Eutrofiëring en defosfatering in Friesland

Voorwoord
De eutrofiëring van de Nederlandse oppervlaktewateren staat de laatste 10-15 jaren
volop in de belangstelling. In dit tijdschrift
verschenen reeds in 1970 o.a. de artikelen
met de voor zichzelf sprekende titels:
'Het probleem van de eutrofiëring' [13] en
'Mogelijke gevolgen van fosfaateutrofiërine
van het oppervlaktewater' [6]. Daarna
volgde er een stroom van publicaties, die
gerefereerd een boekwerk op zich zouden
vormen. Ook studiedagen en symposia
waren niet van de lucht. Om er twee te
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noemen: 'Fosfaatverwijdcring: waar en
hoe?', georganiseerd door de Unie van
Waterschappen (oktober 1978) en 'Eutrofiëring in Nederland', georganiseerd door
het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (oktober 1979). Desondanks is het
eutrofiëringsprobleem er niet minder op
geworden. Ook het beleid is, landelijk
gezien, ondanks de Fosfatennota [16] en
het Indicatief Meerjarenprogramma [15]
weinig duidelijk en doortastend. Het laat
zich aanzien dat het defosfatcringsprogramma, zoals dat in de Fosfatennota [16]
is aangekondigd, reeds in 1985 een grote
achterstand zal hebben. Dit artikel gaat in
op de situatie en stand van zaken in de
provincie Friesland.

name van de bevolking, meer kunstmestgebruik wegens intensievere agrarische bedrijfsvoering, toename van waterrecreatie en
gebruik van fosfaathoudende wasmiddelen.
Als nadelige gevolgen worden genoemd:
toename van de biomassa, wijzigingen in
de samenstelling van de levensgemeenschap
(meer eutrofente algensoorten, toename
karperachtigen en afname salmonidae, etc.)
en hierdoor veranderingen in de voedselketen en verder afname van zichtdiepe, instabielere zuurstofhuishouding, vissterfte,
voorkomen van toxische en smaakbedervende stoffen. Deze effecten worden mede
bepaald door het type water en de mate
van eutrofiëring, terwijl de schadelijkheid
ervan afhankelijk van de functie van het
oppervlaktewater beoordeeld wordt.
In de meeste Nederlandse meren, plassen
en kanalen, de zogenaamde semi-stagnante
eutrofiëringsgevoelige wateren [15] resulteert het eutrofiëringsproces niet in een
verhoogde macrofytengroei, doch in een
toenemende algenbiomassa en hiermee gepaard gaande afnemende soortendiversiteit,
waarbij vooral blauwalgen persisteren. In
een aantal gevallen is de macrofytenvegetatie zelfs vervangen door of gaat ten
koste van grote fytoplanktonpopulaties. Als
gevolg van lichtinterceptie blijken algen
uiteindelijk voordeel te hebben boven
macrofyten. Door toegenomen nutriëntengehalten in het water kunnen algen zich
intensiever en eerder in het jaar ontwikkelen. Aanvankelijk vooral epifytische algen,
daarna volgt een massale opkomst van
fytoplankton [14, 17, 19]. Deze algen-eutrofiëring wordt bedoeld in de Fosfatennota
[16], het CUWVO-VI rapport [4] en het
IMP [15]. Ook dit artikel beperkt zich
hiertoe.

Inleiding
Op het eutrofiëringssymposium in oktober
1979 definieerde Parma eutrofiëring als het
proces in het water, waarbij die factoren
optimaal worden, die de autotrofe produktie bevorderen [18]. Daarnaast zijn tal
van andere omschrijvingen in omloop,
waarbij vrijwel steeds twee (hoofd)aspecten
worden genoemd:
a. verrijking met nutriënten, met name
stikstof en fosfaat (conform Parma: optimalisatie van factoren);
b. resulterend in overmatige groei van
macrofyten of fytoplankton (conform
Parma: toename autotrofe produktie).
Verder worden in de omschrijvingen van
het begrip eutrofiëring soms indirecte oorzaken en gevolgen vermeld
the process
has been termed man-induced (also manmade or cultural) eutrophication [23], Dit
vindt zijn oorzaak onder andere in de toe-

Vanuit het waterkwaliteitsbeheer gezien,
zijn er drie belangrijke redenen de (verdergaande) eutrofiëring aan te pakken:
a. beperken en zo mogelijk voorkomen van
nadelige en/of schadelijke effecten van
eutrofiëring;
b. het voorkomen van (verdere) achteruitgang van de waterkwaliteit; handhaven van
het stand-still beginsel;
c. het (trachten te) voldoen aan de normen
voor de basiskwaliteit en eventueel aanvullende normen, gericht op de functie
van het water.
Op Rijksniveau zijn hiertoe een aantal
beleidsvoornemens geformuleerd [15,16].
Als belangrijkste kunnen genoemd worden
de defosfateringsvoorstellen, in eerste instantie voor zogenaamde categorie 3
(hoogste prioriteit) gebieden. Het gaat
hierbij om lozingen die in deze gebieden

duidelijke eutrofiëringsverschijnselen tot
gevolg hebben en waar van defosfatering
gunstige resultaten verwacht worden. Voor
Friesland worden lozingen die direct of
indirect bijdragen tot eutrofiëring van het
Friese merengebied tot deze categorie
gerekend. Volgens Zijlstra [28] is dit globaal het gehele vaste land van de provincie
met uitzondering van het Lauwersmeergebied (categorie 2) en het Waddenzeekustgebied (categorie 1). Provinciale Staten van
Friesland hebben door middel van het
Waterkwaliteitsplan [22] in principe besloten dat het gebied ten zuid-oosten van de
lijn Workum-Sneek-Leeuwarden-Dokkum
voor defosfatering in aanmerking komt,
doch dat vooralsnog — tot 1985— deze
defosfatering beperkt wordt tot het zuidwestelijk merengebied. Twee installaties
zijn reeds voorzien van defosfatering
(Sloten en Lemmer), 7 andere installaties
volgen de komende jaren (Sneek, Joure en
Wolvega 1982, Akkrum, Grouw en Warns
1983 en Heeg 1984). Een aantal, voornamelijk waterkwaliteitsaspecten, welke tot
dit besluit hebben geleid zullen worden
besproken.
Vraagstelling
Uit eerdere beschouwingen leek het niet
zinvol voor het gehele Friese boezemgebied
defosfatering van rioolwater voor te stellen
[2]. Studies van deelgebieden zijn nodig om
nader aan te kunnen geven waar defosfatering zinvol en gewenst is. Bij de besluitvorming dienen tevens de Fosfatennota [16]
en het IMP [15] betrokken te worden.
Inmiddels zijn voldoende gegevens voorhanden waaruit blijkt dat fosfaat een belangrijke rol speelt, zowel bij de eutrofiëring [24, 27] als bij de bestrijding ervan
[7,9]: 'Reduction of nutrient sources is
important in order to achieve long-term
improvements' [23]. 'Op langere termijn
biedt de aanpak van de fosfaatbelasting
echter het meeste perspectief' [15], Om
deze rol van fosfaat te kunnen toetsen en
een (gefaseerd) beleidsadvies te kunnen
geven wordt veelal van een 3-tal criteria
gebruik gemaakt, dit naast een beschrijving
van de actuele eutrofiëringssituatie:
a. de fosfaatconcentratie in het oppervlaktewater. Voor totaal-fosfaat is een
norm in het IMP opgenomen, zie ook
tabel VI. Ortho-fosfaat wordt verondersteld
direct opneembaar te zijn voor algen, doch
het gehalte in het water representeert
slechts dat deel, dat resteert bij de fotosynthese;
b. de verhouding stikstof-fosfaat. Dit verhoudingsgetal indiceert welke van beide
nutriënten het meest c.q. eerst beperkend
is. Onjuiste interpretatie kan optreden als
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de troficgraad van het water niet wordt
beschouwd. Onderlinge vergelijking kan
bemoeilijkt worden bij gebruik van verschillende grootheden: totalen of opneembare fracties, (winter) maxima of gemiddelden, gewichtsverhoudingen of stoichometrische waarden, actuele of oorspronkelijke
natuurlijke waarden, etc. Bovendien kan de
uiteindelijke biomassa door meer dan een
nutriënt worden bepaald;
c. de fosfaatbelasting, uitgedrukt in gP
m "2t" of gP m ~3t~. Middels balansstudies
kan deze belasting worden benaderd. Daar
over opzet en interpretatie van balansen
geen uniformiteit bestaat is ook hier de
uitkomst relatief, temeer daar diverse
balansposten moeilijk kwantificeerbaar zijn
en de verblijftijd van het water voor algengroei van groot belang is. Als streefwaarde
geldt globaal 1g P m~2 j _ 1 [25], terwijl het
IMP 0,5 gP nr-'j-i tot 0,1 gP mr?j-i noemt
[15].
Vorengenoemde criteria speelden bij de
beleidsadvisering en besluitvorming een
belangrijke rol.
Gebiedsbeschrijving
Het vasteland van de provincie bestaat
landschappelijk en bodemkundig uit 3 sterk
verschillende gebieden: de zandgronden
(Friese Wouden en Gaasterland), de veengronden (Lage Midden) en de kleigronden
(Noordelijk Kleigebied). Vrijwel de gehele
provincie behoort tot een waterhuishoudkundige eenheid: de Friese boezem. Ook

enkele kleine delen van Groningen, Overijssel en Drenthe wateren af op de Friese
boezem. Groningen en in mindere mate
Overijssel en de Noordoostpolder betrekken
water uit het Friese boezemgebied. Dit
geldt eveneens voor 2 kleinere waterhuishoudkundige eenheden in het noorden van
de provincie. Deze gebieden lozen hun
(overtollig) water rechtstreeks op de Waddenzee of het Lauwersmeer. Het Lauwersmeer, een aparte waterhuishoudkundige
eenheid, is als bergboezem te beschouwen
(voor de afwatering van de aangrenzende
Groningse en Friese gebieden) en heeft een
streefpeil van 0.93 m - n.a.p. Het streefpeil
van de Friese boezem ligt tussen 0.51 en
0.54 m - n.a.p. Daar het streefpeil van het
IJsselmeer 0.20 m -n.a.p. voor de zomer
en 0.40 m -n.a.p. voor de winter bedraagt
is een vrij verval mogelijk vanuit het
IJsselmeer via de Friese boezem naar het
Lauwersmeer. Bij laag water kan bij
Harlingen en Lauwersoog water op de
Waddenzee gespuid worden.
De provincie is ten behoeve van het waterkwaliteitsonderzoek ingedeeld in 8 waterkwaliteitsgebieden, zie afb. 1. Deze indeling
is voornamelijk gebaseerd op hydrologie
en geomorfologie, echter ook in waterkwaliteitsopzicht zijn deze gebieden te
karakteriseren. De onderscheiden gebieden
zijn:
/. Lauwersmeergebied, begrensd door
voormalige dijken van de vroegere Lauwerszee en een afsluitdijk, ca. 9400 ha

Afb. 1 - Indeling van het Friese boezemwater in 8 waterkwaliteitsgebieden. Het gebied ten zuidoosten van de lijn Workum-Sneek-Leeuwarden-Dokkum heeft N/P J> 10, het hierbinnen gelegen
niet-gearceerdedeel N/P ^ 15.
Meren: 1 Langweerderwielen, 2 Koevordertneer, 3 Groote Krekken, 4 Slotenneer, 5 HeegermeerFluessen, 6 Sneekermeer-Terkaplesterpoelen, 7 Pikmeer-Peanster Ee, 8 Wijde Ee-Smalle Eesterzandiug,
9 Princenhof, 10Bergutnermeer, II Leijen, 12Oudegaaster Brekken.

groot, waarvan 2750 ha voor rekening van
het Lauwersmeer.
2. W'addenzeekustgebied, gelegen ten noorden van Dokkumer Ee en Ried. Bodem
bestaat voornamelijk uit matig zandige tot
zware klei. Het gebied is 40.000 ha groot,
waarvan ca. 270 ha boezemwater.
3. Gebied van Dokkumer Ee en Murk,
overgangsgebied met klei in het noordwestelijk deel en venige tot zandige bodem
in het zuid-oostelijk deel. Bijna 20.000 ha
groot met 530 ha boezemwater, waaronder
Groote Wielen en Sierdswiel.
4. Gebied van zeil- en trekvaarten, dit is
het grootste onderscheiden gebied, ruim
70.000 ha, waarvan 2400 ha boezemwater,
o.a. Oudegaaster Brekken. De bodem bestaat uit diverse kleisoorten. De doorstroming is in het algemeen niet groot.
5. Noord-oostelijk merengebied, de meeste
meren (Peanster Ee, Wijde Ee, Pikmeer en
Princenhof) liggen in het klei op veen of
veengebied. Het Bergumermeer en de
Leven liggen in het zandgebied (Friese
Wouden). De oppervlakte bedraagt ruim
50.000 ha, waarvan 1750 ha boezemwater.
6. Zuid-westelijk merengebied, de westzijde bestaat hoofdzakelijk uit klei op
veenbodems, in oostelijke richting gaat dit
over in veen. Gaasterland en de zandopduiking bij St. Nicolaasga springen er in
dit gebied uit. Het gebied is 52.000 ha
groot, met 8170 ha boezemwater, waarvan
de meren op hun beurt 3/4 deel uitmaken.
7. Gebied van Koningsdiep en Compagnonsvaarten, evenals gebied 8 bestaat de
bodem aan de oostzijde uit zand en aan de
westzijde uit veen. De afwatering is van
oost naar west. De oppervlakte bedraagt
55.000 ha met ruim 900 ha boezemwater.
8. Gebied van Linde en Tjongcr, vernoemd naar de 2 belangrijkste waterlopen.
Kleine delen van Overijssel en Drenthe
lozen via dit gebied. Het gebied is 53.000 ha
groot met 540 ha boezemwater.

WADDENZEE

Van deze gebieden, waarbinnen van nature
een zekere mate van overeenkomst in
waterkwaliteit heerst, kan — zonodig met
behulp van balansen — de waterkwaliteit
beschreven worden. In het volgende gedeelte zullen per gebied enkele karakteristieken worden gegeven, waarbij deze gebieden met de cijfers 1t/m 8 worden
aangeduid.
Limnologische gegevens

Overijssel

De water kwaliteitsgebieden
Hoewel bij de indeling in deelgebieden
andere dan directe waterkwaliteitsaspecten,
zoals hydrologie en geomorfologie, een be-
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TABEL ] - Overzicht van enkele waterkwaliteitsparameters
voor 1974, 1977 en 1980,gemiddeld per jaar.

Gebied

Chloride
( tig C1-/1)
1974
1977
1980

P-totaal
(mg P/l)
1974

1977

1980

voor de 8 waterkwaliteitsgebieden
NPve rhoudin
1974
1977
1980

BOD-/- u
mg
0. 2 /l)
(
1974

1977

1980

1
2
3
4

862
563
344
444

460
535
339
496

307
280
174
246

0.58
1.87
0.90
1.05

0.49
1.73
0.87
0.58

0.61
2.04
0.97
0.89

6.4
2.8
5.8
5.4

13.0
5.6
8.5
8.9

9.5
3.8
6.7
6.7

6.9
11
7.6
9.9

10
18
7.8
9.2

3.4
9.2
4.0
6.2

5

198
189
75
78

166
197
86
75

122
136
59
64

0.30
0.16
0.48
0.16

0.32
0.23
0.50
0.18

0.39
0.23
0.59
0.27

12.9
19.8
9.5
16.6

19.6
18.7
15.3
26.2

14.1
20.0
11.1
16.7

7.1
7.5
6.6
5.4

6.7
6.5
6.2
5.9

4.6
5.2
3.9
3.5

(>
7
8

langrijke rol speelden, blijken de onderscheiden gebieden zich goed in waterkwaliteit te laten beschrijven. Tabel l geeft
per gebied voor een 3-tal jaren de gemiddelde jaarcijfers voor chloride, totaalfosfaat, de N/P-verhouding en het biochemisch zuurstofverbruik. Hiervoor zijn
uit de 90 vaste bemonsteringspunten, welke
maandelijks worden onderzocht, een aantal
representatieve punten geselecteerd.
De gebieden 1t/m 4 hebben een hoger
chloridegehalte dan de overige 4 gebieden.
Hierbij zij opgemerkt dat de grens tussen
de gebieden 1t/m 4 enerzijds en 5 t/m 8
anderzijds min of meer samenvalt met de
overgang van kleigronden naar veen- en
zandgronden en met de zoutwatergrens van
het diepe grondwater. Ook de maximumchloridewaarden van de 90 vaste bemonsteringspunten laten deze overgang duidelijk
zien [22].Ten zuid-oosten van genoemde
grenslijn liggen deze maxima veelal beneden 200 mg CT/1, ten noord-westen veelal
boven 600 mg Cl~/l. Het gebied met
maximumwaarden hiertussen is opvallend
klein. De in het IMP gestelde absolute
norm voor chloride van 200 mg CT/I ligt
dan ook voor de voorkomende natuurlijke
waarden in de gebieden 1t/m 4 te laag,
terwijl voor de gebieden 7 en 8 lagere
waarden bereikt kunnen worden.
Ten aanzien van totaal-fosfaat geldt globaal
dezelfde 2-deling. Gebied 2 heeft de hoogste waarden, mede ten gevolge van de
invloed van (zout) voedselrijk grondwater.
De toekenning van de laagste prioriteit ten
aanzien van defosfatering door Zijlstra [28]
sluit hierbij goed aan. Zorgelijk is de stijgende tendens voor de gebieden 5 t/m 8.
In hoeverre verplaatsing van lozingen van
polder- naar boezemwater hierbij een rol
speelt is niet bekend. Zuid en zuid-west
Friesland hebben de laagste gehalten, welke
niet veel afwijken van de in het IMP vermelde gemiddelde norm voor het zomerhalfjaar van 0.2 mg P/l, zie ook tabel VI.
Hierbij aansluitend is het beeld van de
N/P-verhouding (totaal N en totaal P in
het water). In afb. 1 is, op basis van
gegevens voor 1978, het gebied met een

N/P-verhouding groter of gelijk 10 aangegeven, alsmede het hierbinnen gelegen
gebied met een verhouding groter of gelijk
15. Mede door de geringe hoeveelheid
water en hierdoor duidelijker invloed van
lozingen heeft gebied 7 een lagere N / P verhouding dan van nature verwacht mag
worden. Tenslotte zijn de waarden voor
het biochemisch zuurstofverbruik vermeld.
In een aantal gevallen wordt de IM P-norm
van 5mg Oo/l niet gehaald.
Mede op basis van bovenstaande cijfers,
de bodemkundige en hydrologische situatie,
het feit dat de laatste jaren de waterkwaliteit (althans van het boezemwater)
door toenemende eutrofiëring weinig meer
verbeterde [21] en gezien de inhoud van
Fosfatennota [16] en IMP [15] maakt het
gewenst in de waterkwaliteitsgebieden 5
t/m 8, globaal het gebied ten zuid-oosten
van de lijn Workum-Sneek-LeeuwardenDokkum, tot defosfatering op rwzi's te
besluiten. Dit gebied is kleiner dan door
Zijlstra [28] voorgesteld, doch komt goed
overeen met de omschrijving in de Fosfatennota [16]: lozingen in het gebied die
direct of indirect bijdragen tot eutrofiëring
van het Friese merengebied.
Het Friese merengebied
Hoewel de mate van eutrofiëring in diverse
polderplassen vergelijkbaar is met die van
de boezemmeren, worden deze polderplassen hier verder buiten beschouwing
gelaten. Het effluent van de meeste rwzi's
wordt geloosd op boezemwateren, zodat

met het oog op defosfateringsmaatregelen
in eerste instantie deze boezemwateren
relevant zijn. De meeste boezemmeren
liggen in 3 waterkwaliteitsgebieden, te
weten:
- zuid-westelijk merengebied, gebied 6
(Langweerderwielen, Koevordermeer,
Groote Brekken, Slotermeer, Heegermeer,
Fluessen, etc);
— noord-oostelijk merengebied, gebied 5
(Pikmeer, Peanster Ee, Wijde Ee, Smalle
Eesterzanding, Princenhof, Bergurnermeer,
Leijen. etc);
- gebied van zeil- en trekvaarten. gebied 4
(Oudegaaster Brekken, etc).
In tabel II zijn voor dezelfde 4 parameters
als in tabel I de waarden weergegeven gedurende een periode van 9 jaren. Dit voor
de zomerhalfjaargemiddelden van de
meren per waterkwaliteitsgebied. Hiervoor
is gebruik gemaakt van 22 vaste meetpunten, welke gedurende het zomerhalfjaar
maandelijks worden bemonsterd [21]. In
de gebieden 6, 5 en 4 lig(t)gen resp. 13, 8
en 1 bemonsteringspunt(en).
De meren in het zuid-westelijk merengebied
zijn met een meerjarengcmiddelde van
0.19 mg P/l en een N/P-verhouding van
ongeveer 18 gedurende deze periode goed
vergelijkbaar met de gegevens voor gebied
6 in tabel I. In het noord-oostelijk merengebied is het fosfaatgehalte 0.33 mg P/l en
in de Oudegaaster Brekken 0.53 mg P/l.
Deze fosfaatniveaus en de N/P-verhoudingsgetallen geven gebied 6 de hoogste
prioriteit ten aanzien van defosfateringsmaatregelen. Voor dit gebied zijn de BODwaarden het sterkst toegenomen en tijdens
deze periode bijna verdubbeld. Ook voor
het jaargemiddelde wordt de IMP-norm
ruim overschreden. Reeds elders [3] is erop
gewezen dat hier sprake is van een algenBOD. De chlorofyl-waardcn voldoen dan
ook evenmin aan de voor eutrofiëringsgevoelige wateren gestelde norm. In tabel III
is per merencomplex het gemiddelde
chlorofylgehalte voor het zomerhalfjaar
weergegeven voor verschillende jaren.

TABEL II - Overzicht van enkele waterkwaliteitsparameters voor de meren in de waterkwaliteitsgebieden 6, 5 en 4, gemiddeld voor het zomerhalfjaar, gedurende een 9-tal jaren.
Gebied 6
Jaar

ci-

Ptot.

N/P

Gebied 5

Gebied 4

BOD

ci-

Ptot.

N/P

BOD

ci-

Ptot.

N/P

BOD

1970
1971
1972

109
197
216

0.20
0.14
0.15

20.2
25.2
17.1

5.0
6.7
8.1

82
154
131

0.32
0.23
0.28

14.3
12.9
11.2

6.7
7.0
8.4

233
218
384

0.46
0.42
0.39

10.7
10.9
12.9

12.6
14.1
17.8

1973
1974
1975

213
191
141

0.20
0.19
0.18

14.1
17.7
14.9

8.9
9.4
6.7

167
155
110

0.40
0.30
0.33

7.5
12 2
11.6

10.4
10.5
7.8

282
228
223

1.33
0.41
0.48

3.5
12.5
9.5

15.4
16.1
14.9

1976
1977
1978

228
192
159

0.28
0.19
0.17

13.4
19.5
22.4

11.0
9.7
9.9

193
152
127

0.49
0.31
0.29

8.4
15.7
15.8

10.8
10.7
11.5

294
270
288

0.62
0.35
0.33

8.4
16.4
21.0

15.7
15.6
15.6

249

H 2 0 ( 1 5 ) 1982, nr. 10

Bovendien beïnvloedt dit gebied middels
toevoer van water andere gebieden en is
het zuid-westelijk merengebied van groot
belang voor de waterrecreatie.

T A B E L III - Gemiddeld chlorofylgehalte per
merencomplex voor het zomerhalfjaar voor een
6-tal jaren. Gehalten in pg Chi II. Gegevens van
1974 t/m 1976 betrokken van het Limnologisch
Instituut te Oosterzee.
jaar

Gebied 6

1974
1975
1976
1979
1980
1981

126
92
190
ili
107
131

Gebied 5

Gebied 4

130
114
175
83
119
(08

Het zuid-westelijk merengebied
In de zomer wordt in het zuid-westelijk
merengebied te Lemmer (Teroelsterkolk en
Tacozijl) en te Stavoren (Hooglandgemaal)
IJsselmeerwater ingelaten. In afb. 3 zijn de
maandgerniddelde hoeveelheden van de
jaren 1976 t/m 1980 uitgezet. Het grootste
deel hiervan stroomt via het Prinses Margrietkanaal door naar het noord-oostelijk
merengebied. Kleinere hoeveelheden worden door de overige omliggende gebieden
onttrokken, 'sWinters ontvangt gebied 6
water vanuit de andere gebieden, met uitzondering van gebied 5. Opgemerkt zij dat
het zuid-westelijk merengebied wat ruimer
gezien moet worden dan waterkwaliteitsgebied 6.
Uitgaande van het zuidwestelijk merengebied met 9 rwzi's zal er na defosfatering
een afname van de hoeveelheid fosfaat
plaatsvinden, geloosd door inwoners en
industrie van ca. 228 tonnen P/jaar in 1979
naar ca. 67 tonnen P/jaar in 1985. De
ongezuiverde lozingen nemen af van 92
naar 42 tonnen P/jaar, de gezuiverde
lozingen van 136 naar 25 tonnen P/jaar.
Uitgegaan is van een lozing van 4g P/inw.
dag, terwijl er geen rekening is gehouden
met fosfaatreductie in wasmiddelen. Glo-
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Voor de afzonderlijke meren is in afb. 2
het totaal-fosfaatgehalte en het chlorofylgehalte onderling weergegeven. Tevens is
de lijn getrokken die ongeveer de maximum
verhouding tussen beide parameters aangeeft [4].Op basis van de positie van de
punten in afb. 2 is de verwachting van
defosfateringsresultaten voor de wateren
van het zuid-westelijk merengebied (nos. 1
t/m 6) het gunstigst. De Leyen (no. 11) en
de Oudegaaster Brekken (no. 12) duiden
op een zeer hoge trofiegraad. De punten
1 t/m 6 boven in afb. 2 betreffen het droge
jaar 1976. Opvallend is de nogal grote
jaarlijkse spreiding in de positie van de
punten. Deze spreiding zal er mede toe
kunnen bijdragen dat resultaten bij eventuele defosfateringsmaatregelen niet zonder
meer direct zichtbaar zullen worden. In het
kader van een gefaseerd beleid is gekozen
om (vooralsnog) te beginnen met defosfatering in het zuid-westelijk merengebied.

Afb. 2 - Het verband tussen P-totaal en chlorofyl, gemiddeld per zomerhalfjaar voor een 6-tal
jaren. De nummers verwijzen naar de meren in afb. I (nos. 1 t/m 6 gebied 6, nos. 7 t/m 11
gebied 5, no. 12 gebied 4).
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baal komt dit neer op een lozing door
inwoners en industrie in 1985 welke hoogstens 30 % bedraagt van de lozingen in
1979.
Bij het opstellen van een fosfaatbalans van
het gebied 6 met daaraan gekoppeld een
voorspelling van de belasting na defosfatering doen zich enkele problemen voor.
De effluenten van de installaties te Wolvega, Akkrum en Sneek worden juist
buiten de grenzen van gebied 6 geloosd,
een 3-tal installaties moet nog gebouwd
worden en de reductie van fosfaat in wasmiddelen komt op gang. Door deze factoren is de situatie in 1985 moeilijk voorspelbaar. Indirect, maar wel van groot
belang, hangt hiermee ook samen de
kwaliteit van het IJsselmeerwater en defosfateringsmaatregelen elders. Niet bekend is
in welke mate IJsselmeerwater moet
drukken op de balans en daardoor op de
belasting van gebied 6. Uit gebied 6 wordt
in totaal meer fosfaat geloosd en doorgevoerd dan ingelaten. Voor 1975 bedroeg
dit verschil 19 tonnen fosfaat, voor 1976
24 tonnen fosfaat [8].Analoog aan de
berekening van de netto-fosfaatbelasting
voor geheel Nederland [25] zijn in deze
balans, tabel IV, ingelaten en geloosde
hoeveelheden niet opgenomen. De inbreng
via de neerslag (0.1 mg P/l) is alleen berekend voor het boezemwater in dit gebied.
De natuurlijke uitspoeling is samengevoegd
met de landbouvvbijdrage. Hierbij is uitgegaan van 1.4 kg P/ha j . uitspoeling voor
veengronden en 0.5 kg P/ha j . uitspoeling
voor zand- en kleigronden. Voor de inwoners is uitgegaan van een lozing van
4 g P/inw. dag, geen rekening houdend met
fosfaatreductie in wasmiddelen. De belasting is benaderd voor enerzijds het
totale oppervlaktewater (8170 ha), waarbij
alle posten zijn betrokken en anderzijds
voor alleen het boezemgebied (7500 ha),
waarbij dan de uitspoeling niet is meegerekend. In beide gevallen komt de belasting beneden de grens van 1 g P / m 2 j .
(tabel IV).
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T A B E L IV - Overzicht van posten, welke bijdragen tot de fosfaatbelasting van gebied 6,
voor en na defosfatering in dit gebied. Getallen
in tonnen P per jaar. Tevens is de belasting
aangegeven.
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T A B E L V - Overzicht van posten, welke bijdragen
tot de fosfaatbelasting van het Slotermeer, voor
en na defosfatering. Getallen in tonnen P per
jaar. Tevens is de belasting
aangegeven.
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Afb. 3 - Het verloop van enkele waterkwaliteitsparameters
(meerjarig maandgemiddelde
voor het Slotermeer. Tevens zijn de bijbehorende IMP-normen
aangegeven.

Slotermeer
Sinds 1976 wordt het verloop van de waterkwaliteit van het Slotermeer in meer detail
gevolgd. Dit water heeft, vergeleken met
de andere Friese meren, een relatief eenvoudige waterhuishouding. Er zijn slechts
3 punten waar in- en uitstroming plaatsvindt. Bovendien is aannemelijk dat —
gezien het verloop van de ortho-fosfaatconcentratie, het fosfaatgehalte en de N / P verhouding — fosfaat de meest beperkende
factor is voor algengroei [20].In 1977 is
de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de
Ee in gebruik genomen en sinds eind 1979
is deze installatie voorzien van een defosfateringsinrichting.

1.0
0.3

verloopt vanaf februari t/m oktober. Zowel
voor deeltjesfosfaat (P-totaal minus ortho
P) als voor deeltjesstikstof (N-totaal minus
opneembaar N) wordt een maximum bereikt in juli. De N/P-verhouding der
totalen bedraagt gemiddeld ruim 21. Het
verloop is echter opmerkelijk. Gedurende
de maanden juli t/m september wordt een
minimum bereikt van ca. 14. De N / P verhouding van de voor algen beschikbare
fracties vertoont eenzelfde verloop, alleen
sterk geaccentueerd. Het chlorofylgehalte
neemt in het voorjaar toe tot een maximum
in mei. In september wordt een tweede
piek gevonden, die kleiner is dan de eerste.
Dit verschijnsel treedt vrijwel ieder jaar op.

1

loPNEEMBARE FRACTIE

/
/
/

1.3
0.6

1976-1980)

In afb. 3 is het verloop van een aantal
waterkwaliteitsparameters weergegeven op
basis van het meerjarcnmaandgemiddelde
van 1976 t / m 1980. Gedurende de maanden
maart t/m september vertoont het chloridegehalte een stijgende tendens, waarbij de
grens van 200 mg CT/1gedurende een
korte periode wordt overschreden. De invloed van inlaat van llsselmeerwater moet
hier als belangrijkste oorzaak worden
gezien. Circa 10 % van dit water zal via
het Slotermeer zijn weg vinden. Het verloop van het ortho-fosfaatgehalte laat een
sterke afname zien gedurende een korte
periode van maart tot april, terwijl de afname van opneembaar stikstof geleidelijk

Het biochemisch-zuurstofverbruik blijkt
sterk gecorreleerd met het chlorofylgehalte
en komt 's winters nauwelijks beneden de
norm van 5 mg Oo/l, De meest voorkomende alg, Oscillatoria Agardhii, is vooral
in de nazomer massaal aanwezig. In 1973
vond Bij de Vaate vergelijkbare percentages: 15 maart 25 %, 1juni 49 % en
3 oktober 59 % [1]. Uit afb. 3 is in grote
lijnen te halen dat in de periode tot mei
fosfaat eerder groeibeperkend is dan stikstof. Op grond van de N/P-verhouding is
deze periode langer. Ook de studie van de
Werkgroep VI van de CUWVO [4] geeft
voor het Slotermeer fosfaat aan als de
belangrijkste beperkende factor. Aan een
mogelijke ommekeer van fosfaat- naar
stikstofbeperking dient nader aandacht
besteed te worden.
In tabel V is globaal de P-belasting weergegeven op basis van diverse balansposten.
Er wordt uit het Slotermeer, via de Ee,
meer fosfaat afgevoerd dan ingelaten. Als
ook hier de bijdrage van het IJsselmeer op
de netto-belasting wordt weggelaten, ligt
voor het Slotermeer de belasting na defosfatering (0.3 g P/m 2 j.)in dezelfde orde
van grootte als voor het gehele gebied 6
(0.4 g P/m- j.). Vorenstaande cijfers zijn
zowel gebaseerd op eigen berekeningen als
op een merenstudie van de PAWN.
Bij al deze beschouwingen resten enkele
onzekere factoren, die waarschijnlijk in het
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nadeel van defosfateringsmaatregelen
werken:
— de invloed van het ingelaten Usselmeerwater. In de huidige situatie wordt jaarlijks ca. 80 ton fosfaat ingelaten;
— de mogelijke nalevering van bodemfosfaten aan het bovenstaande water.
Daartegenover staan mogelijk enkele gunstige factoren, zoals:
— defosfateringsmaatregelen elders in den
lande en hierdoor terugdringing van het
fosfaatgehalte in het IJsselmeer;
- fosfaatreductie in wasmiddelen.
Nabeschouwing
Het Friese boezemwater is sterk ge-eutrofieerd. De hoge BOD- en chlorofylwaarden
duiden daarop. Deze eutrofiëring heeft o.a.
geleid tot een verhoogde algenbiomassa,
waarbij blauwalgen overheersen. Mede
hierdoor is er een relatieve stilstand ontstaan in de verbetering van de waterkwaliteit de laatste jaren [21].Voor de
jaren 1956 en 1957 vermeldt Leentvaar [11,
12] geen Oscillatoria Agardhii voor het
Slotermeer. Vanaf 1967 [1,26] wordt deze
alg wel aangetroffen. Momenteel is het de
meest abundante soort. Naast deze verandering in soortensamenstelling, zijn er ook
aanwijzingen voor een toename in de dichtheid van de algen. In die jaren werd 10
tot 30 liter water voor een algenmonster
genomen, terwijl momenteel 1 liter voldoende is.Tegelijkertijd lijkt de variatie
aan dierlijke organismen te zijn afgenomen
[5, 26]. De huidige visstand kan gekarakteriseerd worden als een snoekbaars-brasem
water, waarbij de brasem de belangrijkste
plaats inneemt [5]. Dit wijst op een hypertrofe toestand. Oude waterplantengegevens
zijn niet voorhanden, doch momenteel zijn
waterplanten vrijwel volledig afwezig.
Diverse normen met betrekking tot de
basiskwaliteit, in het bijzonder voor eutrofiëringsgevoelige wateren, worden niet of
maar net gehaald. Tabel VI geeft enige
cijfers.
Bij het waterkwaliteitsbeheer krijgt de
eutrofiëring van het oppervlaktewater
steeds meer aandacht. Enerzijds doordat de
saneringsproblemen uit de zestiger en
begin zeventiger jaren vrijwel zijn opgelost,

anderzijds mogelijk juist voortgekomen c.q.
opgeroepen door de biologische zuivering
op grote schaal. Reeds in de zestiger jaren
werd al gewezen op de dreigende (eutrofiërings)gevaren, bijvoorbeeld als volgt omschreven: 'Die Aufgabe der Abwasserreinigung ist es ja nicht, die Schmutzstoffe
abzubauen und sie in veränderter Form im
Abfluss zu belassen, sondern sie aus dem
Wasser herauszubringen und damit Schäden
abzuwenden' [10].Voor Friesland luidde
de conclusie van een in 1967 uitgevoerd
onderzoek: 'Hoewel in Friesland de verhouding tussen hoeveelheid afvalwater en
hoeveelheid ontvangend water in verhouding tot de rest van Nederland erg gunstig
is, blijkt ook hier invloed van de lozing
van rioolwater duidelijk aanwijsbaar. Daar
de problematiek meer ligt op het gebied
van de in Nederland nog niet of nauwelijks
toegepaste derde reinigingstrap, is het wellicht zinvol dat de betrokkenen (waterbeheerder, watervervuiler en ontwerper van
zuiveringsinstallaties) zich eens nader bezinnen over hun activiteiten' [26]. Met het
huidige Waterkwaliteitsplan [22] heeft de
provincie Friesland een verdere stap in de
goede richting gezet, hoewel het niet te
verwachten is dat direct na 1985 het defosfateringsprogramma resultaat zal afwerpen, althans niet in het boezemwater
zelf. Eutrofiëring is een langzaam voortschrijdend proces, de weg terug mogelijk
nog langzamer. Verder onderzoek naar tal
van samenhangende aspecten met eutrofiëring en defosfatering (baggeren, hydrologische maatregelen, etc.) blijft noodzakelijk. Dit mag echter niet leiden tot
onnodig uitstel van te treffen maatregelen.
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