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I.INLEIDING.
Door detoenemendevraagnaar elektrische energiekrijgthetprobleemvandeverantwoordelozingvankoelwater eensteedsgrotere
omvang.Deelektriciteitsindustrie verdubbelt zichelkeacht jaar(
WENT,mond.med.).Rivieren,kanalen enmerenwordenbelastmet
grotehoeveelhedenverwarmd koelwater.
De temperatuur iseenbelangrijke abiotischefactor ineenoecosysteem.Eeningreep opdezefactor zaltotuitdrukkingkomenals
verstoringvanhetheersendeevenwicht.
Gefundeerd onderzoeknaardeinvloed vanverwarmd koelwater opde
hydrobiologischetoestand vanverschillende waterenistotnutoe
weinigverricht engegevenshierover zijnschaars.
IndeVerenigde Staten zijndegevolgenvanthermischeverontreinigingvandeDelawareRiver o.a.onderzocht doorTREMBLEYc.s.
(1961).Uitditonderzoek isgeblekendat temperatuursverhoging
eengroterealgenproduktie totgevolgheeft.
Degevolgenvankoelwaterlozing indeSeine zijnbeschrevendoor
GHINOCCIO enAPPOURCHAUX (1962-1964).Ingrijpende veranderingen
werdenhierbijnietaangetoond.
Hetmeestuitgebreide onderzoek overthermische verontreiniging
istotnutoebekend uitPolen (ECONOMIC COMMISSION OFEUROPE,
1967).HetbetrefthÉreenlozingvanverwarmd koelwatervan
een centraleteSkawinaopderivier deVistula.Dezerivieris
inhaarbovenloopnietverontreinigd enheeft eenconstantlage
temperatuur.Temperatuurstijgingen van7 - 1 5 gradenCelsiusdoor
delozingvanhetkoelwater hadden eenvernietiging vandebiochemischeactiviteitvandepsychrophilemicroflora totgevolg.
Daarnaastwerd eentotaleverstoring vandebiocoenoseinderiviergeconstateerd alsgevolgvandeveranderingeninhetzuurstofgehalte.Door debeschadiging vandeheterotrofe microflora
ginghet zelfreinigend vermogenvanderivierachteruit.
Over dethermische verontreiniging inNederland isweinigbekend.
Dezeleemte indehydrobiologischekennis zalsnelmoetenworden
opgevuld omtekomentotbindendereglementen.Voor deafvoeren
verwerkingvankoelwaterbestaanverschillendemogelijkheden.
Bijhet zoekennaardebestemogelijkheden zijndehydrobiologische
aspectenuiterstbelangrijk.

- 2Dit verslagkaneenbijdrageleverenvoorditaspect,waarover
ookkontaktbestond metdeN.V.KEMA teArnhem,diehetAmsterdam-Rijnkanaaloplangeretermijnonderzoekt.

-3II.PROBLEEMENDOELSTELLING.
Door centralesvanhetProvinciaal enGemeentelijkUtrechts
Stroomleveringsbedrijf (PEGUS)indeUtrechtse industriewijk
LageWeidewordtverwarmd koelwater geloosd inhetAmsterdamRijnkanaal.Ominzichtteverkrijgenindeinvloed vanhet
koelwater opdesamenstelling vandeplanktonbiocoenosewerd
bezinkingsplankton beschrevenvaneentweetalmonsterpunten
voor decentrale eneenaantalerna,gedurende eendrietalwintermaandenindewintervan 1969-1970.
Naastplankton-onderzoek isookaandachtbesteed aaneenaantal
chemische enfysischebepalingen.Hetonderzochtetraject strektezichuitvanJutphaastotMuiden.
DeVechtlooptover eenlangeafstand evenwijdig aanhetAmsterdam-Rijnkanaalenheefthiermee eenaantalverbindingen doormiddelvansluizen.Hetligt derhalvevoordehand teveronderstel!^
datdebeidewaterenelkaarbeïnvloedenalsgevolgvanwaterbewegingenvanhetAmsterdam-Rijnkanaalnaar deVecht enviceversa.
Daaromwerden eveneensdriemonsterpunten indeVecht onderzocht
opplankton enfysischegegevens,opplaatsenwaarbeïnvloeding
konwordenverwacht.

- 4III.METHODSENPLAATSVANMONSTERNAME.
HetwatervanhetAmsterdam-Rijnkanaal vertoonde ophetgehele
trajectgeenverschillen inuiterlijkekenmerken.Het isgrijsbruin enondoorzichtig tengevolge vangrotehoeveelhedenzwevend
materiaal.Hethogegehalteaanzulkmateriaalwordt veroorzaakt
door de"bijzonderdrukke scheepvaart,diehetwater inbeweging
houdt envoortdurend mengt.Op sommigepuntenwarengroteolievlekken zichtbaar,vooralindebuurtvandestadUtrecht.
HetVechtwater isrelatiefhelder enbevatminder zwevendmateriaal (weinigbeweging).Bijdemonsternameinfebruariwerd een
langzame stromingwaargenomen.
PhanerogamenofdoderestenervankomeninhetAmsterdam-Rijnkanaalnietvoor enindeVecht alleenbijWeesp, (Rietgroei).
Gemonsterd werd indrieachtereenvolgendemaanden:
11december 1969
19januari 1970
23februari 1970
Opallemonsterpuntenwerd detemperatuur vanhetwatergemeten,
enwerdenmonstersgenomenvoordebepalingvanhetchloride-gehalte,het zuurstofgehalte enhetgeleidingsvermogen.Op 19januari 1970 zijntevenswatermonsters genomen,diedoorhetwaterleidinglaboratorium MiddenNederland aaneenchemische analyse
werden onderworpen.Inverband met dehogekostenhiervankon
zo'nanalysevaneenvolledigemonsterreeks slechts ednmaalwordenuitgevoerd.
Deplanktonmonsters zijnalsvolgtgenomen:
Eenfles (met eeninhoud van 1liter,tevorenvoorzienvan10
cc 40^formaline)werd opeenafstand van 1,5metervandeoever
vanhetkanaalnetonderhetwateroppervlak gehouden.Dezemonsters
werden daarnaop eenrustigeplaatsweggezet enkregen 14dagende
tijd omtebezinken.Hiernawerd voorzichtig afgeheveld zondermateriaalvandebodemenhetoppervlakverlorentelatengaan.Na
deze concentratiewashetplankton enderestdelenaanwezigin
ongeveer 20cc.Verdere concentratie had geenzin,omdatanders

- 5de storendeinvloed vanhet zwevendemateriaaltegroot zouzijn
"bijhetbekijkenvanhetplankton.Kagoed schuddenomeenhomogeneverdelingvanhetmateriaaltewaarborgen,werd nuvanelk
monster 2ccconcentraat ineenspeciaalbijhetWild-planktonmicroscoopbehorendehoudergebracht,waarnahetkonwordengeanalyseerd.
Demonsterreeksbestaatuit 12monsterpunten,waar opgenoemde
data (zieblz.4-) monsterswerdengenomen.Bijdekeuzevande
puntenwerd gelet opdeplaatsvandekoelwaterlozing enopde
verbindingspunten tussenAmsterdam-Rijnkanaal enVecht.Deoverzichtskaartlaat degekozenmonsterpunten zien (ziebijlage VI)
decijfers 1t/m 9corresponderenmetmonsterplaatsen inhet
Amsterdam-RijnkanaalendelettersAt/m Cgevendeplaatsenin
deVechtaan.
Monsterplaatsen; 1.TenoostenvanJutphaas (0km)
2.BijdeUtrechtsewoonwijkKanaleneiland (4km)
3.Industriegebied LageWeideteUtrecht (9km)
4.TussenMaarssen enBreukelen (15km)
5.TenwestenvanNieuwersluis (20km)
6.TenwestenvanVreuland (24km )
7.TenwestenvanNigtevecht (29km)
8.BijmondingvanSmalWeesp (32km)
9.Voor dokruisingmet deMuidertrekvaart (36km)
De centraleslozenkoelwater tussenpunt2en3« DÛ kmtussen
haakjes zijndeafstandengerekend tenopzichtevanmonsterpunt 1.
A.Maarssen
B.Vreeland
C.Weesp
Debelangrijkste verbindingentussendeVecht enhetAmsterdamRijnkanaalbevinden zichteMaarssen,Nieuwersluis enNigtevecht.
Bijbemonstering werdenbijdezeverbindingen steedsopen sluizen
aangetroffen;aanhetwaterwas echtergeen stromingwaartenemen-.

IV.CHEMISCHEENFYSISCHEGEGEVENS.
Op elkemonsterplaatsy/erdeenmonster genomenvoor debepaling
vanhetgeleidingsvermogen,het Cl~-gehalte enhetOp-gehalte,
waardoor eenglobale indrukvande chemische toestand vanhetwaterwordtverkregen.Genoemdebepalingenkondenbijelkebemonsteringwordengedaan,omdat zetechnischgemakkelijk uitvoerbaar
zijnzonderhogekosten.Ookwerd bijelkemonsternamedetemperatuurvanhetwatergemeten.
Vandemonsterreeksgenomenop 19januari 1970isdoorhetwaterleidinglaboratorium MiddenNederland teBilthoveneenuitgebreide
analysegemaakt.Deresultatenhiervan zijnweergegevenintabelI
(ziebijlage
I).
Omdat erslechts éénvolledigemonsterreeks isgeanalyseerd,moet
bijdeinterpretatie vanderesultaten ervanvoorzichtigheid wordenbetracht.Veranderingen indetijd zijnnietaantoonbaar en
hettoeval speeltbijéénwaarneming eengroterol.
Uit degegevensinzijntotaliteitblijkt dathetAmsterdam-Rijnkanaalvrijhomogeenis.DeVechtvertoont opdedriemonsterpuntengrotere verschillen,hetgeenmoetwordentoegeschrevenaan
wisselende invloeden,zoalslozingvanfabriekswater,rioolwater,
wateruitdeUtrechtsegrachten enonregelmatige doorspoeling.
Het discontinuekaraktervandeVechtkomtbijdebesprekingvan
hetplanktonnogmaalsnaarvoren.
Hierondervolgt eenkortebesprekingvandeanalyseresultaten.
Waarhetmogelijk is,wordenderesultatenvergelekenmetgemiddeldewaarden,dieLEENTVAAR in 1963vindtbijzijnhydrobiologischonderzoekvanoppervlaktewater.
a). CHLORIDEGEHALTE.
Het chloride-gehaltekangebruiktwordenomeniginzicht tekrijgenindehydrologievaneengebied, enisbovendien eengoede
maatvoor deverontreiniging.
Bijdebemonstering op 11dec. 1969en 19jan.1970ishetCl~gehaltehoog (rosp._+220mg/l en+ 180mg/l,voornauwkeurige
v/aardenzietabelII(Bijlage
II ).Dithogegehaltekan
alsvolgtwordenverklaard;

-7-DeRijnisrijkaan chloride doortoevoegingenuitde Kali-mijnen
indeElzas
-DeRijnvoert indewinterrelatiefweinigwateraf (geensmeltwater).HetAmsterdam-Rijnkanaalzaldaaromweinigwordendoorgespoeld,zodataccumulatievan chloride (enandere stoffen)hetgevolgis.
Het chloridegehalte vandeVecht isoverhetalgemeenlager dandat
vanhetAmsterdam-Rijnkanaal.
Het chloridegehaltevanhetAmsterdam-Rijnkanaal envandeVechtis
hijdebemonstering op23februari 1970metmeer dandehelftgedaald
(tot+75mg/l)vergelekenmet januari 1970.Ditwerd veroorzaakt
doorverdunning,diehetgevolgwasvanzwareregen-ensneeuwvalin
deweekvoordemonsternamevan23februari 1970.Waarschijnlijkis
ookwateruitdeverschillende omringende poldersinhetAmsterdamRijnkanaal endeVechtgepompt. (Misschien staathiermee inverband,
datbepaalde plankters,zoalsDynobryon-soorten,dieindecemberen
in januarinietwerdengevonden,nuwelaanwezig zijn (zieplanktonlijsten)).
Het chloorgehaltevandemonsterplaatsen9enCissteedshogerdan
datvandeanderepunten.Aangenomenwordt datwateruithetIJsselmeerhiervoorverantwoordelijkis.
REDEKE (1948)neemt alsgrenstussen zoetenbrakwater 100mgCl/l.
Volgens zijnindeling kanmenhetAmsterdam-RijnkanaalendeVecht
rekenentotdeoligohalienebrakkewateren (100-1000mg Cl/l).
b ) . GELEIDINGSVERMOGEN.
Het elektrolytisch geleidingsvermogen (omgekeerdevandeweerstand)
iseenmaatvoordetotalehoeveelheid opgeloste zouten (elektrolyten)
Hetgeleidingsvermogen vanhetAmsterdam-Rijnkanaal endeVechtis
hooginvergelijking methetNederlandsgemiddelde (850mikrosiemens)
Uit detotaalanalyse van 19januari 1970blijkt dathethogegeleidingsvermogenhoofdzakelijkwordtveroorzaakt door dehogegehalten
aanchloride,sulfaat enbicarbonaat.Vooraldehoeveelheid sulfaat
isvergelekenmetanderewaterenhoog (SCHROEVERS,mondelingemededeling).
Uit tabelIIblijkt,datdeverschilleninchloorgehalten alsgevolg
vanverdunning eninvloed vanhet IJsselmeer parallellopenaande
verschillen ingeleidingsvermogen.

c). K A L I U M P E R M A N G A N A A T - V E R B R U I K .

HetKMnO,-verbruik (alsmaatvoor deaanwezigehoeveelheid organische stof)looptvoorongefiltreerd engefiltreerd water sterk
uiteen.BlijkensvergelijkingenmethetgemiddeldevoorNederlandse
oppervlaktewateren,kanv/ordengesteld dathetKMnO.-verbruikvoor
hetAmsterdam-Rijnkanaal endeVechtlaagis.
KMnO^-verbruikongefiltreerdwateri
Amsterdam-Rijnkanaal
Vecht
GemiddeldewaardeNederlandse oppervlaktewateren
(LEMIVAAR, 1963)
KMnO,-verbruik gefiltreerd water%
Amsterdam-Rijnkanaal
Vecht
GernewaardeNed.oppervlaktewateren (LEENTVAAR, 1963)

30-70mg/l
40-70mg/l
78
mg/l

38

9-15mg/~i
5-12mg/i
mg/l

HetlageKMnO.-verbruik iswaarschijnlijk eengevolgvandegeringehoeveelheid biomassa (geringehoeveelheid plankton).
Opgrond vandeKMnO,-waardenkanbovendienverondersteld worden
4-

datdedetritus (ziebeginvandithoofdstuk)voorhetgrootste
deelanorganischis.
PletKMnO^ -verbruikvoorongefiltreerd waterneemt inhetAmsterdam-RijnkanaalinderichtingvanAmsterdam toe. Deze toename
~\-

2-

gaatnxetsamenmetafnamevanPO. ,SO» of eniganderion.
Hieruit zoumenderhalvevoorzichtigkunnen concluderen,datde
verhogingvanhetKMnO.-verbruikniet eengevolgisvantoename
vandeprimaire produktie,maarveroorzaaktwordt doorverontreinigingmetorganische stoffen.
d). N-enP-VERBINDINGEN.
HetNOp-gehaltelooptopdeverschillende plaatsen inhetAmsterdam-Rijnkanaalveruiteen (van0,50mg/ltot 2,0mg/l)enstijgt
sterknamonsterpunt 3.HetNO.-gehalte schommeltveelminder.
Dehoeveelheid NH, + neemtvanmonsterpunt 1(3mg/l)toeinde
richtingvanmonsterpunt 9(8,8mg/l).Dezetoenamegaat samenmet
eendalingvandeOp-verzadiging (ziecijfersoverOp-verzadigingop 19januari 1970intabelIII,bijlage III).

- 9Hetligtdaarom voor dehand deNH, + -toename toete schrijven
aangeringerenitrificatie tengevolgevan 0 ? -gebrek.
Detotalehoeveelheid N-verbindingen neemt inhetAmsterdam-RijnkanaalnaUtrecht toe (eniswaarschijnlijkeengevolgvanlozing
vanstadsen/ofindustrieelafvalwater).
MonsterpuntAenBvallenopdoorlagegehaltesaannitriet(alleheikleiner dan0,03 mg/l)ennitraat (0,5-0mg/l). Hiertegenover
staanhogegehaltesaanNH, . Zuurstofverzadigingspercentages van
resp. 11$en4$doenookhierveronderstellen dat0 ? -gebreknitrificatie onmogelijkmaakt.
HetPO, -gehalteneemt,evenalsdetotalehoeveelheid N-verbindingentoeinderichtingvanmonsterpunt 9.DeVecht enhetAmsterdam-Rijnkanaalhebbenzeerhogefosfaatgehalten.
LEENTVAAR (1963)vindtvoorhetNederlandseoppervlaktewater (meren)
devolgendegemiddelden:
N0 2 "
0,03 mg/l
NO"
2,2 mg/l
+
NH 4
0,3 mg/l
Organischammonium
1,0 mg/l
P043~
0,09 mg/l
Vergelijkingmetdezewaardentoontaan,dathetAmsterdam-Rijnkanaal endeVechtwatbetreftde chemischefactoren hypertroof
zijn. (Striktgenomenkandatnognietgesteld worden,omdatde
trofiegraad naast de chemischeookeenbiologische indicatieinhoudt.).

e). IJZER.
Hetgehalteaanijzerishoog.Eenverklaringhiervoor ismoeilijktevinden.
f). TOTALE-ENBICARBONAATHARDHEID,CALCIUM-ENBICARBONAATGEHALTE.
Bijdebestuderingvande chemische analysevaltdehardheid van
hetwater direktop.Dezeuit zichindetotale-enbicarbonaathardheid eninhethoge calcium- enbicarbonaatgehalte.
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Hot calciumgehalte,hetbicarbonaatgehalte endeharciheidcijfers
zijninhetAmsterdam-Rijnkanaalkonstant.
Het calciumgehalte indeVecht islager daninhetkanaal.
g). ZUURSTOF.
Doortoevoegingvaninangaanchloridewerd dezuurstofvaneenmonsterterplaatsegefixeerd enlaterinhetlaboratoriumkwantitatiefbepaald volgensdeWinckler-methode.
Deabsolutehoeveelheid opgeloste zuurstof isbiologischnietzondermeer eengoedemaatstaf.UithetaanwezigeOp-gehaltewerd
steedshetverzadigingspercentageberekend.Ditpercentage isondermeerafhankelijkvandetemperatuur.DeOp-verzadigingspercentagesvanhetwaterbijdegemetentemperaturenwerdenberekend
metbehulpvaneentabelvolgensFox (inLIEBMAM, 1951).Depercentages zijngenoteerd intabelIII(ziebijlage III).
DeOp-verzadigingspercentages vandemonsternamesvan 11december
en19januarizijnlaag ennemennogafinderichtingvanAmsterdam.Erbestaatgeenverband methettemperatuurverloop.Opde
plaatswaarhetwarmekoelwaterwordtgeloosd enopdeeerstemonsterpunten ernaisdeOp-verzadigingswaardenietlager danopde
monsterplaatsenvoor dewarmwaterlozing.Hetverschijnsel,dat
temperatuursverhogingdoorthermischeverontreinigingzouresulterenineengroterOp-deficit (zoalsonderzoek ino.a.Polenen
Frankrijkheeftaangetoond),isinhetAmsterdam-Rijnkanaalniet
waarneembaar, (zieinleiding,bladz.1).
OmdatdeOp-verzadiging afneemtinderichtingwaarindeN-enPverbindingentoenemen,kanmenaannemen,datgroteOp-behoeftetengevolgevanverontreiniging dooorzaak zijnvandeafname.
Bijdemonsternamevan23februari 1970blijkthetwaterredelijk
met zuurstofverzadigd tezijn.Ditiseengevolgvanregen-en
smeltwater (zieopmerkingenbijdebesprekingvanhetCl~"-gehalte,
blz.7 ) .
Bijdemonsterpunten indeVechtishetwater zeersterkOp-onderverzadigd.Sterke saprobiering isookhierdeoorzaakvanhetgeringeOp-gehalte (ziegehaltenaanP- enN-verbindingen,blz.9).
Bijdezebiologisch slechtevoorwaardenkomtbovendiennogdathet
watervandeVechtweinig inbeweging is,waardoor ernauwelijks
fysische zuurstofvoorziening plaatsvindt.

- 11h ) . TEMPERATUUR.
Ongeveer 10cmonderhetwateroppervlakwerd detemperatuur telkensgemeten.Bijdeinterpretatie vandegevondenwaaraendient
errekeningmeegehoudenteworden,datkleineafwijkingen inverband methettijdstip overdagnietvermedenkondenv/orden .Elke
completebemonstering duurdevan 10.00uurtot H.00uur.Temperatuursveranderingen vandebuitenlucht indie4uurbeïnvloeden
uiteraard ookdeoppervlakte-temperatuur vanhetwater.
Devolgordevanmonsterenwas:
1,2,3,A,4,5,6,B, 7,8,C,9.
De duidelijkste invloed vanhetkoelwater opdetemperatuur iste
zienbijdemetingenvan 11december 1969.Opmonsterpunt 3 (2km
afstand vandePEGUS-centrales)isdotemperatuur 6°Chogerdan
opdemonsterpuntenvoor decentrales, (zietabelIV,bijlage IV).
Opmonsterplaats 9isdetemperatuur ooknogduidelijkhoger.Op 19januari 1970en23februari 1970manifesteerdendetemperatuurveschillenzichveelminder duidelijk.Eenverklaringhiervoor istevindeninhetfeit datdebemonsteringen
opdezedataplaatsvondenopeenmaandag;indeweekeinden isde
energieafname geringer,waardoor erminder elektrische energiegeproduceerd wordt enerdusookmindergekoeld hoeftteworden.
Lozingenvankoelwater ophetAmsterdam-Rijnkanaal veroorzaken
temperatuurverschillen vanmaximaal 5-7° C (KEMA).
Meer onderzoek naarhettemperatuursverloop,ookinverband met
stroomsnelheid vanhetwater,doorspoeling etc.isnodig.De
waarnemingenhiergodaan,latenziendaterweleentemperatuursverhogingoptreedt,maarmetwisselendeffect.
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Het onderzoekheeft eenoecologische probleemstelling (relatie
chemisch-fysischmilieu— samenstellingplanktonbiocoenose).
Eendergelijkebenaderingvraagt eenvergelijkingvandeplanktonsamenstelling opverschillende plaatsen (enopverschillende
tijden).Toepassingvaneenuniformemonstermethode iseeneerste
vereiste.
Monsternamemet"behulpvaneenplanktonnet ishiernietgeschikt.
Doorverstoppingvandemazenvanhetnet (metbv.detritus)zal
eenbepaaldehoeveelheid nannoplankton (=plankton,datdoorde
mazenvanhetplanktonnetheengaat)tochinhetresiduterecht
komen.Opandereplaatsenmetandere condities zithetnetmindo~
gauwverstopt enkomenmindernannoplankters inhetresidu.
PennateBaccillariae (waarvanveelsoorteninhetAmsterdam-RijnkanaalendeVechtvoorkomen)zijninlengterichting groot,in
dwarsrichtingklein.Eenbepaald gedeelte zalweldoorhetnet
gaan,eenandergedeelteniet.
Omdergelijkebezwarentevoorkomenwerd gestreefd naar eenmonstername,waarbijhetverzamelde plankton zoveelmogelijkrepresentatiefisvoordewerkelijkheid.Omdezeredenwerdenbezinkingsmonstersverzameld.Aandezemethodekleeft echter eenbezwaar,datbijdeinterpretatie vandeuitkomstennietvergeten
magworden.Degroottevandeorganismenisinzekeremateomgekeerd evenredigmetdeindividuenaantallen. Inbezinkingsmonsters
zullenderhalve soorten,waarvandeorganismengroot zijn,niet
representatief aanwezig zijn.Conclusies zullendaaromgebaseerd
moetenwordenopsoortenmetkleineafmetingen.
Hetfeitdatineengrootaantalmonstersmaar zoweinig soorten
zoöplankterswerdengevondenkandaaromeengevolg zijnvandemethodevanmonsteren.Voordevolledigheid zijnechteralleaangetroffen soortenindeplanktonlijstvermeld.
Hetbezinkingsplanktonvan 1literwerd geconcentreerd ineenmonstervan+20cc.Hiervanwerd steeds 1maal2ccbekeken.Analy^vanhetgehelemonsterwasinverband mettijdgebrek nietmogelijk.

- 13De cijfersindeplanktonlijstvanhetAmsterdam-Rijnkanaal hebben
betrekking optollingvandeeerstehonderd aangetroffenorganismen.Demeestvoorkomende soorten zittenduszekerbijdetelling
van eenmonster.Nahettellenvanhonderd individuenwerdhet
monsterverder onderzocht op soorten,dienietbijhettellenwerdenwaargenomen.Zezijnindeplanktonlijstaangegevenmet+.Het
zoekennaarnieuwe soortenwerd zolang voortgezet ergeennieuwe
meerwerdengevonden.
Hetaantalmonsterpunten indeVechtwaskleiner eninhetplanktonkwamengrote individuen-aantallenvansommige soortenvoor(
bv.Leptothrix ochracea enL.discophorainmonsterpuntBop191—1970).Opgrond hiervanwerd inelkmonster driemaal tothonderd geteld,gesommerd engedeeld doordrieomookvoordezemonstersdepercentages dervoorkomende soortentekennen.Nade^o
tellingenwerdhetmonster verder onderzochtopnognietwaargenomensoorten.
Bijtellingen enhetberekenenvanpercentages doet zichdevolgendemoeilijkheid voor:InhetAmsterdam-Rijnkanaal endeVecht
komtveelvuldig eenaantalsoortenvoor,dieinkoloniënleven,
maarheelgemakkelijkuiteenvallen,zoalsbv.hetblauwwierLing-,
byalimneticaendecentrische diatomeeënMelosiravarians,M.
italica,M.granulata,Cyclotellameneghiana,StephanodiscushantzschiienS.astreae.Zijbehorentot dezg.U-algae,diedoor
waterbeweginggemakkelijkuiteenvallen (bv.ookdoordescheepvaart).
Indemonsterswerdendeze soortenvaaksolitair aangetroffenof
alskortedraden,maar demogelijkheid bestaat dat zevoorde
monsternamegrotekolonies zijngeweest.Hetuit elkaarvallen
vanzulkekoloniesheeft consequentiesvoor deconclusies,die
uitdetellingen,endaarmeeuitdequotiënten,percentages e.d.
diemenuitdegevondenaantallen berekend,wordengetrokken.

DETERMINATIE.
Dedeterminaties endenomenclatuur zijngebaseerd optabellenen
beschrijvingen indeverschillende handboeken,diewerdengebrujk-t
(zieliteratuurlijst,blz 20 ).

- H
Determinatievaneenaantalgroepen zoalsdeBacteria,Nematoda,
Ciliata enSuctoriaisdermategespecialiseerd entijdrovend,
dat zeachterwegewerd gelaten.
Bijdehiernavolgendebespreking vanhetplanktonisdaarom
hoofdzakelijkgelet ophetphytoplankton eninhetbijzonderhet
nannoplankton.
TROFIE;
Indeplanktonlijstvallen enkeletaxonomische groepenmeteenop
door sterkevertegenwoordiging, zowelinaantalsoortenalsin
aantalindividuen.Dit zijnindeeersteplaatsdeDiatomeeënen
Chlorophyceeën enindetweedeplaatsdeCyanophyta. Hetvoorkomenvandezedriegroepen inhetAmsterdam-RijnkanaalendeVecht
duidtopeensterke eutrofievanhetwater.
NYGAARD (1949)heeft eropgewezendatbepaaldetaxonomischeeenhedenookoptredenalsoecologische eenheden.VoorDeensewateren
vond hijeenverband tussenhetvoorkomenvanbepaaldealgengroepenendetrofiegraad vanhetwater.Hijberekendedaartoehet
"Compound Quotient",deverhoudingtusseneutrafenteenoligotrafentesoorten:
n n M+Ch+C+E-T)
e.y.Hierin is;MhetaantalsoortenCyanophyta
Ch ,, ,,
,,
Chlorococcales
C 5, ,,
,,
CentrischeDiatomeeën
E ,, ,,
,,
Eugleninae
D ,, ,,
,,
Desmidiales
Nygaard geeftvoorhetC.Q.devolgendegetalswaardenop(gebaseerd oponderzoekvanDeensewateren)s
0 -0,3 dystroofwater
0,3 - 1,0 oligotroofwater
1,0-2,5 mesotroofwater
2,5-5
matig eutroofwater
5 -20
sterk eutroofwater enenigszins saproob
> 20
zeer sterk eutroof ensaproobwater.

- 15Do eutrafentegroepen zijninhetAmsterdam-Rijnkanaal ende
Vecht sterkvertegenwoordigd.Deoligotrafentegroep (Desmidiales)ontbrekennagenoeggeheel enalszevoorkomen zijnzewaarschijnlijknietautochtoon (menvergetéhierbijniet,datdeDesmidialeshunoptimumindezomer enherfsthebben).
VolgensdeberekeningvanhetC.Q.komenwetotdeconclusie,
dathetAmsterdam-Rijnkanaal endeVecht zeer eutroof zijn,met
eensterkeverontreinigingsgraad. (DeexactegroottevanhetC.
Q.isnietberekend omdathetaantalDesmidiales (noemer)0of
soms 1is.)
Opmerking;Overdebruikbaarheid vandeNygaard-quotientvoor
Nederlandsewateren zijndemeningennogverdeeld.Het systeem
vanNygaard isgebaseerd oponderzoekvanDeensewateren;hetis
zeerwelmogelijk,datzichinNederland andere situatiesvoordoen.Eenfeitis,datmetdeNygaard indexinNederland weinig
wordtgewerkt.
SAPROBIE;
Evenals demogelijkheid omuitdebiologische gegevensconclusiestetrekkentenaanzienvandevoedselrijkdom,bestaaner
ookmogelijkheden omopgrond vanvoorkomenvanbepaalde soorten
waarderingentegevenoverdematevansaprobiering.Daartoeis
hiergebruikgemaaktvanhetSaprobie-systeemvanSLADECEK (1963).
Hijgeeftvoor eengrootaantalsoortendematevanvervuiling,
die zeindicerenaan.Deonderscheideklassenzijns
x xenosaproob
o oligosaproob
b y3-mesosaproob
a pc-mesosaproob
p polysaproob
Vandesoorten,waarvoor eenwaarderingbekend is,isdezevermeld in àe planktonlijst. (Ziebijlagen V ? bladen 0t/m5).
Uit dezelijstblijkt,dathetwatervanhetAmsterdam-Rijnkanaal endeVechtfi -tot OÏ -mesosaproobgenoemd kanworden.
Omditwatnauwkeuriger tekunnenvaststellen isvoor elkmonsterpunt een"saprobie-waarde"berekend,opgrond vanwaardecijfersdieaandeverschillende saprobie-waardenwerdentoegekend.

16Deklassexenosaproobkreeghet cijfer 1endeklassepolysaproobhet cijfer 9.Detussenliggendeklassenwerdenalsvolgt
gewaardeerds
1
2

X

3
4
5
6
7
8
9

0

X-0

en o - x

o - b en b - o
b
a - b en b - a
a
a - p en p - a
P

Hetuiteindelijke "saprobie-waarde-cijfer"voor eenmonsterplaats
wordtberekend doorvanelke soortdeSladecek-waardetevermenigvuldigenmethetaantalvoorkomende individuenvandiesoort.De
zoverkregen cijfersvandeverschillende soortenwordenopgeteld
endesomwordt dangedeeld doorhettotaalaantalindividuenvan
desoorten,waarop deberekeningbetrekkingheeft.Ditgevonden
gemiddelde isdesaprobie-waarde.
De saprobie-waardeverschilt voor deverschillende monsterpunten
enopdeverschillende tijdenweinig.Dev/aardeschommelt steeds
tussen 5en6.Ditbetekent eenmesosaproobmilieu.
Degevondenv/aardenzijnaanzienlijk lager danwerdverwacht,
maarkomenalgemeeninWest-Nederland voor (SCHROüVERS,mond.
med.).
Bijhetbeschouwenvandesaprobie-waarden zijnenigerestricties
noodzakelijk:
1.InhetAmsterdam-RijnkanaalendeVechtkomenopsommigemonsterplaatsengroteaantallenbacteriënvoor.Dezewerdennietgedetermineerd.Het isbekend datonder debacteriënveelsoorten
voorkomen,dieineenpolysaproob of ^<-saproobmilieuleven.
Dewerkelijke saprobie-waarde zaldaaromnavolledigedeterminatiehogerzijn.
2.Van eenaantalveelvoorkomende soortenisinhet systeem
volgensSLADECËKde saprobie-indicatienietbekend,bv.Lyngbya
limnetica enVorticella spec.
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Zoumendergelijkegroteaantallen ookinde"berekeningbetrekken
danishetwaarschijnlijk datdesaprobie-waardeeenanderegroottezoukrijgen.VanLingbyalimneticawordtopgrond vaneengroot
aantalwaarnemingenverondersteld, dathetvooralvoorkomt inexmesosaproob ofCV - JB - mesosaproobmilieu (SCHROEVERS,mond.med)
TEMPERATUURINVLOED.
Wanneer desaprobie-waardenwordenvergelekenmetdetemperaturen
opdeverschillende plaatsenvanmonstering,blijkt,datdelozingvanhetkoelwater tentijdevanditonderzoekgeenaantoonbare saprobiërende invloedhad.
Y/anneerdekoelwaterlozing eenveranderingvanhet evenwicht zou
betekenen,danzoudit juistbijbeschouwing overtrofie ensaprobiemoetenblijken.
Er isgetrechtuitdetabeldeinvloed vanhetkoelwater opandere
manieren teillustreren.Ditlevert echter evenminresultaat op.
Ookresultatenuitandereonderzoekingen zienwenietbevestigd.
Poolsonderzoekbv.toondeaandatdoorverhoogde temperaturende
groenwieren enblauwwierenwerdenbegunstigd.Ditwerdnietaangetoond inhetAmsterdam-RijnkanaalendeVecht.UitAmerikaanse
onderzoekingenkwamvasttestaandatdoorverhoogde temperatuur
hettotaalaantal soortenachteruit ging.Dit zoureedshetgevalzijnbijenkelegradentemperatuursverhoging.Vermindering
vanhetaantalsoortenwerd inhetAmsterdam-Rijnkanaal nietgevonden,maarhierbijmoetmenvoorzichtig zijn,omdatmaareen
gedeeltevandebiocoenosebeschrevenwerd.
Inditonderzoek isvoornamelijkgeletopdekwalitatievekenmerkenvandeplanktonbiocoenose.UitPoolseonderzoekingenaande
Konin-merenkwamvasttestaan,datdetotalehoeveelheid phytoplankton zoutoenemen.Deenigekwantitatieve bepaling,diehiervanietszoukunnentonenishetKMnO.verbruikvoorongefiltreerd
water (iso.a.afhankelijkvandehoeveelheid biomassa).Ditneemt
weltoe,maarditgebeurtvanafpunt 5.Het iszeer devraagof
wedezetoenameaantemperatuursverhoging mogentoeschrijven.

-i;
INVLOEDVECHT.
De invloed vandeVecht opdeplanktonsamenstelling vanhetAmsterdam-Rijnkanaal isevenmin ergduidelijk.
Indemonsterreeksvan 11dec. 1969valt opdathetaantal"bacteriëninhetAmsterdam-Rijnkanaalgroot isopdemonsterpunten
5 en6 (en 7). Bijmonsterplaats 5"bestaateenverbindingmetde
Vecht.Hetisechterniet zekerofhetfrekwentevoorkomenvan
bacteriëndoordeVechtwordtveroorzaakt.
VuillozingenuitBreukelenofNieuwersluiszouden evengoed zo'n
effectkunnenhebben.

- 19VI_.SAMENVATTING.
Na interpretatievandeplanktonlijst endefysisch-chemische
gegevenskomenwetotdeslotsom,dathet Amsterdam-Rijnkanaal
endeVecht zeervoedselrijke (hypertrofe)wateren zijnmeteen
"bepaaldematevan saprobiering.De saprobiewaarde,zoalsdiemet
behulpvanhet systeemvanSLADECEKwerd berekend isgunstiger
danverwachtwerd.Dewerkelijke saprobiewaarde iswaarschijnlijk
hogerwanneer degehelebiocoenosewordtonderzocht.
Deafzonderlijkeinvloedenvanthermischeverontreiniging ende
Vecht zijnuitditonderzoek nietnaarvorengekomen.Hierbijis
geletop eenaantalkenmerkenvandelevensgemeenschap zoals0 ? verzadiging,gehaltesaanbepaalde ionen,matevaneutrofiëring
ensaprobiering,totaalaantal soortenper 100organismen,aandeelvanbepaaldealgengroepenetc.
Detemperatuur iseenbelangrijkefaktorvanhetabiotischmilieu.Verandering vandezefaktor zalongetwijfeld aanleiding
zijntotreactiesinde (micro-)biocoenose.Deplankton-biocoenose,alsexponent vanhet -extreme"fysisch-chemischmilieu,
zoalswedatvinden inhetAmsterdam-RijnkanaalendeVecht,is
reeds zosamengesteld, dat (geringe)temperatuurwijziginggeen
essentiëleinvloed zalhebben.
De (eventuele)invloedenopdebiocoenose,dieontstaandoorhet
aanbrengenvaneentemperatuur gradientinhetAmsterdam-Rijnkanaal zijnmetdegebruikteonderzoeksmethodieknietaangetoond.
Hetverdientaanbevelingomdegevolgenvankoelwaterlozing
d_ie_pgaand_eren_langertegaanonderzoekenineenmindervervuild
milieu,waarin detemperatuur gradiëntenregelmatiger zijn(zowelinruimteals tijd).Naastkwalitatievekenmerken zaldan
ookgeletmoetenwordenopdekwantitatieve aspekten.Eengroter
aantalgroepenorganismen moet inhetonderzoekwordenbetrokken.
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BIJLAGE II.

Mnstprit

11-•12-1969

19-•01-1970

23-•02-1970

Cl"

Kl8x106

Cl~

K 1 g x10 6

1

220

980

180

900

64

480

2

216

980

184

930

66

480

3

208

990

170

900

72

520

4

226

990

172

910

72

520

5

200

1000

172

900

76

540

6

196

930

174

900

76

530

7

190

980

166

870

78

540

8

220

1000

188

940

88

570

9

252

1100

192

950

104

570

A

202

975

136

790

48

410

B

162

890

.98

680

52

440

C

246

1150

188

880

100

600

Cl~

K l 8 x10 6

TABELII.. Chloride-gehalte (inmg/l)en geleidingsvermogen
(mikroSiemens)inAmsterdam-Rijnkanaal enVecht.

BIJLAGEIII.

Mnstp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C

11-12- 1969
64
69
80
58
60
62
68
45
46
40
2
32

19--01-•1970

23--02-1970

35
35
36
35
32
32
23
23
18
11
2
4

TABELIII« Zuurstof-verzadiginginhetAmsterdam-Rijnkanaal
endeVecht,(inprocenten).

88
88
84
90
90
90
80
82
80
56
60
72

BIJLAGEIV.

Mnstp.

1-12-1969

1
2
3
4
5
6
7
8

2,7
2,8
9,0
6,2
5,2
5,2
4,8
4,6

9
A
B
C

4,1
2,4
2,3
0,3

19--01-1970

23-- 0 2 - 1 9 7 0

2,6
2,6
4,6
4,0
5,4
4,7
4,5
3,8
3,7
2,1
1,9
1,2

TABELIV.Temperatuur inhetAmsterdam-RijnkanaalenVecht in C,

4,0
4,1
5,2
4,7
5,0
5,0
5,1
5,1
4,9
5,3
4,7
4,8

BIJLAGEV (blad0 ) .

PLANKTONLIJST;
Amsterdam-Rijnkanaal (monsterplaatsen 1t/m 9)
Vecht
(
„
At/m C)
De cijfersstellenpercentagesvoors
- inhetAmsterdam-Rijnkanaaldoortellingvandeeerste
100aangetroffenorganismen,
- indeVecht doortellingvandeeerste300aangetroffen
organismen.
Een+isaangeduid voor soorten,dienadebovengenoemde
tellingvoorhet eerstinhetmonsterwerdenaangetroffen
(Zietekst"blz.13).
Delettersindeeerstekolomzijnindicatiewaarden
voor een"bepaaldematevansaprohievolgenshet systeemvan SLADECEK (1963).

