Een eutrofiëringsmodel voor de Andelse Maas

duin wordt onttrokken, voorziet na een
gedegen nazuivering op het pompstationte
Scheveningen ca. 900.000 afnemers van
drinkwater.

1. Inleiding
Sinds april 1976 isde Duinwaterleiding
van 's-Gravenhage (DWL) overgegaan van
de Rijn op de in kwalitatief opzicht betere
rivier de Bergse Maas als bron voorde
drinkwatervoorziening [ref. 1]. Hiertoe werd
als doorstroombekken de Afgedamde of
Andelse Maas in gebruik genomen (afb. 1).
Het Maaswater wordt te Brakel ingenomen
en via een 29 km lange transportleiding
verpompt naar het snelfilterbedrijf te
Bergambacht vanwaar het nogmaals een

Een nadeel van het Maaswater is het hoge
fosfaatgehalte. Dit, gecombineerd met een
te verwachten toename in doorzicht van
het water in het Andelse Bekken door
sedimentatie van zwevende stof, zou tot
een sterke algengroei kunnen leiden.De
ongewenstheid hiervan voor de drinkwatervoorziening is bekend (kleuring van het
water, vorming van moeilijk verwijderbare
organische stoffen, toxische stoffen, verstopping vanfilters e.a.), terwijlook
recreatiebelangen geschaad kunnen worden.
Bij wijze van proef werd te Wijk en Aalburg ter verlaging van het fosfaatgehalte
ijzer-ll-sulfaat inhet bekkenwater gedoseerd. Naast de beoogde algenpreventie
werd via fosfaatverlaging tevens getracht
de belasting van het duininfiltratiegebied
met fosfaten te verminderen om hierde
'verruiging' van de flora te bestrijden.
Ter optimalisering van de procesvoering
van het Andelse Bekken werd door het
Waterloopkundig Laboratorium (WL)te
Delft een studie gemaakt aangaande de
waterhuishouding [ref. 7]. De op deze wijze
verkregen kennis kon nu gebruikt worden
voor een onderzoek op langere termijn
waarbij insamenwerkingsverband tussen
het WL en de DWL getracht werd een aan
het Andelse Bekken aangepast biologisch
model te koppelen aan een stromingsmodel.
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transportweg moet afleggen van 45 km
voordat het als infiltratiewater het duingebied tussen Den Haag en Wassenaar
bevloeit. Door deze kunstmatige infiltratie
ontstaan vijvers met een totaal nat oppervlak van ruim 100 ha. De ongeveer
45 miljoen m 3 water, die jaarlijks uit het
Afb. 1 - Situatieschets van het Andelse Maasgebied.
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Met behulp hiervan zou het mogelijk
worden om het effect van de ijzerdosering
op de fosfaatreductie en de fytoplanktonbiomassa te kwantificeren.
Dit artikel beschrijft enige bedrijfservaringen
ten aanzien van de beoogde algenpreventie;
meer echter nog dient het als eerste
introductie van het ontwikkelde eutrofiëringsmodel voor de Andelse Maas.
2. Algemene beschrijving
2.1. Dewaterhuishoudkundige situatie
Het Andelse Bekken loopt van het Heusdenskanaal naar de Wilhelminasluis. Met
zijn lengte van 12km en gemiddelde
diepte van 4,5 m heeft het een inhoud van
circa 9miljoen m:!.
Voordat tegen het begin van deze eeuw
de Wilhelminasluis de Andelse Maasafdamde, bestond ereen open verbinding
tussen de Bergse Maas en de Waal. Inde
huidige situatie zou door de overwegend
hogere waterstanden van de Waal door
schut- en lekverliezen door de sluis water
uit de Waal in hetAndelse Bekken
terechtkomen. Deze ongewenste situatie
wordt voorkomen door continu water uit
het Andelse Bekken over te pompen naar
de Waalzijde van de sluis.
De waterbeweging en waterkwaliteit worden in belangrijke mate bepaald door de
getijdebeweging en variaties inde middenstand van de Maas, het door de DWL
onttrokken water (2,3 m 3 /s), het overpompdebiet en door de lozingen en onttrekkingen van de poldergemalen van het
district Bommelerwaard. Deze kunnenbij
hoge afvoer van de Maas in natte perioden
zoveel water uitslaan dat ereen nettostroming vanuit het bekken naar de Maas
toe ontstaat.
2.2. De fosfaatreductie
In twee tanks op de wal te Wijk en
Aalburg (kilometerpaal 234) met een totaal
volume van 70 rrr'!wordt tweewaardig
ijzerzout opgelost. Ter verhoging vande
oplosbaarheid bij lagere temperaturen
wordt een pH-correctie toegepast met
zwavelzuur. Met behulp van pompen wordt
via een geperforeerde leiding, die op een
verhoging inde rivier over circa driekwart
van de breedte op de bodem ligt, het
ferrosulfaat gedoseerd. Aan weerszijden
daarvan liggen eveneens geperforeerde
leidingen, waardoor met behulp van compressoren lucht onder druk in het water
wordt gebracht met het doel een goede
menging van het ijzerzout met rivierwater
te verkrijgen. De grootte van deze dosering
is geschat aan de hand van bekerglasproeven en later ook getoetst met algenbiomassabepalingen [ref. 9en 10].

HoO(15) 1982,nr. 20

551

De potentiële bovengrens van de algenbiomassa wordt vrijwel geheel bepaald door
de beschikbare hoeveelheid nutriënten (P,
N en Si) en de hoeveelheid licht in het
desbetreffende water. Met behulp van
algengroeipotentieproeven is nagegaan
hoeveel alg verwacht kan worden als het
Andelse Bekken geheel gevuld zou zijn
met onbehandeld Maaswater. Daartoe werd
Maaswater gefiltreerd ter verwijdering van
het zoo- en fytoplankton en geënt met een
reincultuur van de groenalg Scenedesmus
quadricauda. Hierbij blijkt dat onder licht
en temperatuur aangepaste omstandigheden
uit 0,49 mg/l P-ortho (0,72 mg/l P-totaal)
een biomassa van 570 mg/m 3 chlorofyl-a
gevormd wordt. Deze hoeveelheid is 10 tot
20 maal hoger dan voor de recreatie en
drinkwatervoorziening gewenst is, namelijk
25 tot 50 mg/m 3 chlorofyl met de daarbij
behorende doorzichten van het water van
respectievelijk 1,0 en 1,5 m [réf. 11].
Ook blijkt dat zich in Maaswater, waarvan
het P-gehalte 80-90 % lager is, een hoeveelheid alg kan ontwikkelen die wel aan

de gestelde criteria voldoet. Uit bekerglasproeven is gebleken dat deze fosfaatreductie
bereikt kan worden met een ijzer-11-sulfaatdosering van 5-10 mg/l [ref. 9]. Algengroeipotentieproeven hebben echter beperkte
waarde, daar in de praktijk ook factoren
van invloed zijn als graas door zoöplankton, bezinking en andere lichtomstandigheden.
Bij een aanname van een gemiddeld reststroomdebiet ter hoogte van het doseerpunt
van 3m 3 /s is vanaf 15 april 1974 vier ton
ferrosulfaat per dag gedoseerd. Deze
hoeveelheid is vanaf september 1976 verhoogd tot acht ton, hetgeen theoretisch
een concentratie van respectievelijk 3 en
6 mg/l geeft.
2.3. Limnologisch onderzoek
Om het proces van de kwaliteitsveranderingen te kunnen volgen, wordt de Maas
bij Heusden en het bekken op een aantal
plaatsen wekelijks, vanaf 1976, bemonsterd
(afb. 6).
Naast microscopisch planktononderzoek

Afb. 2 - Het verloopvaneenaantal waterkwaliteitsparameters
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werden veel chemische en fysische bepalingen verricht [ref. 5], In dit artikel zullen
echter alleen de voor het eutrofiëringsonderzoek relevante parameters worden
behandeld.
Fysisch en chemisch gradiënt
Het effect van de ijzerdosering op het
ijzergehalte in het bekken is duidelijk
merkbaar. Ten gevolge van menging door
de getijdebeweging worden zowel bovenals benedenstrooms van de ijzerdosering
(KMP 234) verhoogde ijzerconcentraties
gemeten. Zelden wordt echter ter plaatse
van de ijzerdosering de aan de hand van
het reststroomdebiet berekende hoeveelheid
ijzer teruggevonden. Dit 'ijzerverlies' kan
mogelijk verklaard worden door het dispersiemechanisme [ref. 8].Ten gevolge van
de getijdebeweging passeert een deeltje
water het doseerpunt een aantal malen en
krijgt dan iedere keer een hoeveelheid
ijzerzout toegediend. De ijzervlokvorming
en sedimentatie vinden voornamelijk plaats
tussen KMP 232 en K M P 236. Ten gevolge
van de ijzervlok is het doorzicht van het
water ter plaatse verlaagd.
Twee kilometer benedenstrooms van de
dosering is het doorzicht gemiddeld 1m en
dus weer gelijk aan dat van de Maas,
terwijl ter plaatse van het lagedruk pompstation zelfs gemiddeld tweemaal zoveel
doorzicht gemeten wordt.
Het fosfaatgehalte (P-ortho) vertoont een
duidelijke gradiënt ten gevolge van
adsorptie aan de ijzervlok.
Afb. 2 vertoont het verloop van enkele
parameters, waarbij duidelijkheidshalve
alleen de monsterpunten Maas bij Heusden
en inlaat lagedruk pompstation te Brakel
zijn weergegeven. De concentratieveranderingen van nutriënten door seizoensinvloeden verlopen in het bekken geprononceerder
dan in de Maas, met uitzondering van
fosfaten. Dit laatste zal een gevolg zijn
van de dominante invloed van de ijzerdosering op de fosfaatreductie, terwijl voor
de overige nutriënten concentratieveranderingen in eerste instantie een gevolg zijn
van biologische activiteit.

Zo neemt het siliciumgehalte in het voorjaar sterk af door opname door kiezelalgen
tot zelfs beneden de 0,5 mg/l, waarbij
silicium als groeibeperkende factor gaat
optreden.
Het chlorofyl-a-gehalte in het water dat te
Brakel onttrokken wordt, voldoet steeds
aan de nagestreefde concentratie van
minder dan 50 mg/m 3 , met uitzondering
van juli 1976,waarbij 125mg/m 3 bereikt
werd ten gevolge van een sterke groei aan
groenwieren.
In deze periode moest het filterbedrijf te
Bergambacht met tweemaal zo hoge fre-
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quentie de filters spoelen om verstopping
te voorkomen. Hierbij zij vermeld dat 1976
een extreem droog jaar was, waarbij de
Maas met zeer lage afvoer relatief lang
gestuwd moest worden en dat in april pas
in het bekken met de kunstmatige fosfaatreductie gestart was. Bovendien verliep de
dosering door een aantal 'kinderziekten'
nog niet optimaal.
Wordt een vergelijking gemaakt tussen de
gemeten chlorofylgehalten bij het pompstation en een schatting van de te verwachten algenbiomassa in afhankelijkheid
van respectievelijk totaal-P, totaal-N-gehalte
en doorzicht van het water volgens ref.11,
dan valt op dat de gemeten chlorofylgehalten ver beneden de te verwachten biomassa blijven gezien het gehalte aan
totaal-P. Dit kan mogelijk een gevolg zijn
van het feit dat de empirisch afgeleide
relatie wat zwak onderbouwd is in het
gebied van de lage totaal-P-concentraties.
Ook is het mogelijk dat de verblijftijd van
het water in het bekken te kort is om alle
P-totaal via mineralisatie en/of beschikbaar
komen van door de ijzerdosering colloidaal
gebonden P om te zetten in voor de alg
opneembaar P-ortho.

ceren). De watervlooien nemen vanaf de
Maas, met uitzondering van vlak voor het
lagedruk pompstation, in aantal toe. In
volgorde van dominantie betreffen het de
genera Bosmina, Daphnia en Chidorus.
Wanneer de watervlooien vanaf april-mei
in grotere aantallen gaan voorkomen, daalt
het aantal diatomeeën sterk. Opmerkelijk is
een waarneming in 1980, dat bij een hoog
doorzicht van het te Brakel verpompte
water, de snelfilters te Bergambacht vroegtijdig gespoeld moesten worden ten gevolge
van een in 2 tot 3 weken sterk toegenomen
zoöplanktonbestand.

3. Het eutrofiëringsmodel
3.1. De integrale modelstructuur
Door het Waterloopkundig Laboratorium
is in opdracht van de Duinwaterleiding van
's-Gravenhage een mathematisch model
ontwikkeld waarmee de eutrofiëringstoestand in het bekken, zowel in de plaats
als in de tijd beschreven kan worden. Het
model berust op een schematisatie van het
Andelse Bekken in 7 segmenten. Voor ieder
segment is een stofbalans (massabalans)
opgesteld voor twee functionele algengroepen en voor orthofosfaat. De concen-
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Afb. 3 - Organisatieschema van het eutrofiëringsmodel.
Afb. 4 - Indeling Andelse Maas in 24 vakken t.b.v. het stromingsmodel.
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Plankton
Het chlorofylgehalte neemt af in de richting
van het pompstation. Daarnaast blijkt uit
microscopisch onderzoek dat de belangrijkste klassen van algen, met name de
diatomeeën en groenwieren in aantal afnemen in de richting van het pompstation. Dit geldt niet voor de Cryptofyceae, die klaarblijkelijk als spaarbekkenalgen overal goed gedijen en in het bekken
ieder jaar in circa tienmaal zo hoge concentraties als op de Maas worden aangetroffen. Het betreft hier voornamelijk de
genera Cryptomonas en Rhodomonas. In
mindere mate geldt een toename ook voor
sommige blauwwieren, vooral /i-algen, maar
ook Aphanizomenon flos-aquae en Microcystis aeruginosa. Nimmer werden daarbij
echter verschijnselen van mogelijk toxische
aard waargenomen.
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traties in de segmenten worden beïnvloed
door:
• Advectieve transporten ten gevolge
van de reststroom.
. Dispersieve transporten ten gevolge van
de heen- en weergaande getijbeweging.
• Lozingen en onttrekkingen.
• Biologische en chemische processen.
Voor de beschrijving van de stromingstoestand (de reststroom) en voor de beschrijving van de processen zijn aparte submodellen ontwikkeld. Het stromingsmodel
berust op een ééndimensionale schematisatie van het Andelse Bekken in 24 vakken.
De waterstand in het bekken is gekoppeld
aan de getijgemiddelde waterstand op de
Maas. Daarnaast worden de diverse
lozingen en onttrekkingen in rekening gebracht. Het model voor de processen
(MIDAS) berust op een dynamische beschrijving van de interacties tussen twee
functionele algengroepen, diatomeeën en
groenwieren, en het opgeloste orthofosfaat.
De processen worden beïnvloed door een
aantal stuurvariabelen. De belangrijkste
stuurvariabelen zijn instraling, watertemperatuur, nitraat- en siliciumconcentratie
en zoöplanktonconcentratie. Het orthofosfaatgehalte wordt ter plaatse van het
doseerstation gereduceerd door ferrosulfaat.
Dit proces is gemodelleerd als eerste-orde
vergelijking.
In afb. 3 wordt een sterk vereenvoudigd
schema gegeven van de organisatie van het
eutrofièringsmodel Andelse Maas.
3.2. Het stromingsmodel
In een eerder door het Waterloopkundig
Laboratorium in opdracht van de Duinwaterleiding verricht onderzoek naar de
stromingssituatie in de Andelse Maas
[ref. 7] is een geometrische schematisatie
van de Andelse Maas opgezet. Hiertoe is
het bekken verdeeld in 24 vakken van in
het algemeen ongelijke lengte. Uitgaande
van peilkaarten van RWS zijn de vakken
zo gekozen dat de hydraulische kenmerken
per vak redelijk constant waren.
Voor de discretisatie van de vakken is
uitgegaan van prismatische kanalen met
een doorsnede welke een combinatie is van
een rechthoekig en een trapeziumvormig
oppervlak. Zie afb. 5.
De geometrische kenmerken voor ieder
vak zijn:
r\ = hoogte boven NAP
A ä0 = oppervlak bij r/= 0
a = constante, bepaald uit peilkaart
b = bergende breedte
L = lengte
De breedte van de river is B
Et'
f b + ar? i) ;> 0
BB =

[b

r, < 0

\ ,;

—-)

,-'
, "

A

Afb. 5 - Schematisatie van een vak van het
stromingsmodel.

Het stroomvoerende oppervlak van de
dwarsdoorsnede is nu gelijk aan:
A

s =

A

s o + 3 ar; 2 + brj

Gebaseerd op deze geometrische schematisatie wordt de stromingstoestand berekend. Er wordt uitgegaan van een eendimensionale stroming, dat wil zeggen dat
de watersnelheden over de hoogte en de
breedte van de rivier worden gemiddeld.
De waterspiegel in het bekken wordt gelijkgesteld aan de waterstand op de Maas. De
fout die hierdoor wordt gemaakt is gering,
omdat de looptijd van een lange golf in
het Andelse Maas bekken slechts ongeveer
een half uur bedraagt, hetgeen te verwaarlozen is ten opzichte van de getijperiode
op de Maas. Per vak wordt een massabalans voor het water opgesteld. Verbaal
komt het erop neer dat de toename van
de waterspiegel per tijdseenheid in een vak
wordt veroorzaakt door de instroming van
een schijf water van diezelfde dikte met
een oppervlak gelijk aan de lengte van
benedenstrooms gelegen vakken vermenigvuldigd met de breedte ter hoogte van de
waterspiegel. Dit resulteert in de navolgende
formule voor het debiet:
d»? k
Q ( £ t ) = — 2 (a^ + b J L , dt i - i
dr?
— (ajr? + bj) 1 + 2 p(i,j)Qgemaal,i (0
dt
i=l
k
= 9 voor alle vakken op de Dode
Tak, 24 voor alle andere vakken
j
= vak waarvoor debiet berekend
moet worden, vak 1grenst aan de Maas
(bovenstrooms), vak 24 bevat het onttrekkingspunt (benedenstrooms)
|
= afstand tot bovenstroomse
begrenzing van vak j
drr/dt = verticale snelheid van het
wateroppervlak
Qgem.,i = debiet van gemaal i, positief
bij onttrekking, negatief bij een lozing
op de Andelse Maas
p(i,j) = 0 als gemaal i bovenstrooms
van het begin van vak j ligt en 1 voor
overige situaties.

voor benodigde gegevens zijn naast de
geometrie van de vakken de waterstand
op de Maas en de lozingen/onttrekkingen
als functie van de tijd. Tenslotte moet nog
worden vermeld dat de invloed van regen,
verdamping,kwel endiverse kleinere lozingen
te gering isom het model op te nemen.
De debieten hebben dezelfde tijdschaal als
de waterstandsvariaties op de Maas, dat
wil zeggen nemen we het verticale getij in
Heesbeen op dan zijn ook de horizontale
snelheden in het Andelse Maas bekken
oscillerend met het getij. Voor het biologische model is dit echter een te kleine
tijdschaal; de waterstanden worden dan
ook over een getijperiode gemiddeld, waardoor alleen langzame fluctuaties, zoals een
verandering van de middenstand op de
Maas, in de debietberekening worden opgenomen. De heen- en weergaande getijbeweging wordt er uit gemiddeld, echter
het mengmechanisme van de getijbeweging
mag bij de verspreiding van stoffen niet
verwaarloosd worden. Hierop wordt nader
ingegaan bij de stofbalans.
3.3. De stofbalans
Door de DWL wordt de waterkwaliteit
routinematig op 7 meetpunten bemonsterd.
Voorts zijn de gradiënten in de kwaliteit
in de lengterichting van het bekken niet
erg groot. Om deze redenen, gevoegd bij
overwegingen betreffende computertijden,
is het 24-vakken model voor de waterbeweging voor de stofbalans gereduceerd
tot 7 segmenten. De indeling in segmenten
is zo opgezet dat een aantal vakken samengevoegd worden tot één segment, zodanig
dat het midden van de segmenten samenvalt
met de bestaande meetpunten. De segmentlengten variëren daarbij van 1tot 4 km.
In ieder segment wordt een homogene verdeling van de concentratie verondersteld.
Afb. 6 - Indeling Andelse Maas in 7 segmenten
t.b.v. de stofbalans.
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bij de monding van het bekken en loopt
terug tot kleine waarden bij de inlaat;
hierdoor is het bekken zeer goed gemengd
aan de Maaszijde, terwijl het bij de inlaat
een stagnant karakter heeft.
INSTROMING

De definitieve stofbalans voor het i-de
segment, uitgedrukt in concentraties, heeft
de vorm van een differentiaalvergelijking:
dC;
dt

ADVEGTIE.F
TRANSPORT
DISPERSIEF
TRANSPORT

1
=V

(2QinCin-2QuitCi '

advectie en ext.belasting
Cf-Ci-1
Ci + i-Cj
D ,A„
+ D,.A.
+ rV Ax
Ax
produktie
dispersie

C;

dV
)
dt

verdunning

DISPERSIEF
TRANSPORT

Afb. 7 - Schets van de stofstromen per segment.

Het gehele Andelse Maas bekken wordt
op deze wijze gereduceerd tot een 7-tal
in serie geschakelde tankreactoren (zgn.
cascade-schakeling), zie afb. 6.
Voor ieder segment en iedere beschouwde
stof wordt een massabalans opgesteld:
ophoping aan stof
= stofstroom;,, —
tijdseenheid
produktie stof
tijdseenheid
Voor de in- en uitgaande stromen zijn drie
verschillende mechanismen te onderscheiden:
- externe belastingen/onttrekkingen
- advectief transport
- dispersief transport
Externe belastingen zijn lozingen door
gemalen in het betreffende segment. Hiervoor zijn pomp- of gemaaldebieten evenals
de concentraties, en dus de massastromen
van het ingelaten water als functie van de
tijd benodigd. Voor onttrekkingen geldt dat
de debieten bekend moeten zijn, de concentratie van het onttrokken water is immers
gelijk aan de concentratie binnen het
beschouwde segment.
Advectief transport is het transport dat
veroorzaakt wordt door het meesleuren
van de beschouwde stof door de via het
stromingsmodel berekende eendimensionale
waterbeweging. Deze waterbeweging heeft

betrekking op de resulterende of reststroom,
omdat de invloed van het getij er uit is
gemiddeld. Het ingaande massatransport
is gelijk aan het produkt van ingaand
debiet en ingaande concentratie, het uitgaande massatransport is gelijk aan het
debiet aan de uitgaande zijde van het
segment vermenigvuldigd met de concentratie in het segment.
Het dispersieve transport tenslotte is een
soort correctie op het feit dat, ten eerste,
de eigenlijke driedimensionale turbulente
stroming is gereduceerd tot een eendimensionale stroming en, ten tweede, de menging
ten gevolge van heen- en weergaande getijbeweging er uit is gemiddeld. In navolging
met wat in de warmteleer gebruikelijk is,
wordt aangenomen dat het dispersieve
transport tussen twee segmenten evenredig
is met een dispersiecoëfficient en het concentratieverschil tussen de segmenten.
Evenals in ref. 7 heeft de dispersiecoëfficient de volgende vorm:
D = k|u|h
Hierin isk een voor het gebied specifieke
ijkfactor, | u | is een karakteristieke wervelsnelheid, hiervoor is de effectieve horizontale getijsnelheid genomen, en h is een
karakteristieke afmeting van een wervel,
hiervoor is de diepte van het beschouwde
segment genomen. De horizontale effectieve
getijsnelheid |u|„ e t i j is voor iedere plaats
in het bekken te bepalen met behulp van
de formule voor het debiet in het stromingsmodel. De getijsnelheid is het grootst

Hierin is:
e,
= concentratie van de toestandsvariabelen in het i-de segment
-Qin Cjn = som van de ingaande massastromen
^QuitQ = som van de uitgaande massastromen
Dj, D,.
= dispersiecoëfficienten ter
plaatse van overgang segment i—1naar
segment i resp. van segment i naar segment
i+ 1
As
= stroomvoerend oppervlak
Ax
= lengte
r
= produktieterm (reacties)
V
= volume van het segment
De laatste term (verdunning) brengt de
invloed van een volumeverandering van
het bekken op de concentratie in rekening.
De stofbalans wordt op numerieke wijze
opgelost. De tijdstappen liggen in de orde
van grootte van een dag. Voor details van
de oplossingstechniek wordt verwezen naar
ref. 12.
3.4. Het biologische model
In het biologische model wordt de reactieterm:
produktie stof
tijdseenheid
uit de stofbalans berekend. Daartoe moet
worden gedefinieerd welke stoffen of toestandsvariabelen van belang zijn, welke
externe- of stuurvariabelen deze stoffen
beïnvloeden en met welke wetmatigheden
op biologisch en/of chemisch gebied de
produktie beschreven kan worden. Dit alles
gerelateerd aan de doelstelling van het
onderzoek en de beschikbare meetgegevens.
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Er isuitgegaan van een bestaand dynamisch
algenmodel (MIDAS, Multicomponent
Internal storage Dynamic Algae Simulation)
[réf. 2].In dit model worden de relaties
tussen een aantal algengroepen en een
aantal nutriënten beschreven in afhankelijkheid van externe milieufactoren.
Het model is door het WL geëvalueerd en
gemodificeerd in opdracht van de Deltadienst van de Rijkswaterstaat, Hoofdafdeling Milieu en Inrichting. Voor de toepassing op de Andelse Maas zijn aanvullende modificaties aangebracht.
Op basis van proefondervindelijk onderzoek
zijn er goede redenen om een tweetraps
proces voor de algenkinetiek in te voeren.
De eerste trap is de opname door de alg
van nutriënten uit het omringende water.
Hierbij wordt een interne nutriëntenopslag
gevormd. De tweede trap in de algenkinetiek is de eigenlijke celsynthese welke
dan niet meer afhangt van de externe
nutriëntenconcentratie maar van de actuele
interne concentratie. Een gevolg van dit
tweetrapsmechanisme is dat de cel een
soort nutriëntenreserve kan opbouwen
welke in slechte tijden aangesproken wordt.
Op grond van de doelstelling van het
onderzoek en beschikbare metingen is
besloten voorlopig slechts een gering aantal
biologische/chemische toestandsvariabelen
in het model op te nemen, te weten:
— de biomassa's van twee functionele
algengroepen (diatomeeën en groenwieren)
— de interne fosfaat- en nitraatopslag in
deze groepen
— het opgeloste (ortho-)fosfaat in water.
De twee algengroepen zijn opgenomen
omdat een groot deel van de totale biomassa in het bekken wordt gevormd door
diatomeeën en groenwieren, aantallen van
deze twee groepen routinematig gemeten
worden en omdat een set parameters voor
deze groepen is gepubliceerd [ref. 2]. De
interne nutriëntenopslag komt rechtstreeks
voort uit de keus van het tweetraps modelconcept. De enige voedingsstof die gemodelleerd wordt is opgelost orthofosfaat.
De reden hiervoor is dat er meetgegevens
beschikbaar zijn, dat orthofosfaat wordt
beschouwd als belangrijkste beperkende
voedingsstof en dat orthofosfaat wordt beïnvloed door de ijzerdosering. Er is niet
met totaal-P gewerkt, omdat het gebonden
P binnen de tijd die het water in het
bekken verblijft, niet beschikbaar komt.
Stuurvariabelen of externe variabelen zijn
variabelen welke de processen beïnvloeden
maar zelf niet worden teruggekoppeld met
de toestand in het systeem. Stuurvariabelen
dienen als input voor het biologische model
en moeten als functie van de tijd bekend
zijn. Ze kunnen afkomstig zijn van

555

STUURVARIABELEN
o instraling

o N-concentratit'

o daglichtlengte

o Si-concentratie

o temperatuur

o zooplankton

o zichtdiepte

o ijzerdosering

ü chlorofyL-a concentratie
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CONCENTRATIE
IN WATER

1
Afb. 8 - Schemavanderelaties in MIDAS.
metingen of het resultaat zijn van simulaties
bij gekozen scenario's. In afb. 8 zijn de
relaties tussen de stuurvariabelen en de
toestandsvariabelen en de relaties tussen de
toestandsvariabelen onderling geschetst.
Beschrijving van de reacties
De produktiesnelheden van de toestandsvariabelen zijn gebaseerd op de som van
positieve en negatieve bijdragen en hebben
de volgende, in principe eenvoudige vorm:
produktie algenbiomassa
tijdseenheid
algenbiomassa x (specifieke groeisnelheid graasterm zoöplankton - sterfteterm bezinkterm)
produktie interne nutriëntenopslag
tijdseenheid
luxe consumptie door alg - bijdrage celsynthese
produktie opgelost orthofosfaat
tijdseenheid
toename door sterfte algen - toename
door mineralisatie van bezonken algen +
+ toename door excretie zoöplankton - luxe consumptie door algen - gezamenlijk
effect uitwisseling water/bodem - ijzerafhankelijke verdwijnterm.
Achtereenvolgens worden deze termen
nader toegelicht.
De produktiesnelheid van de biomassa van
een functionele groep wordt evenredig

gesteld met de biomassa van die groep. De
specifieke groeisnelheid is gelijk aan een
maximale specifieke groeisnelheid welke
gereduceerd wordt door niet-optimale
licht- en temperatuuromstandigheden en
een voedselbeperking door één van de
interne nutriëntenconcentraties. Voor diatomeeën speelt ook de siliciumconcentratie
in het water een rol. De graasterm door
zoöplankton (cladoceren) hangt af van de
aanwezige zoöplanktonconcentratie, de
watertemperatuur en de graassnelheid van
het zoöplankton. De sterfteterm is evenredig met de watertemperatuur genomen.
De bezinkterm is in de vorm van een
valsnelheid gemodelleerd. Hierbij is een
verfijning aangebracht. De valsnelheid is
voor een langzaam groeiende ('verouderde')
algenpopulatie groter dan voor een snel
groeiende populatie.
De luxe consumptie door de alg hangt af
van het verschil tussen externe en interne
opgeloste nutriëntenconcentratie en kan
nog gereduceerd worden door niet-optimale
licht- en temperatuuromstandigheden. De
bijdrage aan de celsynthese is evenredig
met de interne concentratie en de specifieke
groeisnelheid van de alg.
Bij de sterfte van algen komt een deel van
de interne fosfaatopslag van de algengroepen ten goede aan de produktie van
orthofosfaat. Van de algen welke door
bezinking op de bodem terechtkomen
wordt een deel weer direct via mineralisatie
aan het systeem teruggeleverd. Eveneens
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wordt een deel van de door zoöplankton
gegraasde algen door excretie weer teruggevoerd naar de orthofosfaatpool. Voorts
verdwijnt orthofosfaat uit het water ten
gevolge van het gezamenlijke effect van
bezinking ten gevolge van afnemende
waterbeweging in bovenstroomse richting,
de uitwisseling water/bodem en mineralisatie van andere fosfaatbronnen. Dit gezamenlijke effect wordt verondersteld een
eerste-orde reactie te zijn. Ook het verdwijnen van orthofosfaat door toevoeging van
ijzer is als eerste-orde reactie in model
gebracht. De reactiesnelheid in het segment
waarin gedoseerd wordt is door calibratie
bepaald, in de andere segmenten wordt de
invloed van de ijzerdosering verwaarloosbaar klein verondersteld.
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4. Modelresultaten
De bouw van een mathematisch model
voor het voorspellen van gevolgen van
beleidsingrepen is een iteratief proces. In
eerste instantie moeten toestandsvariabelen
en mathematische beschrijvingen voor de
belangrijkste processen in het systeem gekozen worden. Daarna wordt het model
ingeregeld, dat wil zeggen dat een aantal
voor het systeem specifieke parameters zo
gekozen wordt, dat modelresultaten en
waarnemingen zo goed mogelijk overeenstemmen. Dit proces wordt ook wel calibratie genoemd. Vervolgens wordt het
model geverifieerd, dat wil zeggen men
gaat na of de modelresultaten overeenstemmen met waarnemingen uit één of
meerdere perioden buiten de calibratieAfb. 9 - Calibratie ortho-P in 1979.
ANDELSE MAAS 1979
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Afb. 10 - Verificatie chlorofyl-a en ortho-PO^ in 1978.

periode. Indien men er niet in slaagt om
modelresultaten en waarnemingen redelijk
met elkaar in overeenstemming te brengen,
moet opnieuw naar toestandsvariabelen en
processen gekeken worden. Een belangrijk
gegeven daarbij is de inmiddels verkregen
kennis omtrent de afwijkingen tussen
model en werkelijkheid. Een op deze wijze
gecalibreerd en geverifieerd model zal met
enig vertrouwen gebruikt mogen worden
voor de voorspelling van de gevolgen van
ingrepen in het systeem.

SEGMENT 7 km 243

SEGMENT 6

J

Calibratie chlorofyl-a
Wegens de complexiteit van het biologische
model is de calibratie in twee stappen uitgevoerd. In eerste instantie is het chlorofyl
ingeregeld. Hierbij is gebruik gemaakt van
slechts één segment (segment nr. 4, zie
afb. 6). Voor de calibratie zijn alleen parameters welke een grote invloed hebben op
het proces en bovendien volgens de literatuur flinke spreidingen vertonen van
belang. In dit geval waren dat de grootte
van de groeisnelheid, de bezinksnelheid en
de sterftesnelheid. Deze parameters zijn
voor segment 4 zodanig bepaald, dat het
globale beeld van de twee beschouwde
algenhoofdgroepen over het jaar 1978
overeenstemde met de waarnemingen. Voor
het verdere onderzoek zijn de voor
segment 4 bepaalde parameters constant
gehouden voor het gehele bekken.

Calibratie orthofosfaat
In de tweede calibratiestap is het orthofosfaat ingeregeld. Hierbij is uitgegaan van
het complete 7-segmentsmodel. Als calibratieperiode is het najaar van 1979 gekozen
en wel om de volgende redenen: door een
voor dit onderzoek gelukkig toeval is de
doseerinstallatie uitgevallen in de periode
26/10 tot 15/11, waardoor een uitstekende
mogelijkheid ontstond om het dispersiemechanisme in het bekken en het proces
van het reduceren van het orthofosfaat
door het doseren van ijzer beter te
begrijpen en te calibreren. Op afb. 9 is
duidelijk te zien dat bij het wegvallen van
de doseerinstallatie als het ware een piek
van orthofosfaat ontstaat in segment 3.
Deze piek wordt door dispersie afgevlakt
en door advectief transport enigszins verplaatst. Bovendien is in genoemde calibratieperiode het algenniveau laag, zodat
de invloed van de algen op de orthofosfaatconcentratie gering is. Voor genoemde
periode is de calibratiefactor k in de
dispersieformule en de reactiesnelheid voor
de fosfaatverwijdering door de ijzerdosering
bepaald. De modelresultaten en de waarnemingen geven een uitstekende overeenstemming (zie afb. 9).
Verificatie 1978
Bij de verificatie is nagegaan of de modelresultaten van een onafhankelijke waar-
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nemingsperiode redelijk overeenstemmen
met de metingen. Als waarnemingsperiode
is gekozen het gehele jaar 1978, er is
gekeken naar 6 segmenten (op de Dode Tak
waren geen waarnemingen beschikbaar).
De verificatie is uitgevoerd voor de
chlorofyl-a-concentratie en voor de concentratie van orthofosfaat. De resultaten
stemmen zeer redelijk met elkaar overeen
(zie afb. 10).
Wat betreft het chlorofyl-a verloop moet
opgemerkt worden, dat uiteraard niet alle
fluctuaties van de biomassa exact op de
juiste tijd werden voorspeld. Dit is gezien
de complexiteit van het systeem ook niet
te verwachten. De belangrijkste trends
echter zijn zowel wat ligging in de tijd
als wat niveau betreft juist weergegeven.
Het orthofosfaat wordt eveneens goed
benaderd. De grotere spreidingen in segment 1en segment 3 zijn vermoedelijk
terug te voeren tot de gevolgde meetmethodiek. De invloed van de getijbeweging
speelt nog een belangrijke rol aan de
Maaszijde van het bekken. De metingen
zijn echter op vaste klokuren uitgevoerd.
Hierdoor wordt in feite telkens op een
verschillend tijdstip in de getijcyclus gemeten, waardoor grote spreidingen in de
resultaten kunnen ontstaan.
Voor het voorspellen van de gevolgen van
het stopzetten van de doseerinstallatie

voor het gehele jaar 1978 en voor het
gehele bekken is gekeken naar het verloop
van de chlorofyl-a en de ortho-P concentraties bij stopzetten van de doseerinstallatie. Het stopzetten van de dosering wordt
in het model eenvoudig gesimuleerd door
in segment 3, ter plaatse van de doseerinstallatie, het reductiemechanisme van
ortho-P ten gevolge van ijzerdosering uit
te schakelen.
De gevolgen, zowel voor het chlorofyl-a
niveau als voor het ortho-P gehalte in het
bekken zijn spectaculair. In afb. 11 is de
voorspelling geschetst voor de verschillende
segmenten.
Het chlorofyl-a bereikt in het groeiseizoen
waarden van circa 100ju.g/1. Dit is een
factor 3 hoger dan in het geval er ijzer
gedoseerd zou zijn. Het orthofosfaat daarentegen neemt juist buiten het groeiseizoen
toe tot zeer hoge waarden, welke in de
buurt komen van de ortho-P concentraties
op de Maas zelf, dat is circa 2 mg/l
ortho-PCV". In het groeiseizoen zorgen
de (hoge) algenconcentraties voor aanzienlijke reductie van het orthofosfaat.
5. Samenvatting en conclusie
De Duinwaterleiding van 's-Gravenhage
onttrekt jaarlijks 45 miljoen m 3 water aan

het Andelse Bekken voor de bereiding van
drinkwater. Het water in het Andelse
Bekken wordt sterk beïnvloed door de
kwaliteit van het water van de Maas. Op
de Maas komen dermate hoge fosfaatconcentraties voor dat er sterke aanwijzingen zijn dat daardoor met name in
het Andelse Bekken sterke algengroei zou
kunnen ontstaan. Door hoge algenconcentraties in het inlaatwater zouden bezwaren
ontstaan voor de verdere procesvoering.
Bovendien is eutroof water uit het oogpunt
van natuurbescherming ongewenst in het
duingebied. Ter reducering van het fosfaatgehalte in het bekken wordt ijzer-II-sulfaat
gedoseerd.
Er is een mathematisch model ontwikkeld
waarmee de eutrofiëringstoestand in het
bekken, zowel in de plaats als in de tijd,
beschreven kan worden. Het eutrofiëringsmodel berust op een schematisatie van het
Andelse Bekken in 7 segmenten. Voor ieder
segment is een stofbalans (massabalans)
opgesteld voor twee functionele algengroepen en voor orthofosfaat. De concentraties in de segmenten worden beïnvloed
door:
• Advectieve transporten ten gevolge
van de reststroom.
• Dispersieve transporten ten gevolge van
de heen- en weergaande getijbeweging.
• Lozingen en onttrekkingen.

Afb. 11 - Simulatie van chlorofyl-a en ortho-PO^ bij stopzetten van de Fe-dosering.

• Biologische en chemische processen.
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Voor de beschrijving van de stromingstoestand (de reststroom) en voor de beschrijving van de processen zijn aparte
submodellen ontwikkeld. Het stromingsmodel berust op een eendimensionale
schematisatie van het Andelse Bekken in
24 vakken. Het model voor de processen
berust op een dynamische beschrijving van
de interacties tussen twee functionele
algengroepen, diatomeeën en groenwieren,
en het opgeloste orthofosfaat. Het orthofosfaatgehalte wordt ter plaatse van het
doseerstation gereduceerd door ferrosulfaat.
Dit proces is gemodelleerd als eerste-orde
vergelijking.
Het eutrofiëringsmodel is ingeregeld, geverifieerd en toegepast voor een voorspelling van het chlorofyl- en het orthofosfaatverloop in het bekken indien de doseerinstallatie wordt stopgezet. De dosering
van ferrosulfaat blijkt een zeer effectief
middel te zijn om de doelstelling, het beheersen van het fosfaatniveau, en daarmee
het chlorofyl-a niveau te bereiken. Het
fosfaatniveau wordt voornamelijk beïnvloed
door de hydrologie (invloed Maas- en
polderwater) en de chemische processen
(ijzerdosering).
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Bij stopzetten van de dosering, de zogenaamde nulproef, zijn onaanvaardbaar
hoge fosfaatconcentraties in het inlaatwater
te verwachten. Ook chlorofyl-a bereikt bij
stopzetten van de dosering ongewenst hoge
niveaus. De grote algenbiomassa zorgt in
dat geval in het groeiseizoen echter wel
voor een aanzienlijke reductie van het
orthofosfaatniveau; bij stopzetten van de
installatie gaat de biologie via fosfaatopname door de algen naast de hydrologie
weer een rol van betekenis spelen in de
orthofosfaatbalans.
Op grond van de modelresultaten is door
de Duinwaterleiding besloten vooralsnog
de nulproef niet uit te voeren vanwege de
te verwachten bedrijfsrisico's. Wel is besloten tot voorlopige halvering van de
ijzerdosering om het inzicht in het verband
tussen hoeveelheid gedoseerd ijzer en de
reductie van fosfaat te verhogen. Bovendien is uit de modelresultaten gebleken dat
het begrip verblijftijd zich niet goed leent
voor toepassing op het Andelse Bekken.
Hierdoor is een Vollenweider-aanpak voor
het voorspellen van chlorofyl-a niveaus niet
goed mogelijk.
Het eutrofiëringsmodel voor de Andelse
Maas is nu operationeel.
Het is gebruikt voor het beantwoorden van
eerste vragen rond de invloed van het
defosfateren. Het model zal verder toegepast worden voor:
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