. redekeï
L. limnetica

M. aeruginosa
L. limnetica
O. redekeï
O. agardhii

O. agardhii
L. limnetica
O. redekeï

L. limnetica
O. agardhii
O. redekeï

O. agardhii
O. redekeï

O. redekeï
O. angustissima *
A. flos-aquae

O. redekeï
L. limnetica
O. agardhii
M . aeruginosa

aeruginosa
agardhii
redekeï
limnetica
M. aeruginosa
O. agardhii

M. aeruginosa

L. limnetica
L. contorta
Merismopedia
punctata

L. limnetica
O. agardhii
O. redekeï
aeruginosa

M. aeruginosa
O. agardhii
O. redekeï

M. aeruginosa
Aphanocapsa
delicatissima

* Naar alle waarschijnlijkheid is hiermee eveneens Lyngbya limnetica bedoeld.
Afkortingen: M = Microcystis
A = Anabaena
O = Oscillatoria
L = Lyngbya

De

O. agardhii
O. redekeï
L. limnetica

L. limnetica
O. redekeï
O. agardhii

L. limnetica
O. redekeï
L. contorta

meest dominante soorten zijn cursief weergegeven.
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verschuivingen in de soortenrijkdom en de
verontreinigingstoestand met organische en
anorganische stoffen kunnen worden gesignaleerd. Zie Klapwijk [1981].
4.3. Historische plankton- en vegetatiegegevens
Historische gegevens over planktonsamenstelling en gegevens over (bodem)begroeiing
met hogere waterplanten worden verzameld
door middel van literatuur- en archiefonderzoek en vergeleken met de huidige
situatie, [n tabel II zijn de gegevens over
de dominante blauwwieren in de Rijnlandse meren in de afgelopen 70 jaar
samengevat. Het blijkt dat aan het begin
van deze eeuw in de Rijnlandse boezemmeren Kaag, Brasem en Westeinder het
plankton gedomineerd werd door Microcystis aeruginosa (afb. 2), zoals nu nog
steeds het geval is. Ook in de polderplassen
van Langeraar en Nieuwkoop kwam deze
alg erg veel voor. Opmerkelijk is, dat de
afgelopen 20 jaar de polderplassen in Rijnland daarentegen zeer sterk gedomineerd
worden door Oscillatoria agardhii (Langeraarse plassen) en/of Lyngbya limnetica en
Oscillatoria redeke'i (Nieuwkoopse en
Reeuwijkse plassen). In de polderplassen
lijkt derhalve — bij vergelijking met de
zeer schaarse historische gegevens — een
verschuiving te hebben plaatsgevonden
naar een eenzijdige dominantie van draadvormige blauwwieren.
Bij vergelijking van de oudere en recente
planktongegevens van de boezem krijgt
men de indruk, dat er wat betreft blauwwierdominantie geen grote verschuivingen
zijn opgetreden in de afgelopen 70 jaar.
De totale hoeveelheid plankton lijkt echter
wél sterk toegenomen: het doorzicht is in
de meren veel minder geworden en de
hoeveelheid hogere waterplanten, zowel in
de boezem- als in de polderplassen, is
drastisch afgenomen. De gegevens over de
begroeiing van de Rijnlandse meren met
waterplanten kunnen nog verder worden
uitgewerkt en aangevuld met literatuuren herbariumstudie.
Ook de beschikbare planktongegevens verdienen een nadere uitwerking. Het is goed
mogelijk, dat voor de Rijnlandse meren —
na afronding van dit onderzoek — eenzelfde conclusie getrokken moet worden,
als Peelen [1975] heeft gepubliceerd over
de planktonsamenstelling in de Rijn en de
Maas gedurende de laatste 55 jaar:
kwalitatief zijn geen grote verschuivingen
in het plankton opgetreden, maar de aantallen algen zijn gestegen.
4.4. Eutrofiëringstoetsen
Eutrofiëringstoetsen worden uitgevoerd om
de groeibeperkende factoren in de verschillende meren in Rijnland vast te stellen.

Het principe van dergelijke bio-assays is,
dat ongeveer 1liter water uit een meer
in het laboratorium onder gunstige groeiomstandigheden voor algen wordt geplaatst
en dat vervolgens de maximale groei van
algen in dat water wordt gevolgd in de
blanco en met toevoeging van de nutriënten N en P. Een verhoogde groei ten
opzichte van de blanco bij toevoeging van
N duidt op een stikstofbeperking en een
verhoogde groei na toevoeging van P op
een fosfaatbeperking.
In Zwitserland [Thomas, 1953], Amerika
[Environmental Protection Agency, 1971;
1975; Middlebrooks et al., 1975; Leischman et al., 1979] en Scandinavië [Forsberg,
1972; Nordforsk, 1973; Gargas & Pedersen,
1974; Forsberg et al., 1975] wordt deze
techniek reeds meer dan 10 jaar op grote
schaal toegepast.
Dergelijke verrijkingsproeven zijn aanvankelijk met de in het watermonster levende
plartktonbiocoenose (de zogenaamde natuurlijke populatie) uitgevoerd op vergelijkbare wijze als Schmidt-van Dorp [1978].
Vanaf 1978 zijn deze bio-assays tevens
uitgevoerd met behulp van bepaalde testalgen (onder andere Selenastrwn capricornutum en Scenedesmus quadricauda),
waarbij de natuurlijke plankton-populatie
gedood is door het monsterwater eerst te
autoclaveren alvorens het wordt geënt met
de betreffende testalg. Op deze wijze
wordt tegemoetgekomen aan het bezwaar
dat de bio-assays onderling tussen de verschillende meren en in de loop van de
tijd moeilijk vergelijkbaar zijn, vanwege de
ongelijke startsituatie in algensoortensamenstelling en -hoeveelheden. Voor een

overzicht over de methodiek, zie: Environmental Protection Agency, 1971; Miller,
Greene & Shiroyama, 1978; Bolier, van
Breemen & Visser, 1981.
Ter illustratie van de resultaten uit dergelijke eutrofiëringstoetsen is in afb. 7 de
N/P-verhouding en de maximale groei
van de testalg Selenastrwn capricornutum
(met en zonder toevoegingen) weergegeven
in water uit de Westeinder- en Reeuwijkse
plassen in 1979. Afb. 7a laat zien, dat het
toevoegen van P in de Westeinderplassen
nooit een duidelijke verhoging van de
groei ten opzichte van de blanco veroorzaakt, terwijl toevoeging van N steeds
extra groei ten gevolge heeft.
Voor de Westeinderplassen kunnen we dus
concluderen, dat stikstof de primair beperkende nutriëntfactor was in 1979. De
extra groei bij toevoeging van N + P in
de maanden maart, april en juli duidt
echter aan, dat in het eerste halfjaar van
1979 de algengroei in de Westeinderplassen
niet ver af was van een fosfaatbeperking.
In de Reeuwijkse plassen (afb. 7b) treedt
aan het begin van het jaar (maart en april)
extra groei ten opzichte van de blanco
op na een P-toevoeging, terwijl in de
overige maanden het verschil tussen een
P- of een N-toevoeging niet erg duidelijk is.
Voor de Reeuwijkse plassen kunnen we
dus concluderen, dat aan het begin van
het jaar P de primair beperkende factor
was, terwijl later in het seizoen de algengroei zowel door N als door P kan zijn
bepaald. Ook de steeds optredende veel
sterkere groei na toevoeging van N + P
duidt erop, dat de N/P-verhouding in deze
plassen tamelijk kritiek is.

Afb. 7 - NIP-verhouding en maximale groei (gemeten als optische dichtheid (O.D.) bij 430 nm) van
Selenastrwn capricornutum (mét en zonder toevoegingen) in water uit de Westeinderplassen en
Reeuwijkse plassen in 1979.
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Afb. 8 - Algengroeipotenties met de testais Selenastrum capricornutum van Rijnlandse boezem- et
poldermeren in 1979. (De maximale groei is gemeten als optische dichtheid (O.D.) bij 430 nm).

Naast de verrijkingsproeven worden met
water uit de Rijnlandse meren en boezemwateren eenmaal per kwartaal algengroeipotentietests (AGP's) uitgevoerd. Dit zijn
tests die op vrijwel identieke wijze worden
uitgevoerd als de bovengenoemde verrijkingstoetsen met testalgen, maar zonder
toevoeging van voedingsstoffen. De bedoeling van deze AGP's is over een maat
voor de potentiële groeikracht van een
water te kunnen beschikken, die onder
vergelijkbare omstandigheden verkregen
werd. Dit is noodzakelijk, omdat de algenbiomassa in het oppervlaktewater afhangt
van een groot aantal factoren in complexe
interactie, zoals N- en P-concentraties en
verhoudingen, de beschikbaarheid van de
aanwezige N en P, de verblijftijd van een
water en de seizoensfluctuatie.
In afb. 8 zijn de AGP-resultaten weergegeven van enkele Rijnlandse meren en
plassen in 1979. De AGP-uitkomsten van
de boezemmeren zijn in het algemeen veel
hoger dan die van de polderpiassen, terwijl
de chlorofylgehal'tes in de boezemmeren
over het algemeen juist lager zijn dan die
van de polderplassen.
Tevens blijkt dat de AGP-wàarden in de
loop van het jaar aanzienlijk kunnen
variëren, vooral in de boezemmeren. Van
de boezemmeren vertonen de Westeinderplassen de laagste AGP-waarden, van de
polderplassen zijn dit de Reeuwijkse
plassen.
Op deze wijze hopen we in de loop van
de defosfateringsproef te kunnen meten of
door fosfaatverwijdering niet alleen de
actuele algenhoeveelheid, maar ook de
potentiële hoeveelheid afneemt.

een testalg is geënt, wordt een bepaalde
hoeveelheid sediment toegevoegd, dat als
enige fosfaatbron dient. De groei van de
testalg kan worden vergeleken met groeiproeven van dezelfde testalg in een medium
met een bekende hoeveelheid P. Op deze
wijze kan de voor de testalgen beschikbare
hoeveelheid P worden bepaald,
[n afb. 9 is de groeicurve van de testalg
Sccnedesmus quadricauda weergegeven in
een P-vrij medium, waaraan 2g/l nat
sediment uit de Reeuwijkse plassen is toegevoegd, terwijl aan een blanco geen sediment is toegevoegd. Het toevoegen van het
sediment uit de Reeuwijkse plassen blijkt
een maximale groei ten gevolge te hebben
van ca. 85x 10 4 -cellen/ml na 12 dagen. Op
de 23e dag, als de groei in de cultuur
achteruit begint te lopen, is aan één van
de twee cultures 1mg P/l toegevoegd,
hetgeen een sterke extra groei ten gevolge
heeft. Op deze wijze werd aangetoond, dat

4.5. Sediment-fosfalen
Onderzoek naar de rol van de bodem in
de eutrofiëring [zie voor een overzicht:
Golterman, 1976] van Rijnlands meren
wordt uitgevoerd sinds 1979. Op dit
moment wordt gewerkt, na een oriënterende chemische karakterisering van de meersedimenten, aan selectieve chemische
extractie van bepaalde fosfaatcomponenten
uit het bodemslib en aan bio-assays met
sediment.
Op deze wijze wordt getracht de in de
bodem aanwezige en (voor algen) beschikbare hoeveelheid fosfaat in Rijnlands
meren en plassen vast te stellen.
De bio-assays met sediment worden op
vergelijkbare wijze uitgevoerd als beschreven door Golterman, Bakels & JakobsMögelin [1969] en Lijklema & Hieltjes
[1979]: in een fosfaatvrij medium, waarin

Afb. 9 - Groeicurves van Scenedesmus quadricauda in bioassay mét en zonder (blanco)
sediment. In de figuur zijn de gemiddelde waarden
met de standaarddeviaties aangegeven van de
duplo-bepalingen.
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TABEL III - Totaal-P en percentages geëxtraheerd-P volgens methode van Hieltjes & Lijklema en
percentages beschikbaar-P volgens bio-assay-techniek in de geoxideerde en gereduceerde laag van een
aantal punten in het Braassemermeer en de Reeuwijkse plassen.
tP-gehalte
(mg/g dr.st.)
Braassemermeer:
RO 271
ox.
red.
RO 273
ox.
red.
Reeuwijkse plassen:
ROP 119.14 ox.
red.
ROP 134.08 ox.
red.
ROP 218.03 ox.
red.

% van tP

Hieltjes & Lijklema
% NH4C1 % NaOH

Bi oassays
%HC1

% van tP

4,790
2,700
4,530
2,310

125*
86
88
85

28
13
18
11

82
63
54
57

15
10
17
17

31
24
41
46

0,691
0,519
0,978
0,852
1,310
0.586

103*
114*
108*
70
49
51

21
33
17
11
7
17

36
IS
55
17
22
10

47
63
36
42
20
24

16
6
10
8
13
2

* Waarden > 100% kunnen ontstaan door inhomogeniteit in het monstermateriaal of door grotere
onnauwkeurigheid in de analyses bij kleiner volumina.
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de maximale groei in de cultuur inderdaad
fosfaat-beperkt is geweest.
Door middel van de selectieve extractiemethodiek van Hieltjes & Lijklema [zie
Hieltjes & Lijklema, 1980; Lijklema &
Hieltjes, 1979; Hieltjes, 1980] kunnen
(chemisch) de diverse P-fracties in sediment
worden onderscheiden: in de NH4Cl-fractie
zou het losgebonden en CaCOs-gebonden
P worden geëxtraheerd; in de NaOHfractie de Fe- en Al-gebonden fosfaten en
in de HCl-fractie de Ca-gebonden fosfaten.
In tabel III zijn de waarden weergegeven
van het totaal fosfaatgehalte, van het
percentage geëxtraheerd fosfaat volgens de
methode van Hieltjes en Lijklema en van
het percentage voor algen beschikbaar
fosfaat bepaald in de bio-assays van een
aantal punten in het Braassemermeer en
de Reeuwijkse plassen.
Deze sediment-extracties zijn zowel met
de geoxideerde als de gereduceerde laag
uitgevoerd.
Uit deze tabel blijkt dat de tP-gehalten in
het Braassemermeer-sediment veel hoger
zijn dan in het sediment van de Reeuwijkse
plassen, goed overeenkomend met de
hogere P-belasting van het Braassemermeer (zie tabel V).
Ook de totale hoeveelheid P geëxtraheerd
is gemiddeld iets hoger in het Braassemermeer dan in de Reeuwijkse plassen, terwijl
procentueel in de verschillende fracties
opmerkelijke verschillen zijn gebleken: de
NH-iCl-fractie is weliswaar steeds ongeveer
even groot, maar de NaOH-fractie is in
de Braassem veel hoger dan in Reeuwijk,
terwijl de HCl-fractie in de Reeuwijkse
plassen veel hoger is dan in het Braassemermeer.
De hoeveelheid beschikbaar-P, bepaald
volgens de bio-assay-techniek, is in het
Braassemermeer veel hoger dan in de
Reeuwijkse plassen, waar dit slechts een
geringe hoeveelheid betreft van de totaal
aanwezige hoeveelheid P. Dit is in overeenstemming met de gedachte dat het
veenrijke sediment in Reeuwijk veel organisch P bevat, wat niet beschikbaar is
voor algengroei.
Op dit moment wordt het sedimentonderzoek voortgezet in de overige Rijnlandse
meren, waarbij meer aandacht besteed zal
gaan worden aan de variaties, die kunnen
optreden binnen één meer en over de
diepteprofielen.
4.6. Nutriëntenbalansen en modelonderzoek
Van Rijnland alsgeheel en van deelgebieden (onder andere de meren en plassen
in het zuidoostelijke gedeelte) worden
nutriëntenbalansen opgesteld om ten eerste
het effect van de fosfaatverwijdering op
de P-belasting te volgen en ten tweede om

TABEL IV - Globale fosfaat- en stikstofbalansen van Rijnland over de periode 1976 tot en met 1979.
FOSFAAT
(kg P x 10' 7 jaar)

STIKSTOF
(kg N x 103/jaar)

1976

1977

1978

1979

1976

1977

1978

1979

3
142
33
275
40
586
487

5
142
33
190
35
707
333

5
143
33
169
37
790
353

6
143
33
153
20
768
338

162
475
3559
2431
211
1577
1587

252
475
3559
1841
221
2386
1126

226
475
3559
1457
150
2397
1187

283
475
3559
1183
180
2297
1141

1566

1445

1530

1461

10.002

9860

9451

9118

Afgelaten water
Inzijging

886
16

979
12

915
12

1167
13

4043
113

5617
136

4527
56

6172
110

Totale afvoer

902

991

927

1180

4156

5753

4583

6282

Bruto-belasting
Netto-belasting

15,5
6,6

14,5
2,8

99,0
57,9

Toevoer:
Neerslag
Kwel
Uitspoeling
Ingelaten water
Schut- en Iekwater
Afvalwater via zuivering
Ongezuiverd afvalwater
Totale toevoer
Afvoer:

(g P/m- 2 /jaar)
14,3
4,5

de fosfaatfluxen van en naar de meersedimenten te bepalen.
In tabel IV zijn de globale P- en Nbalansen weergegeven van het gehele
gebied van Rijnland over de periode 1976
t / m 1979.Hieruit Wijkt, dat Rijnland een
bruto P-belasting heeft van 1.450 à 1.500
ton P/jaar ( = 14 à 15,5gr P/m 2 /jaar) en
een bruto N-belasting van 9.000 à 10.000
ton N/jaar ( = 90 à 100gr N/m 2 /jaar).
Door Schmidt-van Dorp [1978] is over de
jaren 1974/1975 een jaarlijkse P-belasting
van 1421 à 1517 ton P berekend.
De P-belasting is hoofdzakelijk afkomstig
van ongezuiverd en gezuiverd afvalwater,
terwijl de N-belasting voor het merendeel
afkomstig isvan uitspoeling uit de landbouw.
De hoeveelheid P die achterblijft in de
sedimenten, de netto P-belasting, varieert
van ca. 3 tot 7gr P/m 2 /jaar, terwijl de
netto N-belasting varieert tussen 30 en
60 gr N/m 2 /jaar. Hierbij dient te worden
aangetekend, dat de N-balansen berekend
zijn uit de in tabel IV aangegeven toevoeren afvoerposten en dat processen als
N 2 -fixatie en denitrificatie buiten beschouwing zijn gelaten. De belastingen door het
ingelaten water kunnen vrij sterk schommelen, afhankelijk van het weer. In het
droge jaar 1976, met een hoge waterbehoefte in Rijnland, is 120 ton P en
1.250 ton N meer toegevoerd via het
ingelaten water dan in het vrij natte en
sombere jaar 1979.
Globale balansen zijn eveneens opgesteld
voor de afzonderlijke meren en piassengebieden in het beheersgebied, zie tabel V.
De onderlinge verschillen zijn extreem
groot. Ter vergelijking zijn eveneens uit het
KNCV-rapport [Golterman et al., 1976]
de gemiddelde belasting van het Nederlandse oppervlaktewater in 1970 en de in

15,2
6,0

(g N / m 2 / j a a r )
97,6
40,7

93,6
48,2

90,3
28,1

dat rapport genoemde streefwaarde opgenomen. Hieruit blijkt, dat de meren in het
zuidoosten van Rijnland relatief de laagste
P-belasting bezitten, maar dat de streefwaarde van 1gP/m 2 /jaar geen garantie
biedt voor water zonder eutrofiëringsproblemen.
We werken aan een gedetailleerde balans
per maand voor het Reeuwijkse piassengebied, waarin het effect van de defosfatering te Gouda en Bodegraven zal worden
doorberekend.
Voorts zal met modelonderzoek door het
Waterloopkundig Laboratorium getracht
worden de effecten van fosfaatverwijdering, van baggeren, uitdiepen en doorspoelen op de eutrofiëring van Rijnlandse
meren en plassen zodanig te voorspellen,
dat aan het eind van de fosfaatverwijderingsperiode op grond van én de werkelijk
gemeten effecten én het modelonderzoek
voorstellen gedaan kunnen worden voor
Rijnlands beleid inzake het terugdringen
van de eutrofiëring.
TABEL V - Bruto fosfaatbelasting in grammen
I'/m2/jaar voor Rijnland en voor enkele gebieden
in Rijnland (oktober 1976- september 1977)en
voor Nederland (1970).
Bruto P-belasting
(g P / m 2 / j a a r )
Rijnland
Mooie Nel
Kaag
Braassem
Nieuwe meer
Westeinder
Langeraarse plassen
Nieuwkoopse plassen
Reeuwijkse plassen
Nederland
Nederland (streefwaarde)

13
337
27
21
5
0,9
1,4
0,7
0,8
6*
1*

* Waarden overgenomen uit Golterman et al,
[1976].
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5. Conclusies en samenvatting
De eutrofiëring in Nederland is zo ver
voortgeschreden dat van fosfaatverwijdering op afvalwaterzuiveringsinrichtingen
geen opzienbarende resultaten mogen
worden verwacht, die met simpele parameters kunnen worden gemeten.
Vanwege de complexiteit van het probleem van de eutrofiëring is bij defosfateringsexperimenten uitgebreid limnologisch onderzoek noodzakelijk naar de
mechanismen die de trofie-toestand bepalen. Op basis daarvan kunnen naar verwachting meer betrouwbare voorspellingen
worden gedaan over de mogelijkheid en
onmogelijkheid om door defosfatering de
eutrofiëring te bestrijden.
Bij het hoogheemraadschap van Rijnland
is daarom een onderzoek gestart naar de
fysische en chemische waterkwaliteit, naar
de planktonsamenstelling en -hoeveelheden
en naar historische vegetatie- en planktongegevens. Daarnaast worden eutrofiëringstoetsen uitgevoerd en wordt sedimentonderzoek gedaan, terwijl het effect van
de fosfaatverwijdering bovendien wordt
gevolgd door middel van nutriëntenbalansen.
De eerste resultaten na 1à 2 jaar fosfaatverwijdering tonen nog geen duidelijke
verlaging van de fosfaat- en chlorofylgehalten in de Rijnlandse meren. Evenmin
wordt in het oppervlaktewater een verhoging van de bij de defosfatering gebruikte chemicaliën geconstateerd.
Het plankton in de boezemmeren wordt
gedomineerd door groenwieren en kiezelwieren (voor- en najaar) en blauwwieren
(nazomer). De polderpiassen zijn gedurende
het gehele jaar gedomineerd door Lyngbyaen/of Oscillatoria-soorten. Een effect van
de defosfatering zal slechts over een
periode van meerdere jaren tot uiting
kunnen komen.
Uit onderzoek van historische planktongegevens blijkt, dat in de boezemmeren
geen kwalitatieve verschuiving in de
planktonsamenstelling heeft plaatsgevonden
sinds het begin van deze eeuw. In de
polderpiassen lijkt een verschuiving te
hebben plaatsgevonden in de richting van
draadvormige blauwwieren. De beschouwde historische gegevens over plankton en
vegetatie wekken de indruk dat er nu wel
een veel hogere algendichtheid en een veel
kleinere hoeveelheid hogere waterplanten is.
Met eutrofiëringstoetsen kunnen de beperkende factoren voor de algengroei in
de meren en plassen worden vastgesteld.
Uit onderzoek dat in de Westeinderplassen
is verricht, blijkt dat stikstof in 1979 de
beperkende nutriënt is geweest. In de
Reeuwijkse plassen lijken in 1979 zowel
fosfaat als stikstof beperkend te zijn ge-
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weest. Met algengroeipotentietests kan de
mate van (over)bemesting van een water
worden bepaald. Deze blijkt in de boezemmeren veel hoger te zijn dan in de polderplassen. De Westeinderplassen en de
Reeuwijkse plassen bezitten in Rijnland
de laagste AGP-waarden.
Uit onderzoek van de sedimenten blijkt,
dat die in het Braassemermeer veel hogere
P-gehaltes bevatten dan die in de
Reeuwijkse plassen, terwijl uit bio-assays
is gebleken, dat de sedimentfosfaten in de
Braassemermeer ook beter voor algen
beschikbaar zijn. Uit chemische extracties
blijkt dat de Braassem-sedimenten relatief
meer Fe- en Al-gebonden fosfaten bevatten
tegenover de sedimenten uit de Reeuwijkse
plassen, die relatief meer Ca- en organischgebonden fosfaten bevatten.
Uit balansonderzoek is gebleken, dat Rijnland als totaal een bruto P-belasting heeft
van 15gP/m 2 /jaar en een bruto N-belasting van 95gN/m 2 /jaar. De stikstofbelasting komt voor een groot deel uit
uitspoeling van de landbouw, terwijl de
P-belasting voornamelijk uit al dan niet
gezuiverd afvalwater afkomstig is. Tussen
verschillende jaren kunnen aanzienlijke
variaties optreden in de belasting uit ingelaten water door wijzigingen in klimatologische omstandigheden. Uit globale
balansen van afzonderlijke meren en plassen
blijkt dat grote verschillen op kunnen
treden binnen eenzelfde boezemgebied.
Er bestaan plannen om de verzamelde
gegevens in de toekomst te bundelen in
een te ontwikkelen waterkwaliteitsmodel,
waarmee de eutrofiëring in de Rijnlandse
meren op mathematische wijze kan worden
beschreven. Op basis daarvan zal het
mogelijk moeten worden om in de toekomst
meer gekwantificeerde voorspellingen te
maken inzake de mogelijkheden en onmogelijkheden om de eutrofiëring in
Rijnland te bestrijden.
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van methylbromide in LDPE onder verschillende omstandigheden.
Betrouwbare waarden van de permeatiecoëfficienten van methylbromide door
HDPE en PVC zijn in de literatuur niet
aangetroffen. Op grond van de in de
literatuur gevonden waarden van de
permeatiecoëfficient door LDPE is een
schatting gemaakt van de te verwachten
toename per week van de methylbromideconcentratie in de buis bij een buitenconcentratie van 100 mg/l.
De berekening is gebaseerd op de stationaire toestand die zich na verloop van tijd
zal instellen, wanneer de concentratie aan
methylbromide buiten de buis constant is
en het methylbromide dat door de buiswand dringt, direct wordt afgevoerd en de
concentratie binnen de buis dus nihil is.
Dit betekent, dat aanloopverschijnselen en
verzadigingsverschijnselen buiten beschouwing worden gelaten bij deze globale
berekening.
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lisches Verhalten. Springer Verlag, Berlin (1962).
2. Huldy, H.J. Gasdoorlatendheid van Kunststoffen enRubbers. TNO. Centraal Laboratorium; Mededeling no. 281.
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Publishing Company NewYork (SPE 1964).
5. Permeability of Polyethylene Film to Organic
Vapors. Journ. of Appl. Polymer Sc., 15(1971)
page 327-339.
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van Nitsche en Wolf, 1962,Springer Verlag,
Berlin/Göttingen/Heidelberg.
7. Meyers, Stannett andSzwarc. 'The permeability of Polypropylene to gasses and vapors'.
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De hoeveelheid methylbromide, die door
de buiswand heendringt, wordt gegeven
door:
P x A x t x Ap
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M
waarin:
M = de hoeveelheid methylbromide, die
door de buiswand dringt
P = de permeabiliteitscoëfficient
A = het oppervlak van de buis
t = de tijd
Ap = het drukverschil van methylbromide
binnen en buiten de buis
d = de wanddikte van de buis.
De volgende waarden zijn aangenomen:
P = 8,0 . 1 0 - 8 cm« (STP) cm .c m - 2 .
s - 1 .atm^1
A =251
cm'-2
3
Ap = 6,7 . 10~ atm
t
= 6,05 . 10 5 s
d = 0,35
cm
Uit de berekening volgt dat bij een
buitenconcentratie van 100 mg/1 de
methylbromideconcentratie in de buis per
week zal toenemen met 0,233 cm :i , hetgeen overeenkomt met 6,6 mg/l.
Door de aanloopverschijnselen (oplossen
van methylbromide in de kunststof) zal de
toename in de concentratie in de eerste
fase van het experiment lager zijn dan de
berekende waarde. De concentratie van
methylbromide in de buizen bij een buitenconcentratie in het vat van 10 mg/l zal
een factor 10 lager zijn, namelijk
0,66 mg/l per week.
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W. C. WIJNTJES:
'General Prescriptions for Drinkingwaterinstallations'
In the paper the new edition of the norm
'General Prescriptions for Drinkingwaterinstallations' (NEN1006) hasbeen introduced. The new
norm contains only thepolicy and consequently
the fundamental instructions.
Furthermore the Union of Watercompanies
(VEWIN) will in relation to this norm publish
a great number of socalled working-sheets.If
installations areprojected according to these
working-sheets they will be approved bythe
watercompanies.

