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Ditrapport iséénvandevijfbasisrapporten,diedienen
alsonderbouwing vanhetevaluatierapport "Verzuringdoor
atmosferischedepositie".

Samenvatting

Ditrapportbehandeltdeeffectenvanverzuringophet
Nederlandseoppervlaktewater.Demeestegrotewaterenin
Nederland zijnsterkgebufferd enwordendanookniet
sterkbeïnvloeddoor verzuring.Eengrootaantalkleine
wateren,zoalsvennenenbeken zijnzeer zwakgebufferd.
Dezewateren zijnvoor eengrootdeelalverzuurd,met
ernstigegevolgen voordedaar aanwezige levensvormen,
waardoor eenvoudiger levensgemeenschappenmetminder
soortenontstaan.Zeldzameenbeschermde soortendreigen
hierdoor teverdwijnen.Bijgelijkblijvendedepositie
valtteverwachtendatdezeontwikkeling zichzalvoortzetten;bijsterkverminderdedepositie zalvermoedelijk
een (langzame)verbeteringoptreden.
Inhetrapportwordenaanbevelingenvoor verder onderzoek
gegeven.

Voorwoord;
BerichtenoverschadeaanZweedsemerenenTsjechischebossenvormden 10à15jaar
geledenhetbeginvaneenreeksmeldingen indiversedelenvanEuropaenNoord-Amerikaovermilieu-aantastingendoor zureatmosferischedepositie ("zureregen").
MiddelseendoormevrouwDeBooisop21februari 1983ingediendemotiesprakde
TweedeKamerhaarbezorgdheid uitoverdeverzuring.
Indezemotiewerdderegeringgevraagdeenbreed inventariserendonderzoekte
verrichtennaardeteverwachtenschadeopverschillend gebieddoorverzuringvande
bodemeneenprogrammavanmaatregelenoptestellen.
Hetonlangsafgerondeonderzoek "verzuringdoor atmosferischedepositie"voorziet
inhetindemotiegevraagdeonderzoek.Deresultatenvanhetonderzoek zijnvastgelegd invijfwetenschappelijke basisdocumenten.Hetvoorliggenderapport iseréén
van.Dankzijdegroteinzetvanmedewerkersvanveelinstituten inNederland konden
devijfbasisdocumenten inrelatiefkortetijdtotstandkomen.
Hetopdezedocumentengebaseerdeevaluatierapport isalsbijlagegevoegd bijeen
beleidsnotitie inzakeverzuring,welkedoordeministersvanVolkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningenMilieubeheer enLandbouwenVisserijbegin 1984aandeTweedeKamer isaangeboden.
Dezebeleidsnotitiegeefteentussentijdsoverzichtvandeverzuring.Eeneerste
overzichtvandeschadeeneenaanzetvoorhetbeleid tenaanzienvanverzuringdoor
atmosferischedepositieisreedsinhetIMP-Lucht 1984-1988enhetVoorlopigIMP-Bodem 1984-1988gegeven.
Opbasisvandeindenotitieaangegevenhoofdlijnen zalinvolgendeIMP'seen
verdereprogrammering vanmaatregelenenonderzoekwordenopgenomen,enzaloverde
voortgangvanlopendonderzoekwordengerapporteerd.
MedenamenshetMinisterievan
LandbouwenVisserij,

j>

dr.ir.B.C.J.Zoeteman
DIREKTEURLUCHT,
MinisterievanVolkshuisvesting,
RuimtelijkeOrdeningenMilieubeheer.
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SAMENVATTING
Indit rapport wordt een overzicht gegeven van de effecten
van zure en verzurende stoffen uit de atmosfeer op de
chemische samenstelling en de flora en fauna van
nederlandse oppervlaktewateren. De zure en zuurvorrrtende
stoffen indeatmosfeer kunnen rechtstreeks inhet water
terecht komen door natte depositie (neerslag inde vorm
van regen, hagel, sneeuw) en door droge depositie.
Bovendien is er een aanvoer mogelijk vanafhet land door
afspoelend water, dat via de vegetatie en debodem inhet
oppervlaktewater terecht komt. Veel wateren ontvangen
grondwater, dat via de terrestrische verzuring eveneens
zure en zuurvormende elementenbevat.
De verzuring vanwaterenwordt geconstateerd door meting
van depH (zuurgraad), maar ertreden tevens een aantal
chemische enbiologische veranderingen op, die direct of
indirect met depH-verlaging samenhangen. Bovendien kan
het effect van zure depositie soms worden aangetoond,
zonder dat de zuurgraad inhet water verandert. In het
algemeen ontstaat verzuring inoppervlaktewateren door de
inbreng van zwavel-en stikstofoxiden of de in de
atmosfeer al gevormde zuren (bijv. zwavelzuur). Er is
sprake van verzuring alshet zuur-neutraliserend vermogen
van het water niet groot genoeg is, om de hoeveelheid
ingebracht zuur te neutraliseren. Dit zalhet geval zijn
in wateren met een lage alkaliniteit (lager dan 1 meq/l).
Deze wateren worden inNederland voornamelijk gevonden in
hetpleistocene deel (fig.3 ) .
Het merendeel van deNederlandse oppervlaktewateren is
niet verzuurd omdat de alkaliniteit hoog genoeg is. De
wateren, waarin wel verzuring isgeconstateerd, betreffen
vennen enplassen ophet pleistoceen en in delen van de
duinstreek. Er is nog geen volledig overzicht van alle
getroffen wateren; vermoedelijk zijn het er enige
honderden.
Indirecte effecten van verzuring zijnvoor wat betreft de

waterchemie een toename van de concentraties aan ammoniumionen en soms ook sulfaat-ionen enaluminium en sommige
andere metalen. De effecten op de flora en fauna zijn
afhankelijk van deuitgangssituatie en de hoeveelheden
toegevoegde "zuurverontreiniging" alsvolgt te omschrijven.
Een groot aantal planten- en diersoorten verdwijnt uit
verzurend water,debacteriële afbraak van organischmateriaal stagneert ende oorspronkelijkeverscheidenheid aan
laag alkaliene wateren vermindert sterk. De getroffen
wateren worden vaak glashelder (maar soms humeus), de
bodem isbedekt met een laag organisch materiaal waarover
matten endraadwieren kunnen groeien, dehogere waterplanten verdwijnen evenals vissen, slakken, kreeftachtigen,
wormachtigen en demeeste soorten algen enwatervlooien.
Er blijft eenklein aantal zuur-bestendige soorten algen,
microzoöen enwaterinsekten over,die zich afhankelijk van
de beschikbare hoeveelheid voedingsstoffenmin of meer
massaal kunnen ontwikkelen. Denatuurlijke variatie in
deze wateren (diversiteit) isklein geworden, evenals de
variatie vanwatertypen, zoals dievoor deverzuring bestond.
Bij voortgaande verzuring valt te verwachten, dat het
aantal wateren, dat opdebovenbeschreven manier degenereert, zal toenemen. Op ditmoment zijn er nog wateren,
waarvan de bodem minder zuur is danhet erboven staande
water, waardoor hierin nog veel organismen kunnen leven.
Deze wateren zullenbij voortgaande verzuring eveneens
verarmen door verdere verzuring van debodem. Processen,
waarbij uit omringende grond stoffen door verzuring uitspoelen,diehetwater juist "verharden",kunnen intoenemendematehun invloed doen gelden opniet-zure wateren.
Bijverminderde toevoer van verzurende stoffen zal in een
aantal gevallen regeneratie optreden, doordat erweer een
natuurlijke alkaliniteit kanworden opgebouwd.

Dit is een veeljarig proces, dat sterk belemmerd wordt
door zuur-nalevering vanuithetbodemmateriaal en de toxischewerking van zwaremetalen.
Het isnoodzakelijk dat onderzoek wordt uitgevoerd naar
een aantal aspecten vanhet verzuringsvraagstuk. Ditonderzoek moet zich richten op:
1. inventarisatie van verzuurde wateren enwateren, die
door zure depositie beïnvloed worden,
2. vervolgen van een aantal wateren intijdreeksen (chemisch en biologisch),
3. studie van effecten van verzuring op soorten, populaties en ecosystemen,
4. laboratoriumexperimenten om fysiologische reacties van
organismen op verzuring en zwaremetalen mobilisatie
teonderzoeken,
5. gedrag van zwaremetalen indebodem, het grondwater
enhet oppervlaktewater,
6. geïntegreerde aanpak van land-water-ecosystemen,
7. studie naar randvoorwaarden bij regeneratie (zie verderhoofdstuk 6vooronderzoekvoorstellen).

ALGEMENE INLEIDING
1.1

Inleiding
In februari 1983werd doorhet Tweede Kamerlid Drs. M. de
Boois eenmotie ingediend, waarin verzocht werd een inventariserend onderzoek te laten verrichten naar de te verwachten schade ten gevolge van zure depositie op het
milieu inNederland. Hierop werd doordeministers vanL&
V enVROM toegezegd, dat een dergelijke inventarisatie zou
worden verricht endat de resultatenhiervan in december
1983 aan deTweede Kamer zouden worden aangeboden. Daarbij
zal een overzicht gegeven worden vandebestaande kennis
over dewerkingsmechanismen, dehuidige en te verwachten
effecten en de schade, waarbij vijf deelgebieden onderscheidenworden, teweten:
1. atmosferische processen
2. bodem (waarin grondwater)
3.bodemleven enterrestrische macrofauna
4. vegetatie
5. oppervlaktewater
In dit deelrapport worden de effecten van zure depositie
opoppervlaktewateren endedaarin voorkomende planten en
dieren geanalyseerd. Inhoofdstuk 2wordt een overzicht
gegeven van de chemische processen in het water, die
rechtstreeks of indirect een gevolg zijnvan zure depositie. In het derde hoofdstuk wordt de bestaande kennis
m.b.t. de invloed vanverzuring vanoppervlaktewateren op
de flora en fauna geïnventariseerd enwaar mogelijk met de
resultaten van Nederlands onderzoek onderbouwd. In het
vierdehoofdstuk wordt een overzicht gegeven van dekwetsbarewateren inNederland en degrootte van de effecten op
de daarin levende organismen. Inhoofdstuk 5 zal een
indicatie worden gegeven van deverwachte effecten in de
toekomst bij gelijkblijvende of verminderde depositie.Als
laatste hoofdstuk zal een overzicht van leemten in de

kennis en aanbevelingen voor onderzoek worden gegeven.
Deverantwoording voor dit deelrapport ligt bijhetRijksinstituut voorNatuurbeheer teLeersum. Bijde totstandkoming van de definitieve tekstwerden gegevens en commentaar geleverd doormedewerkers van deKatholieke UniversiteitNijmegen (afd.Aquatische Oecologie), 2onderzoekers,
die in opdracht vanhet Ministerie van VROM (Directie
lucht) bijdeze afdeling Aquatische Oecologie onderzoek
doen naar de effecten van zure depositie en medewerkers
van het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (Chemisch BiologischeHoofdafdeling).

1.2

Probleemstelling
Onderzoek in Scandinavië naarhet verdwijnen van vissen in
veel merenheeft de aandacht ophet probleem van de zure
depositie gevestigd. Erkon een rechtstreeks verband worden aangetoond tussen verzuring van dedepositie in de
vorm van regen, sneeuw enhagel en een aantal veranderingen inde chemie vanhet water van meren en rivieren. Deze
veranderingen, zoals eenverlaging van depH, verlaging
van de alkaliniteit (het zuurbindend vermogen) en verhoging van de concentraties vanmetalen (vooral aluminium),
vertoonden een duidelijke correlatie met de sterfte van
vissen en-bij vervolgonderzoekingen -met andere veranderingen inde levensgemeenschappen van deze wateren.
InNederland werden vooral veranderingen in zwak alkaliene
wateren zoals vennen geconstateerd, waarbijhet onderzoek
zich heeft geconcentreerd op diatomeeën enhogere waterplanten. Ook hier werd verlaging van pH en alkaliniteit
gemetenmet alsbegeleidende verschijnselenhet verdwijnen
van een aantal soorten uit deze groepen en het massaal
optreden van één of twee zeer zuurtolerante soorten.
In het geval vanhet verdwijnen van gehele vispopulaties
uit honderden meren en rivieren isduidelijk sprake van
direct aantoonbare schade.

Het betreft meestal gezochte consurnptievis als zalm en
forel, waarvan een deel van deberoepsbevolking voor zijn
broodwinning afhankelijk is. Hetbetekent tevens eengevoelige klap voor de economie en de recreatiemogelijkheden
indebetreffende landen. Hiermee wordt de ernst van het
probleem echter niet volledig weergegeven. In zekere zin
is vissterfte slechts tebeschouwen als een signaal van
grootschalige veranderingen in deopbouw enhet functionerenvande ecosystemen,waar vissterfte is geconstateerd.
Het isalshet ware de top van de ijsberg, die op gevoelige wijze zichtbaar wordt. Over oppervlakten van vele
duizende vierkante kilometers zijn allerlei waterenverregaand gedegenereerd, hetgeen een verlies aan biologische
diversiteit tot gevolgheeft enbovendien voor demens tot
een aantal directe en indirecte schadelijke gevolgen
leidt. Het gebruik van deze wateren voor drinkwatervoorziening, landbouw enrecreatie in allerlei vormen zal in
toenemende matebezwaren ondervinden.
Om die redenen ishet noodzakelijk een zorgvuldige beschrijving van dehuidige en toekomstige situatie te maken,waarbij de schade aanhet ecologisch functioneren van
aquatische systemen en aan de diverse gebruiksfuncties
vastgelegd wordt. Er zullenmaatregelen genomen moeten
worden om de geconstateerde ente verwachten schadelijke
effecten teniet tedoen,waarvoor gekwantificeerdewaarnemingen en voorspellingen nodig zijn. In dit 'deelrapport
wordt getracht aan te geven inwelkeNederlandse wateren
effecten optreden ofte verwachten zijn en waaruit de
schade voor de gebruiksfunctie bestaat.

1.3

Doelstelling en beperkingen
Het doel van deze studie is vierdelig.
1. Het weergeven van de stand van kennis aangaande processen enwerkingsmechanismen metbetrekking totverzuring van zowel chemische alsbiologische aard in

oppervlaktewateren.
2. Het weergeven van de aard enomvang van de huidige
effecten en de schade veroorzaakt in de Nederlandse
oppervlaktewateren.
3. Hetweergeven van deteverwachten effecten en schade
inde toekomst bij voortgaande verzuring.
4. Hetweergeven vanknelpunten en lacunes in dekennis en
dewijze waarop dezekunnen worden verholpen.
Inhetkader van de studieworden enigebeperkingen toegepast. Van de stoffen, die via droge of natte depositie
rechtstreeks, via afstroming ofviahet grondwater in
oppervlaktewateren terecht komen,worden alleen de stoffen
beschouwd, die rechtstreeks verzuring ten gevolge hebben
of diedeverzuring beïnvloeden. Ditbetekent dat vrijwel
alle aandacht gericht isop eenbeperkt aantal stoffen:
SC>2/ N 0 X en NH3. Er zijn emissies van HCl enHF,maar de
invloed hiervan opverzuring vanwateren inNederland is
nog niet onderzocht. Waarschijnlijk isdeze invloed ook
vanweinig of geenbetekenis.
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2.

DE INVLOED VAN (POTENTIËLE)ZUREVERBINDINGEN OP HET OPPERVLAKTEWATER

2.1

Directe effecten
Zuiver water, dat inevenwicht ismetCO2 uit de atmosfeer, heeft eenpH van 5,6. Regenwater, dat geenverontreinigingen bevat, zal daarom ook eenpH van 5,6 hebben.
Doordat ook van nature stikstofoxyden inbeperkte mate in
de atmosfeer voorkomen, isdepH van natuurlijk regenwater
iets lager: 5,5. In recent onderzoek (Charlson en
Rodhe,1983) wordt bovendien gewezen op de mogelijke invloed van zwavelzuur uit denatuurlijke zwavelkringloop,
waardoor een gemiddelde pH van 5inhet regenwater zou
kunnenworden gemeten. De verontreinging van de atmosfeer
met zwavel- en stikstofoxyden zorgt echter voor eenverlaging van depH, doordat ermet water zurenworden gevormd.
InNederland worden tegenwoordig waarden van gemiddeld4,5
in het regenwater gemeten, maar vooral na droge perioden
worden erg lagewaarden gemeten (rond 3 ) . Bijna alle
Nederlandse oppervlaktewateren worden direct of indirect
gevoed met regen, hagel of sneeuw. Deze natte depositie
komt rechtstreeks inhet water,via afstroming bovengronds
of viahet grondwater. Een groot deel van de zwavel-en
stikstofoxyden inde atmosfeer komt zo in een of andere
vorm inhet oppervlaktewater terecht. Daarkomt nogbij,
dat zonder neerslag eveneens depositie van de atmosferische verontreinigingen plaatsvindt, de zogenaamde droge
depositie. Deze vormt een grotere bijdrage dan de door
natte depositie reedsontvangenhoeveelheid stoffen.

Tabel 1;Droge ennatte depositie vanpotentieel verzurende componenten in mol per ha perjaar voor Nederland (v.Aalst 1983).

sox
nat
droog
totaal

1860
890
2750

NO x
890
420
1310

NH X
1150

Totaal
3900

790
1940

2100
6000

Als bron voor stikstofoxyden in het water komt ook ammonium in aanmerking (V.Breemen et al. 1982). Hoewel het om
eenniet zure stof gaat,kan destikstof uiteindelijk na
chemische enbiologische omzettingen aan zuurstof gebonden
inhet oppervlaktewater terechtkomen (N0X).
Wijzullenons verderbepalen tothet gegeven,dat er in
oppervlaktewateren eengrote toename vanzure verbindingen
(dus van H+-ionen)geconstateerd kan worden, welke afkomstig is van natte endroge depositie.
Of deze inbreng eenverlaging van depH ten gevolgeheeft,
isafhankelijk vanhet zuur-neutraliserend vermogen van
het water. Dit zuur-neutraliserend vermogen of alkaliniteit isgelijk aandehoeveelheid sterk zuur, die nodig is
om het water vanaf zijn oorspronkelijke pH-waarde te titreren tothet H 2 C 0 3 equivalentiepunt (pHa in fig. 1)
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Fig. 1. Relatie tussen de logaritme van de concentratie
der koolzuurdeeltjes inhet water ende pH. (Haring 1983).

Alkaliniteit is eenmaat voor de inhetwater aanwezige
zuurrestionen van zwakke zuren en eventuele overmaat aan
OH~-ionen en geeft vooral inzicht indecarbonaat -bicarbonaat-huishouding. Door toevoegen van H -ionen verschuift het volgende evenwicht naarrechts:
2 H + + C0 3 2 "
C0 2 + H 2 0;
H+ + HC0 3 =5=
zodat het effect van deze zuurtoevoeging opdepH sterk
2—
verminderd wordt.Ditkan voortgaan zolang CO3 of HCO3ionenbeschikbaar zijn.
De alkaliniteit wordt uitgedrukt inmeq/l.Veel Nederlandsewaterenhebben een alkaliniteit van 1tot 4rneq/l. Dit
betreft alle voedselrijke en door de grote rivierenbeïnvloede wateren. De invloed van zure depositie in deze
wateren is nietmerkbaar aan verlaging van depH. Om dit
tebegrijpen raadplege men figuur 2 (Hendrey 1982).
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Fig. 2.Relatie tussen depH endealkaliniteit in het
laag alkaliene gebied. (Vereenvoudigd naar Hendrey
1982).
De S-curve van dealkaliniteit gaat buiten de figuur
(rechts boven) steedsmeerhorizontaal lopen enmoet voor
de "sterk alkaliene"wateren doorgetrokken worden gedacht
tot opde abcis een getal van 3of 4meq/lbereiktwordt.
Eenverlaging van de alkaliniteit van0,1meq/l resulteert
pas ineenwezenlijke daling van depH, als men de bocht
van deS-curve nadert. Ditbetekent, datbijwateren met
een alkaliniteit van rond 0,2 meq/l de situatie gevaarlijk
begint teworden.
Benedendeze grens leidt verlaging vande alkaliniteit tot
steeds grotere pH-daling. Hierbij moet worden aangetekend,
dat figuur 2ontleend is aan onderzoek indiepere wateren
dan deNederlandse plassen en vennen zijn.
Kleine, ondiepe vennen vallen inde zomer dikwijls droog,
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waarbij oxidatie van organisch materiaal plaatsvindt. Bij
dergelijke wateren, die volledig van regenwater afhankelijk zijn,daalt depH doormineralisatie van gereduceerde
S- enN-verbindingen verder dan op grond van bovenstaande
beschouwingen verwacht zouworden. Eenhogere alkaliniteit
dan 0,2 meq/l kan dan toch een gevoelige waarde m.b.t.
mogelijke verzuring betekenen. Het is nietmogelijk de
verzuring vanwater precies teberekenen uit gegevens over
de hoeveelheden potentieel verzurende componenten in de
depositie.
De wateren met een alkaliniteit van 1 meq/l of minder
noemenwe zwak alkaliën. Dit typewaterenwordt inNederland alleen gevonden op kalkarme, uitgeloogde bodems,
zoals ophet pleistoceen (fig. 3 ) .Alleen indeze wateren
kan de invloed van zure depositie opde pH waargenomen
worden. Er zijn aanwijzingen, dat sommigewateren op een
geheel andere manier door zure neerslag beïnvloed kunnen
worden. In duinmeren is juisthet harder worden van water
waargenomen door oplossing vanCaCO-juit de bodem (Den
Hartog et al.1983)eninveengebieden zou door uitspoelen
van kalk uit landbouwgebieden deverzuring juist tegengegaanworden (mond. med. J. Roelofs). Hetproces waarbij
door verzuring van eenkalkrijke omgeving een grotere
aanvoer van CaCOo naarhet water optreedt wordt ook uit
Amerika gemeld, waarbij een verdubbeling van dealkaliniteit opkan treden, samengaand met eutrofiëring (Kilham
1982).
Indemeeste zwak alkaliene wateren inNederland is evenwel eenverlaging vandepH geconstateerd.

2.2

Indirecte effecten
Een ander effect van verzuring ishet vrijkomen vanmetalen uit hun verbindingen inhet sediment. Dit gebeurt
zowel inhetwater als interrestrische systemen, waardoor
de concentraties vanmetalen inhetwater sterk kunnen
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toenemen. Dit geldt vooral voor aluminium, dat een van de
meest voorkomende elementen op aarde is. Aluminium kan in
verschillende vormen inhetwater voorkomen. Vrij aluminium (anorganisch monomeer) stijgt inconcentratie exponentieel bij een dalende pH. Indeze vorm ishet toxisch
voor vissen. Het isbekend dat ook andere metalen zoals
lood, zink, cadmium, mangaan,koper enijzer in verhoogde
mate mobiel worden bij verzuring vanhet water, waarbij
eveneens toxische effecten kunnen optreden. InScandinavië, zowel als inNoord Amerika zijn bovendien sterk
verhoogde concentraties vankwik aangetroffen invissen en
andere organismen uitverzuurde wateren. Bij accumulatie
van kwik in devoedselketen worden visetende vogels en
zoogdieren - en eventueel ook demens - inhun voortbestaan c.q. gezondheid bedreigd.
Inhet laboratorium zijn veel experimenten verricht om de
toxische effecten van zware metalen optal van organismen
te onderzoeken. De resultaten hiervanhebben betrekking op
geïsoleerde soorten onder eenvoudige proefomstandigheden.
Voor organismen van dezelfde soortkunnen zeer verschillende concentraties vanmetalen toxisch zijn, afhankelijk
van het levensstandium en de aan-of afwezigheid van andere stoffen dan de gebruikte metalen (synergisme bijv.).
Erwordt nogweinig onderzoek indeveldsituatie verricht
en de resultaten van de experimenten kunnen niet zonder
meer inhet veld toegepastworden.

2.3

Conclusies
Deverzuring van oppervlaktewateren ten gevolge vanatmosferische depositie inNederland is geconstateerd in een
beperkt aantal wateren (enige honderden). Deze wateren
zijn van oorsprong zwak alkaliën enbevinden zich op de
pleistocene zandgronden inhet oosten en zuiden van het
land.
- In een aantal gevallen (bijv. duinmeren) is mogelijk
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verharding van hetwater een gevolg van atmosferische
depositie van zuren.
Secundaire effecten zijn demobilisatie vanmetalen en
eenverandering van de koolzuurhuishouding.
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3.

DE

INWERKING VAN (POTENTIEEL) ZURE VERBINDINGEN

OP

ORGANISMEN EN LEVENSGEMEENSCHAPPEN
3•1

Geografische ligging enverdeling van gevoelige
oppervlaktewateren
De gebieden inNederland, waar voor verzuring gevoelige
wateren voorkomen zijn gelegen opdepleistocene zandige
bodems en inde duinen ten noorden van Bergen. Dit zijn
uigeloogde, kalkarme boderntypen, waardoor dewateren in
deze gebieden i.h.a. een zwakke buffercapaciteithebben.
Het zijn vennen, beken en duinmeren. Inhoofdstuk 4wordt
hier nader op ingegaan.
In figuur 3zijn de gebieden aangegeven d.m.v. een arcering.

Fig. 3.De voor verzuring potentieel gevoelige gebieden.
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Hoe zuur eenwater ook is, er zijn altijd wel organismen,
die erkunnen leven. Hierbij dientbenadrukt te worden,
dat het veelal niet de directewerking van depH is, die
voor planten en dieren schadelijk is, maar vooral de
indirecte effecten viadekoolzuurhuishouding, debeschikbaarheid van bijvoorbeeld calcium ende toxische werking
van zwaremetalen. Inwateren, die al eeuwen extreem zuur
zijn (zoals vulkanische wateren inJapan),levenbacteriën,
kiezel- en sierwieren, raderdiertjes,microscopisch kleine
kreeftjes, mosseltjes, insekten als slijkvliegen,libellen, kevers,muggen etc.Ontbrekende groepen zijnwormen,
bloedzuigers, slakken, sponzen, demeeste kreeftachtigen
(Gammarus, Ostracoda) enhaften. Inhet algemeen neemt de
diversiteit af naarmatehet water zuurder is en bovendien
zijnhet vaak kleinere vormen binnen bepaalde groepen, die
inde zure wateren voorkomen. De diversiteit van vissen is
ook kleiner bij zuurderewateren, hoewel er soorten zijn,
die een erg lagepHkunnen verdragen. De effecten van de
zuurgraad op organismen uit verschillende groepen zijn
nogal verschillend. Hierop wordt nader ingegaan bij de
bespreking van de groepen. InNederland isalleen m.b.t.
hogere planten, kiezelwieren (diatomeeën) en amfibieën
grondig onderzoek inrelatie tot verzuring gedaan. Met
behulp vanwaarnemingen uithet buitenland en recent onderzoek aan deUniversiteit vanNijmegen kan erwelgespeculeerd worden overmogelijke effecten bij andere groepen.
We zullen debestaande kennis per groep van organismen
behandelen en aangevenhoe de situatie inNederland is.

3.2

Bacteriën en schimmels
Bacteriën en schimmels verzorgen de afbraak van organisch
materiaal (decompositie), vaak nadat ditmateriaal door
ongewervelde dieren inkleine partikeltjes isverdeeld. In
verzuurde v/ateren blijkt de decompositie te stagneren,
waardoor er ophoping van organsch materiaal op de bodem
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plaatsvindt. Onderzoek heeft uitgewezen, dat bij verzuring
een toename van schimmels optreedt (Haines 1981) en in
sommige gevallen ook een toename van bacteriën (Traaen
1980). Bij eenpH van 4 zijn schimmels dominant, bij een
pH van 7bacteriën. De activiteit vanbacteriën neemt bij
verzuring af door remming van de groei of de zuurstofopname (Bick &Drews 1973;Gahnstrohm et al. 1980). Nitrifi'catie stopt bij eenpH lager dan 5 (Bick &Drews 1973).
Het isgebleken, datbijbekalking deaantallen bacteriën
sterk toenemen en de decompositie vergroot wordt. Verschillen inonderzoeksresultaten, die elkaar somstegenspreken,worden vermoedelijk onder andere veroorzaakt door
een verschillende uitgangssituatie en een verschillende
ondergrond.
Er iswel overeenstemming over enkele algemene verschijnselen, teweten: een sterk verminderde decompositie, een
toename van schimmels en een verminderde activiteit van
bacteriënbijverzuring vanhetwater. In stromendewateren (eninmindere matemisschien ook in stilstaande) zal
het verdwijnen van evertebraten alsdecomposers bij een
verlaagde pH eveneens eenbelangrijke factor zijn, die
ophoping van organisch materiaal veroorzaakt.
3.3

Microfyten
Bij de microfyten (algen)dient onderscheid te worden
gemaakt inde effecten van verzuring opvastzittende, vaak
draadvormige algen en fytoplankton. Het is zeker,dat bij
verzuurde meren enbeken een toename inbiomassa optreedt
van vastzittende algen. Dit verschijnsel wordt vaak beschreven als het opkomen van een dikke mat van over de
bodem enplanten groeiende algen enook alshet ontstaan
van wolken van draadwieren, die zichaan de bodem of
planten hechten, en later als lossemassa's kunnen gaan
drijven. Uit experimenten isgebleken, dat de primaire
produktie daalt of soms gelijk blijft,terwijl de biomassa
of standing erop altijd stijgt (Hendrey 1976). De soorten-

samenstelling verandert enhet aantal soorten daalt.Soorten, die bij lagepH goed kunnen groeien komen uit de
geslachten Mougeotia, Spirogyra, Oedogonium, Lyngbya,
Oscillatoria, Batrachospermum, Pseudoanabaena, Diatoma,
Phormidium (P.tenue), Tabellaria, Fragillaria (Stokes
1981; Hendrey 1982).
Bijhet fytoplankton verdwijnen demeeste blauwalgen en
groenalgen als depH daalt (5,5-4). De diversiteit van
Diatomeeën enChrysophyceeën daalt, eneen of enkele soorten worden dominant (Peridinium inconspicuum b.v. bij de
Dynophyceeën en Eunotia, Tabellaria en Amphicampasoorten
bijdeDiatomeeën;Almer et al. 1978). Hoewel het plankton
van zuremeren meestal wordt gedomineerd door Chrysophyceeën enDinophyceeën, zijn er toch nogal wat uitzonderingen. In een aantal-gevallenwerden blauwwieren als
dominanten gevonden,waarbij zelfs een toename werd geconstateerd bij verlaging van depH (Kwiatkowski & Roff
1976). In Japanwerd ineen meer met een pH van 3-4 een
bloei van Aphanotheca geconstateerd (Watanabe et al.
1973).
Inverzuurde vennen inNederland isgeconstateerd, dat de
diversiteit van diatomeeën endesmidiaceeën afnam (VanDam
et al. 1980; Coesel etal. 1978). Geelen et al. (1983)
tonen aan, dathet gemiddelde aantal soorten van Chlorococcales, Desmidiaceae en Cyanophyceae in verzuurde
wateren lager isdan inniet verzuurde. Van Dam vergeleek
diatomeeëngezelschappen uit de twintiger jarenmet die van
heden inverzuurde vennen. Invennen methelder water was
de diversiteit gedaald enhet soortenspectrum verschoven
in de richting van acidobionte soorten (Eunotia
exigua)(fig. 4 ) .Inhumeuze waterenwerd geenpH-verandering en geen daling van de diversiteit gevonden.
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0,01mm
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1975
Fig. 4.Microscooppreparaten van typische diatomeeëngemeenschappen uit eenzelfde ven. Duidelijk is te
zien, hoe de luchtverontreiniging in de afgelopen
halve eeuw ookhier slachtoffers heeft gemaakt,
(ref. van Dam 1980).
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3.4

Macrofyten
Indebuitenlandse literatuur wordt naar verhouding minder
aandacht besteed aande invloed vanverzuring opmacrofyten. Hendrey (1982) vermeldt de toename van veenmos
(Sphagnum) in een aantal gevallen en zegt erbijdat door
dekationenuitwisseling verdere verzuring bevorderd wordt.
Haines (1981)haalt eenpaar onderzoekingen aan en wijst
op devervanging vanLobelia dortmanna door Sphagnum of
Juncus bulbosus. BijeenpH van 4wordt de groei enproduktie van Lobelia geremd.
InNederland isde invloed van verzuring opmacrofyten in
zwak alkaliene wateren grondig bestudeerd en theoretisch
onderbouwd (Roelofs 1983). Het isgebleken,datLittorellionvegetaties met Littorella uniflora, Isoëtes spp. en
Lobelia dortmanna bijverzuring verdwijnen enplaats maken
voor Sphagnum soorten (als ervoldoende CaCO^ in debodem
aanwezig is),voor Juncus bulbosus (alsdebodem CaCOg-arm
is) of inhet geheel niet door andere planten vervangen
worden (als er geen CaCO^ indebodemzit).
Het belang vanCaCO-oin debodem wordt verklaard door de
mogelijkheid van diffusie van CC>2uithet sediment ofhet
interstitiele water. Aanvulling door diffusie uit de atmosfeer speelt namelijk praktisch geenrol.
Van 68wateren,waarinLittorella eendominante positie in
de vegetatie innam (inof na 1950)werd in41wateren de
hierboven beschreven successie waargenomen. Een vergelijkbare successie isook uit België,West-Duitsland en Zweden
gemeld.
Inoligotrofe waterenmet eenhoog CaCHCO^^ gehalte wordt
de inNederland zeldzame Potamogeton coloratus gevonden.
Recent verschijnen van deze soort in sommige duinwateren
kanwellicht geassocieerd worden methet inoplossing gaan
van sediment-CaCC>3 ten gevolge van zure neerslag (Den
Hartog et al. 1983).
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3.5

Microfauna
De resultaten van onderzoek naar de invloed van verzuring
opdemicrofauna wijzen onveranderlijk op verlaging van de
diversiteit. In Ontariohadden merenmet eenpH boven 5
gemiddeld 9-16 soorten zoöplankton, waarbij 3of 4 soorten
dominantwaren, terwijl er na verzuring 1-7 soorten optradenmet 1of 2dominanten. Zowel inCanada als inScandinavië worden de verzuurde meren gekarakteriseerd door
Bosminidae, terwijl Daphniden en Rotatoria sterk verminderen. De soortKeratella serrulata iseenvan de raderdieren, die wel in grote aantallen wordt gevonden (Raddum
1980). Soorten van degeslachten Bosmina en Diaptomus zijn
vaak dominant inhet zoöplankton van verzuurde meren. Er
zijn aanwijzingen dat inNederland dezelfde effecten optreden (Geelen et al. 1983).
Interessant is eenverschuiving indeafmetingen van de
soorten. Inverzuurde meren worden meestal grotere soorten
gevonden,hetgeen een secundair effect (verdwijnen vispredatie) zoukunnen zijn (Nilsen 1980).

3.6 _ Macrofauna
Er isveel onderzoek gedaan aan demacrofauna van zure en
verzuurde wateren. Inhet algemeen treedt bij eengeleidelijke verlaging van depH totbeneden circa 5een aantal
veranderingen op, die resulteren inverlaging van de diversiteit en een soortensamenstelling, die veel lijkt op
die invan nature zurewateren. Slakken verdwijnen al bij
eenpHvan 5,5-6, tweekleppigen (Sphaeriidae)redden het
tot 5-4,5, bloedzuigers (dievaak van slakken leven)wordenbeneden 5,5 slechts sporadisch gevonden; borstelwormen
(Oligochaeta) nemen sterk af in soorten en aantallen,
haftelarven (opeen enkele uitzondering na) eveneens; de
meeste steenvliegen-soorten verdwijnen, en de grotere
kreeftachtigen (Gammarus, Astacus)verdwijnen al bij een
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pH van rond6.
Asellus komt nog voor tot eenpH van 4,8. Vliegelarven,
muggelarven, kokerjuffers, kevers,wantsen, libellelarven
en slijkvlieglarven zijnbijverzuring vaak in vergelijkbare aantallen of zelfs ingrotere aantallen te vinden.Er
treedt wel een zekere verschuiving op inde soortensamenstelling.
Dit is het algemene beeld, waarop vele uitzonderingen
worden gemeld. Hall &Likens (1980)nemen verlaging van de
diversiteit en standing eropwaar ineen riviertje, waar
de pH daalde van 5,4 naar 4. Collins et al. (1981) en
anderen vonden geenverschil met nietverzuurde wateren,
behalvehet verdwijnen van slakken.Ditbetreft Amerikaans
onderzoek, waarbij wordt aangetekend, dathet aluminiumgehalte veel lagerwas dan inb.v. Zweedse onderzoekingen.
De pH daalde totbeneden 4,9. Van groot belang is de
hoeveelheid Ca,die nog inhet water aanwezig is.DepH op
zich hoeft niet van doorslaggevende betekenis te zijn,
zoals uit veel experimenten blijkt.
Dieren, die indebodem leven, kunnen verzuring vanhet
water beter verdragen, dan de dieren,die zwemmen of vrij
rondkruipen. Debodemheeft een grotere buffercapaciteit
dan het erboven staande water en depH is ervaak hoger
dan inhet vrije water. De gevoeligheid van de verschillende levensstadia vanmet name waterinsekten verschilt
sterk. De eieren endepopstadia zijnhet gevoeligst. Dit
moet wel bedacht worden bij de interpretatie van experimentenmet dieren vaneenbepaalde leeftijd.
Hetblijkt, dat vooral carnivoren bijverzuring toenemen,
in beken ook shredders (organismen, diehet grove organischmateriaal afbreken), en datherbivoren en scrapers
gereduceerd worden. De totale biomassa van de macrofauna
neemtmeestal af. Indien de uitgangssituatie al zuur was
(pH lager dan 5 ) , zoals bij veel Nederlandse humeuze
vennen enhoogveenwateren, kan er nog geen verandering van
betekenis geconstateerd worden bij verder gaande verzuring
(Higler 1979).
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Uithetwerk van Havas (1981)blijkt, dat er vier belangrijke fysiologische functies door een lagepHwordenbeïnvloed: deNa-regulatie, de Ca-regulatie, de respiratie en
de zuur-base balans (fig. 5 ) . Eendergelijke benadering
betekent een grote stap voorwaarts voor een beter begrip
van deachterliggende processen.

EXTERNAL

pH
•SUBLETHAL

-LETHAL

RANGE

RANGE -

+

Fig. 5.Debelangrijkste fysiologische responsen vanzoetwater dieren die aan een lagepH zijn blootgesteld
(Havas 1981).

3.7

Amfibieën
Er zijn een aantal studies verricht over de effecten van
verzuring ophet voorkomen,het overleven ende voortplanting vankikkers, padden en salamanders, waarbij eenpH
van ongeveer 4 voor demeeste soorten dodelijk is.Er zijn
eenpaar uitzonderingen (Cook 1978), maar afhankelijk van
de soort treden al effecten opbij eenpH van 6, duidelijk
toenemend bij een lagerwordende pH. Hoewel een aantal
soorten regelmatig in zurewaterenwordtwaargenomen, zijn

er aanwijzingen, dat devoortplanting bij eenhogere pH
plaats moet vinden. De inNederland voorkomende amfibieën
hebben een tamelijk wijde pH-tolerantie, maar de heikikker
(Rana arvalis) wordt vooral in "zacht" water gevonden,
meestal zuur derhalve. Uit experimenten en veldwaarnemingen isgebleken, dat eimassa'svan deheikikker bij eenpH
van 3,5-5 geïnfecteerd raken door fungi,waarbij deinfectiegraad toeneemt tot 100%als depH daalt tot 3,5 (Den
Hartog et al. 1983; Leuven et al. 1984). Voor deze soort
betekenthet een lokaal verdwijnen inNederland.

3.8

Vissen
Vissen vormenhetparadepaardje vanhet verzuringsonderzoek. Er zijnhonderden publikaties en complete symposia
aan gewijd. VJezullen volstaan met de globale conclusies,
te meer daar voor deNederlandse wateren veel onderzoek
niet relevantis.
Verzuring, vooral beneden pH 5,veroorzaakt het verdwijnen
van vispopulaties. Stootsgewijze verzuring (b.v. bijhet
smelten van sneeuw) leidt tot directe sterfte (vooral in
kwekerijen). De pH daalt dan plotseling tot 4,5-5. In
wateren met eenpH van 4,5 tot 5komen vaak totaal geen
jonge vissen voor. Bijneutraliseren van deze wateren met
bekalking verschijnen erweer jonge visjes. De groei van
vissen in verzuurde wateren invergelijking tot wateren
met eenpHboven 6neemt niet af, soms iets toe (minder
concurrentie). Veld- en laboratoriumexperimenten tonen een
direct causaal effect tussen verzuring enuitsterven of
verminderde voortplanting van vissen.
De fysiologie van vissen is eveneensbestudeerd in het
licht van verzuring, Ca-enAl-concentraties. De kieuwen
zijn degevoeligste lichaamsdelen, die in contact methet
water staan enhier treden ookhet eerst beschadigingen
op. Het schema van figuur 5biedt ook voor vissen goede
aanknopingspunten. Het zuur-base evenwicht inhet bloed
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wordt verstoord bij lagepH in combinatie met hoge Cagehaltes. Bij lagepH in zachte wateren ontstaan problemen
met de ionenuitwisseling via dekieuwen, resulterend in
verlaagde NaCl concentraties en osmotische problemen in
het bloed.
Verhoging vanhetAl-gehalte geeft dezelfde verschijnselen
(Leivestad 1982). De toxiciteit vanAl verdwijnt bijcomplexering aan organische stoffen. De toxiciteit vananorganisch Al ishet grootst bijpH 4,5 tot 5. De invloed op
verschillende levensstadia is sterk verschillend. Bij pH
4,2 tot4,8 bleken viseieren zelfsbeter uit tekomen als
erAl aanwezig was. Behalve vrijAl zijn de complexen Alhydroxyde enAl-fluoride zeer toxisch (Baker 1982). De
toxiciteit van deAl-hydroxide isbij eenpH van circa 5
hethoogst (Haines 1981).
Omdat de kieuwen aangetast worden bij lage pH (waarbij
b.v. veel slijmwordt uitgescheiden) treedt er zeker ook
verminderde CU-opnameop, hetgeen uiteraard de ademhaling
sterkbemoeilijkt. De opname van H -ionen veroorzaakt een
lagepH inhet bloed,waardoor deO^-binding doorhemoglobine afneemt.
Dit effect treedt bijhoge Ca-concentraties op. In het
algemeen treedt verlaagde zuurstofconsumptie bij extreem
lage pH's op (3,5)engestoorde ionenhuishouding al veel
eerder (pH4tot 5 ) . Behalve voor aluminium is erook een
toxische invloed vankoper en zink geconstateerd in een
verzuurd meer (Yan et al. 1979). Ineen aantal gevallen is
een sterk verhoogd kwikgehalte in vissen geconstateerd
zonder lethale effecten. Als deze vissen gegeten worden
door vogels, zoogdieren of demenskan verdere accumulatie
optreden.
IndeNederlandse wateren, die van oorsprong al zuur zijn
(pH lager dan 5)komtmeestal geen vis voor (m.u.v. de
hondsvis). Inde door Littorella gedomineerde aquatische
systemen, die ernstig bedreigd worden door verzuring,
worden diverse vissoorten in soms grote aantallen gevonden
(Leuven et al. 1984). Hier iswellicht de grote modder-

26

kruiper eenkarakteristieke vis. Debedreiging voor deze
soort door verzuring lijkt zeer reëel (DenHartog et al.
1983).
Over devispopulaties inkleinere stromende wateren en een
mogelijk effect door verzuring en/of zwaremetalen is in
ons land niets bekend.

3.9

Vogels en zoogdieren
Er isnauwelijks onderzoek verricht naar de effecten van
verzuring op vogels en zoogdieren. Er zullen zeker indirecte effecten optreden, zoalshet reeds genoemde effect
van accumulatie van zware metalen inde voedselketen (visetende vogels, otters,waterspitsmuizen) en een afname of
toename vanprooidieren als gevolg vanveranderingen inde
aquatische voedselketens. Doorhet verdwijnen vanwaterplanten kunnen vogels alsmeerkoeten entalingen van dit
type water verdwijnen endoorhet verdwijnen van vissen
ontbreken bijvoorbeeld futen.

3.10

Onderzoek op ecosysteemniveau
Debiologische respons opverzuring isgradueel.Hoe zuurderhet water wordt, hoe meer organismen op de verzuring
zullen reageren, zowel rechtstreeks als door indirecte
effecten. Hetwegvallen van slakkenheeft invloed op typische slakkenpredatoren (bloedzuigers bijvoorbeeld); het
wegvallen van vissen als toppredatoren geeft een verschuiving in de voedseldieren van vissen, waardoor de
samenstelling vanhet zoöplankton wordtbeïnvloed enevertebraten als toppredatoren gaan functioneren. Volgens
Haines (1981)heefthetwegvallen van vissen in verzuurde
meren een grotere invloed ophet ecosysteem, dan door de
directe effecten vanpH-verlaging enmobilisatie vanmetalen wordt veroorzaakt. Effecten op ecosysteemprocessen
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zijn overhet algemeen nogmaar weinig bestudeerd en de
resultaten geven aanleiding tot speculaties, die uitgebreid getest moetenworden.
In stromende wateren is een verschuiving in functionele
groepen geconstateerd bij verzuring. Ookhier vindtophoping van organisch materiaal plaats, waardoor de groep
organismen, diehet grove materiaal consumeren en afbreken
(shredders) toenemen. Dieren, die van vastzittende algen
leven (scrapers) en dieren, diehet fijnere organische
materiaal eten (collectors) nemen daarentegen sterk af.
Het lijktmogelijk om ingoed bestudeerde stroomgebieden
de effecten van verzuring modelmatig vast te leggen. Het
schema van figuur 6 iseen aanzet tot zo'nbewerking. Voor
stilstaande wateren iseen dergelijk schema nog niet ontwikkeld. Het verdient aanbeveling indeze richting onderzoek te stimuleren.
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Fig. 6. Illustratief schema van de effecten van H -stress
op biotische en abiotische componenten van het
Norris Brook ecosysteem. De rechthoeken stellen de
standing crop voor; pijlen geven de stroom van
anorganische enorganische nutriënten aan. Asterisks duiden op stromen, die veranderd kunnen
worden (bijv. veranderingen invoedselgedrag en
wijzigingen inde fysiologische respons vanorganismen t.o.v. ion-uitwisselingsmechanismen (Hall &
Likens 1980)
+
= vermeerdering
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DOC =opgelost organisch koolstof
POM =particulair organisch materiaal
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3.11

Conclusies
Dehiervoor beschreven effecten van verzuring enmobilisatie van metalen hebben directe en indirecte invloed op
alle trofische niveau's van aquatische systemen. Genoemd
zijn verlaging van de soortsdiversiteit, verminderde reproductiemogelijkheden, verandering van trofische interacties door het wegvallen van bepaalde organismen en de
toename van andere (zuurtolerante), verhoogde helderheid
van het water (waardoor de temperatuurhuishouding verandert), verhoogde hoeveelheden organisch materiaal op de
bodem door verminderde decompositie, het optreden van
"algenmatten" op debodem en overwaterplanten, veranderde
nutriëntenbeschikbaarheid.
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DE HUIDIGE IN NEDERLAND OPTREDENDE EFFECTEN BEZIEN OP
REGIONALE ENNATIONALE SCHAAL
Alvorens in te gaan opde effecten vanverzuring van het
oppervlaktewater en de daarin levende organismen, zal
eerst geconstateerd moetenworden, of eenwater inderdaad
verzuurd is. We zullen een vergelijking moeten kunnen
maken tussen dehuidige situatie endie van vroeger en
bovendien andere beïnvloedingen dan de verontreinigde
depositie kunnen uitsluiten. De enige zekerheid, die we
hebben, is de verlaging van de pH vanhet regenwater en
een aantal fysisch-chemische enbiologische verschijnselen, die tegelijkertijd optreden. Dewerkelijke verzuring
vanwateren, d.w.z. een verlaging van depH ten opzichte
van vroegere waarnemingen, is eigenlijk niet te constateren, omdat vrijwel alle vroegere pH-metingen van weinig
waarde zijn.
Het onderzoek invennen,dusprimair inaanmerking komende
wateren, van de Stichting Onderzoek Levensgemeenschappen
in de laat-vijftiger jaren, kan niet gebruikt worden,
omdat de waarnemingen zijn verricht met pH-papiertjes,
waarvan we nuweten, dat ze (vooral inhumeuze wateren)
een of twee eenheden tehoog aan konden geven.Veel-vennen
uit de jaren '57-'60hebben eenkarakterisering vanpH 5,2
of 5,4 meegekregen, terwijl indezelfde vennen nu pHwaarden van 3-4 gemetenworden. MetpH-papiertjes worden
evenwel nog steedswaarden van 5,2 gemeten indeze vennen
(mond.med. H.K.M.Moller Pillot). Van andere oudewaarnemingen is nietmeer te achterhalen opwelke manier de pH
werd gemeten. Een tweede probleem is,dat depH nogal kan
variëren gedurende het jaar, gedurendehet etmaal envan
plaats totplaats inéénwater. Een enkelewaarneming van
vroeger zonder indicatie van deprecieze plaats in een
water (tussen vegetatie of inhet open water) of het
tijdstip van de dagmoet daarom met veel omzichtigheid
worden behandeld. Metingen van de alkaliniteit werden
zelden verricht, metingen van deCa-concentratie of de
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hardheid somswel enhieruit kunnen dan conclusies worden
getrokken. Grote voorzichtigheid bij de interpretatie van
chemische metingen uit vroeger jarenblijft daarom geboden.
In eenbeperkt aantal gevallen kon een verandering van de
chemische samenstelling vanhet water geconstateerd v/orden
gedurende de laatste tien jaar. Hetbetrof vooral verlaging van depH en verhoging vanhet aluminiumgehalte, en
andere voor organismen belangrijke factoren als veranderingen inde koolzuur- en stikstofhuishouding. Een andere
methode werkt met de indirecte effecten van verzuring.
Hierbij wordt een vergelijking gemaakt van de huidige
levensgemeenschap ineenbepaald water met die van vroeger. Eventuele verschuivingen inde flora en fauna kunnen
worden gerelateerd aan veranderingen inhet milieu, zoals
b.v.het verlagen van depH.
De gevoeligheid voor verschillende pH-waarden van een
aantal organismen kanhierbij alsmaatstaf worden gebruikt
(zoals voor diatomeeënmogelijk blijkt)of veranderingen
indevegetatie worden aan dekoolzuurhuishouding gerelateerd (zoals bij soorten vanhet Littorellion is toegepast).Eenprobleemhierbij is de interpretatie van veranderingen inde diatomeeën- ofhogere planten-flora en niet
het ontbreken van oude gegevens. Het isbijvoorbeeld bekend, dat soorten uithet Littorellion in enkele gevallen
gunstig beïnvloed kunnen worden door de activiteiten van
zwemmers. Deze voegen rechtstreeks (urine) en indirect
(door opwerveling vanbodemmateriaal) bufferstof toe aan
het water. In andere gevallen isdevegetatie door de
recreatiedruk volledig verdwenen. Ondanks dergelijke verstoringen kan demethode goed gebruikt worden, omdat de
gevormde hypothese zowel theoretisch als experimenteel
getoetst is.
Uithetwerk van Van Dam et al. (1981), Roelofs (1983)en
Den Hartog et al. (1983), die tesamenmeer dan 100 wateren
ophetpleistoceen hebben bestudeerd, envolgens dehierboven vermelde methoden mogelijke effecten van verzuring
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hebben onderzocht, kunnen devolgende conclusies afgeleid
v/orden:
1. Stilstaande wateren, die vanwege een lage alkaliniteit
in aanmerking komen voor verzuring zijn of inderdaad
verzuurd of dusdanig verontreinigd of geëutrofiëerd,
dat erniet of nauwelijks sprake isvan verzuring. Het
betreft wateren inhet gehele op figuur 3 aangegeven
gebied met uitzondering van grote delen van de duinstreek. (Hetmeest inNoord-Brabant, Twente endeVeluwe).
2. Na verzuring vanhetwater treedt verzuring van de
bodem in verzuurd water op. Op ditmoment is in de
meeste verzuurde wateren depH van debodem nog hoger
dan die vanhet water.
3.Wateren met eenhumeuskarakter, zoals inhoogveengebieden en inDrenthe (maar ookhier en daar in Brabant)
voorkomen, hadden vanouds een lagerepH (4-6). Zevertonen geen of een geringe daling van depH en bezitten
nog enige alkaliniteit.
4. De verzuring gaat gepaard met een sterke verhoging van
o.a. ammonium, aluminium en soms sulfaat.
5. In het relatief kalkarme duingebied en in laagveengebieden treedt "verharding" op, omdat calcium carbonaat
uithetbodemsediment inoplossing gaat resp. uit omringende gronden uitspoelt.
6. Het is nietmogelijk om voorhet pleistocene deel van
Nederland onderscheid temaken inregionale verschillen
vanbeïnvloeding, wel van plaatselijke verschillen ten
gevolge van eenandere uitgangssituatie, een ander
hydrologisch regime of verschillend landgebruik (stikstof).
7. Ineen aantal gevallen werden tevens eutrofiëringsverschijnselen waargenomen, zonder dat erb.v. eenhoger
fosfaatgehalte inhetwater werd gemeten. Indezegevallen werd meestal wel een sterke toename van orthofosfaat inhet interstitiele bodemwater gevonden. De
inbreng van nitraat door zure depositie kan bovendien
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tientallen kilogrammen per hectare per jaar bedragen,
waardoor wezenlijke eutrofiëring plaatsvindt.
Deeffectenvandezuredepositie opdeflora enfauna in
de onderzochte wateren zijn inhoofdstuk 3vermeld. Inhet
algemeen kan men zeggen, dat ereen sterke vermindering
optreedt van het oorspronkelijke aantal soorten, waarbij
in het oog vallende groepen als hogere waterplanten en
vissengeheelverdwenenkunnen zijn.Niet alleen deverscheidenheid binnen een enkel water verandert, maar ookde
van nature aanwezige verschillen tussen laag-alkaliene
wateren verdwijnen. Vanuit natuurwetenschappelijk standpunt bezien betekent dit een grote verarming. Het is
schrijnend, dat veel van deverzuurde wateren juistom hun
grote ecologische waardebijzonderebescherming genoten en
in natuurreservaten zijn opgenomen. Planten als de waterlobelia, die aan het begin van deze eeuw op vele tientallenplaatsen voorkwam, groeit nunog inéénven.Isoetes
lacustris, die in 1956 nog in een tiental vennen groeide,
komt eveneens nog slechts op één plaats voor.In beide
gevallen betreft het vennen die recent of in het verleden
door eutrofiërende activiteiten zijn beïnvloed. In relatief ongestoorde vennen zijn de soorten overal verdwenen.
Isoetes echinospora,waarvan in 1956 4groeiplanten bekend
waren, is uit Nederland verdwenen (v.d.Veer 1956).
De heikikker wordt op veel plaatsen bedreigd en hetzelfde
geldtmisschien voor degrote modderkruiper (DenHartog et
al. 1983). Verzuring leidt tot eenverlaging van dediversiteitvan de Nederlandse wateren.
Als het effect van zure depositie op wateren in Nederland
moetwordenbeschreven, zaldenadruk vallen op degradatie
van natuurlijke systemen en verarming van flora en fauna.
Directe schadelijke effecten op mensen of huisdieren zijn
nog niet bekend.
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5.

VERWACHTE EFFECTEN BIJ ENKELE TOEKOMSTBEELDEN DOORDEPOSITIE
Het is uiterst moeilijk om voorspellingen te doen met
betrekking tot toekomstige effecten bijgelijkblijvende of
afnemende verzuring van de depositie. Er zijn geen dosiseffect-relatie onderzoekingen uitgevoerd, waarin de concentraties aan verontreinigende stoffen inde depositie
werden gerelateerd aan effecten inhetwater.
In paragraaf 2.1 iseen tabel gegeven voor de huidige
situatie. Tabel 2 geeft de getallen bij een maximaal
mogelijke bestrijding, hetgeen in een ruimehalvering van
de totaal depositie resulteert (gegevens v. Aalst 1983).
Tabel 2;Geschatte depositie inNederland bij een maximaal
mogelijk bestrijding van de luchtverontreiniging
(Mol zuur/ha/jaar).
SO

droog
nat
totaal

x
880

290
1170

N0 X
340
170
510

NH X
660
340
1000

Totaal
1880
800
2680

De variatie van dehuidige natte depositie inNederland is
in figuur 7weergegeven. Hieruit blijkt, dat gebieden met
de ernstigste verontreiniging samenvallen met enkele van
de voor verzuring meest gevoelige gebieden (fig. 3) in
Nederland. De NH^-concentraties zijnhethoogst in de
concentratiegebieden vanbio-industrieën, zoals de Peel en
deVeluwe.
Een aantal gegevens isvanbelang voor een juiste interpretatie vanhetgeenhiervoor is vermeld.
Inde eerste plaatshebben deze gegevens alleen betrekking
op derechtstreekse beïnvloeding. Over de hoeveelheden,
dievia afstroming enviahet grondwater inhet oppervlaktewater terechtkomen, bestaan geengegevens.

3e;

Inde tweede plaats zijn de effecten niet recht evenredig
met de hoeveelheden of concentraties verontreinigende
stoffen indedepositie.
In de derde plaats zijn de effecten afhankelijk van de
uitgangssituatie vanhet ontvangende systeem.

T KNMI/RIV
2000

2000

Fig. 7.Totaal aan natte depositie van zuur inmol H .ha
jaar
De wateren, die inNederland verzuurd zijn, hebben hun
alkaliniteit verloren en vertonen eenpH van rond 3 tot
4,5 ofbezitten nogwel enigebuffercapaciteit en hebben
een pH van 3,5tot 4,5. De eerste groep is degroep van
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heldere wateren, die eenpH tussen 5en8hadden en zwak
alkaliënwaren,de tweede groepbestaat uithumeuze vennen
enveenwateren, die van ouds reeds zuur zijn (pHvan 4tot
6 ) . de wateren in deze categorie vertonen een minder
duidelijke invloed van de zure depositie. Zeworden vooral
inDrenthe enhet Peelgebied gevonden. De degeneratie van
verzuurde wateren isinde voorgaande hoofdstukken al
beschreven. Het valt te verwachten datbijgelijkblijvende
of toenemende depositiehet proces vandegeneratie voort
gaat. Vermoedelijk zal depH niet verder dalen dan tot
rond 3, de concentraties van ammonium e.d. zullen verder
toenemen. Het eindstadium van devegetatie is via een
opbloei van Juncus bulbosus en/of Sphagnum eenwater zonder ondergedoken planten,maar met een dikke laag detritus
(afgestorven plantenmateriaal en aanvoer van terrestrische
systemen) op debodem. Kale zandbodems komen in vennen
praktisch nietmeer voor. De inhoofdstuk 3 beschreven
draadwiermatten kunnen waarschijnlijk nog in een aantal
wateren een dominerende rol spelen. De fauna zal evenals
de microfytenflora een zeer eenzijdig beeld vertonen;
weinig soorten inhoge aantallen van tegen dehoge zuurgraad ende specifieke ionenconcentratie bestand zijnde
organismen. Demacrofauna bestaat vooral uit insekten met
een relatiefhoog percentage predatoren (50%van desoorten). Vissen ontbreken uiteraard, evenals vele groepen
dierlijke enplantaardige organismen (slakken, bloedzuigers, groenwieren,hogerewaterplanten e t c ) . Ophetogenblik is er nog een zekere verscheidenheid in verzuurde
wateren. Bij voortgaande verzuring zaldeze differentiatie
verdwijnen en ook debodems van verzuurde wateren zullen
verder verzuren. Bijvermindering van de zure depositie,
is teverwachten, datde differentiatie in standblijft.
De vraag is, of er inde ergste gevallen verbetering
mogelijk is. Door natuurlijke processen kan dealkaliniteitweer opgebouwd worden. In enkele uitzonderingsgevallen stijgt de alkaliniteit doordat nitraat als stikstofbronwordt gebruikt enals organisch Nwordt vastgelegd in
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het sediment. Daarnaast kan sulfaatreductie een verhoging
van de alkaliniteit geven (Kilham 1982). Dit is soms het
geval bij een toenemende voedselrijkdom. Erkan ook een
externe toevoeging van de alkaliniteit worden bereikt,
zoals b.v. door bekalken gebeurt. Eenbijkomende bezwaar
is bijbekalken, dat er een totaal andere levensgemeenschap zal gaanoptreden, terwijl demobiliteit van zware
metalen somswordt verhoogd (Driscoll et al. 1983). Aanvullende maatregelen zullen zeker nodig zijn om gunstige
effectenbij afnemende verontreiniging inde depositie te
bewerkstelligen. Het zal vermoedelijk noodzakelijk zijn om
het sediment tot op deminerale bodem te verwijderen. Het
is misschien mogelijk om zware metalen te laten complexeren enhet ontstane complex of neerslag af te vangen of
uit te baggeren. Eventuele maatregelen zullen wel met
grote voorzichtigheid uitgevoerd enbegeleid dienen te
worden.
Men kan zich voorstellen datvennen, die in de zomer
opdrogen en inhet najaar met regenwater met eenhogere pH
gevuld worden, minder zuur zullen zijn.Een voorwaarde is
dan wel, dat uithet sediment geen nalevering vanverzurende stoffen plaatskan vinden (oxidatie van sulfide).
Volgens amerikaanse onderzoekers zal de tijdschaal bij
herstel indezelfde grootte-orde liggen alsbij deverzuring gold. Dit zouvoor deNederlandse situatie betekenen,
dat er enige tientallen jarenbenodigd zijn, aangenomen
dat erhelemaal geen verontreinigde depositie meerplaatsvindt. Tot slotkan gewezen worden op voorspellendemodellen, zoals dat van Henriksen (1980) (fig. 8 ) . Hoewel er
nogalwathaken enogen aan dit soortmodellen zitten,kan
de veronderstelde relatie tussen calcium en magnesium
enerzijds en sulfaat anderzijds inditverband wellicht
een zekere voorspellende waardehebben. Inextreem zure
situaties (zoals inNederland) stijgt de concentratie van
Ca enMg, zodathet rechtlijnige verband niet vantoepassingis.
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Fig. 8. Relatie tussen calcium enmagnesium en sulfaat in
regen enwater van eenmeer (Henriksen 1980).
x=waarden gecorrigeerd voor zeewaterbeïnvloeding.

39

6.

CONCLUSIES ENAANBEVELINGEN VOOR ONDERZOEK

6.1

Dehuidige stand vankennis m.b.t.verzuring in
oppervlaktewateren
Verzuring van enige tientallen stilstaande oppervlaktewateren inde voor verzuring gevoelige gebieden in Nederland
isaangetoond of aannemelijk gemaakt. Demechanismen, die
bij verzuring een rol spelen en de effecten op flora en
fauna zijn in grote lijnen bekend, of in hypothesen
geformuleerd. Leemten in dekennis met betrekking tot
beken, duinmeren enveengebieden worden aangegeven inhet
overzicht ad 6.2. Hierin staan ook aanbevelingen voor
experimenteel onderzoek ter toetsing van dehypothesen en
ander gewenst onderzoek.

6.2

Noodzakelijk onderzoek
In navolging van demanier vanpresenteren, zoals door
Bubenick et al. (1983)wordt toegepast, volgt hier een
tabellarisch overzicht van te onderzoeken onderwerpen. De
tekst is beknopt gehouden om de overzichtelijkheid te
vergroten. Prioriteiten zijn niet toegekend, omdat een
dergelijke afweging beter gemaakt kanworden als deonderzoeksuggesties uit deandere deelrapporten bekend zijn.
Bovendien is eenprioriteitentoetsing tevens afhankelijk
van depraktische realisatiemogelijkheden van eventuele
resulterende interdisciplinaire projecten.

dn

Onderwerp

Belang

Stand van kennis

Gewenst onderzoek

Monitoring (chemisch en biologisch) van enige
humeuze en heldere wateren op
het pleistoceen.

Om de invloed
van verzuurde
depositie aan
te tonen, is
een tijdreeks
van waarnemingen nodig.
Evt. herstel
bij verminderde verzuring
kan eveneens
waargenomen
worden.

Chemische analyse vindt al enige
jaren plaats. De
effecten op flora
en fauna zijn ten
dele bekend.

In geselecteerde wateren een
standaard programma van chemische analyse's en biologische bemonstering van enige
groepen van organismen (desmidiaceeën, diatomeeën, hogere
planten).

Fysiologisch
reactie van
microfyten bij
verzuring.

Effect van verzuring is geconstateerd,
niet verklaard.

De in aanmerking
komende microfyten zijn uit veldonderzoek bekend.
Enig vooronderzoek
is verricht (Eunotia exigua en Al)

Laboratoriumonderzoek met geselecteerde microfyten, gericht
op fysiologische
werking van pH,
so 4 - aluminium
etc.

De invloed van
zware metalen
in de veldsituatie

Toxische effecten zijn
in laboratoriumexperimenten
vastgesteld
maar in oppervlaktewateren niet

Gegevens uit binnen- en buitenlandse experimenten
op enkele afzonderlijke organismen
zijn voor enkele in
aanmerking komende
metalen bekend.
Concentraties van
van sommige metalen
zijn in een beperkt
aantal wateren gemeten.

Onderzoek naar de
actuele concentratie
van zware metalen
in water, bodem
en organismen.
Procesmatig onderzoek naar interacties tussen deze
drie componenten.
Toetsing met laboratoriumexperimenten.
Combinaties met 1
en 2)

Hydrologische
en fysisch-chemische interacties land-water,
beïnvloeding
door verzuurde
neerslag en de
effecten op de
resp. biota.

De invloed
van terrestrische systemen op het water is zeer
groot; omgekeerd via grondwater en irrigatie groot. Verzuring van oppervlaktewateren
is voor een belangrijk deel
afkomstig van
indirecte input.

Een aantal deelprocessen is bekend.
Kwalitatieve en kwantitatieve beïnvloeding van water-land is
in de meeste gevallen
totaal niet bekend.

Geintegreerd onderzoek van land-water ecosystemen.

Invloed van verzuring op ecosysteemprocessen

Het is de belangrijkste
leemte in kennis van de effecten van verzuurde depositie op organismen in het water

De invloed op
organismen is
in grote lijnen
bekend, maar de
invloed op de
processen en
relaties tussen
organismen, zeker in stilstaande wateren, totaal
niet

Ecosysteemonderzoek in verzuurde
wateren
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Onderwerp

Belang

Stand van kennis

Gewenst onderzoek

Monitoring van
ammonium in regenwater en oppervlaktewater
nabij concentratiegebieden.

Ammonium wordt
in grote hoeveelheden aan
oppervlaktewater toegevoegd
via de lucht,
afstroming of
grondwater.
Bij oxydatie
draagt het bij
tot verzuring.

Er zijn metingen
die wijzen op een
sterke correlatie
bioindustrie-ammonium in regenwaterammonium in oppervlaktewater.

Multidisciplinair lucht-bodem-water onderzoek om de invloed van bioindustrie/overbemeste akkers op het
milieu te onderzoeken.

De rol van ammonium (procesmatig).

Ammonium wordt
in grote hoeveelheden aan
oppervlaktewater toegevoegd
via de lucht,
afstroming of
grondwater. Bij
oxydatie draagt
het bij tot
verzuring.

In theorie is
duidelijk wat er
in het water kan
gebeuren. Dit is
nog niet getoetst.

Experimenten in
veld en laboratorium.

Mogelijke
verzuring van
laaglandbeken

Beken voeren
water af uit
een geheel
stroomgebied.
De invloed van
grondwater kan
goed geconstateerd worden.

Chemisch en biologisch onderzoek in
tal van beken is verricht. Aandeel van
grondwater is slecht
bekend. Enkele oude
monsters van kiezelwieren zijn bewaard.

Relatie kwaliteit
en kwan titeit van
grondwa ter indelen van stroomgebieden met afvoergegeven s. Correlatie met biologisehe pa rameters.
Vergeli jking oude
en rece nte kiezelwieren.

Invloed van zure neerslag op
duinwateren

De "verharding"
door oplossen
van CaCOo uit
de bodem, kan
de primaire producenten samenstelling ingrijpend veranderen.

Verspreide kennis
m.b.t. chemie en organismen aanwezig

Monitoring van
chemie en geselecteerde organismen in enkele duinwateren.

Koolzuur-huishouding in veengebieden.

Gecombineerde
invloed van verzuurde neerslag
en uitspoeling
van CaCOj uit
omringende landbouwgronden in
veenwateren
verandert de ionensamenstelling zodanig,
dat dit de flora sterk beïnvloedt.

Relatie waterchemie
hogere planten is geformuleerd als hypothese.

Veldwerk om effecten op hogere planten te
bestuderen; experimenteel om
hypothese te
toetsen. Onderzoek aan microfyten in dezelfde wateren, om
evt. veranderingen in soortensamenstelling en
biomassa te bestuderen.
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Onderwerp

Belang

Stand van kennis

Gewenst onderzoek

De invloed van regenwater met verschillende samenstelling op biologisch en chemisch
verschillende
watertypen

Toetsen van
reeds ontwikkelde hypothesen en onderzoek naar regeneratie.

Hypothesen zijn
ontwikkeld over
de deeleffecten
van atmosferische verontreinigingen op verschillende aquatische
systemen.

Beregening van
kunstmatige aquatische systemen met
'regen'-water van
verschillende samenstelling

Identificatie
van het agens
in verzuurde
wateren op verschillende organismen.

Het totaa 1 effeet van verzuring isv aak
wel beken d,
niet welk e componenten verantwoorde lijk
zijn voor veranderinge n in
flora en fauna
die resul teren
in domina ntie
van bepaa lde
soorten

Veldwaarnemingen
geven aanwijzingen welke organismen (groepen)
effect ondervinden.

Experimenten met
organismen als
hondsvis, kikker
salamander e t c ,
die in verschillende levensstadia aan water met
verzurende componenten worden
blootgesteld.

Onderzoek naar de
S- en N-kringloop
in bodem en water

De reductiepro- In Nederlandse vercessen en oxy- zuurde wateren is
datieprocessen praktisch geen onfin droge jaren) derzoek verricht
hebben grote
naar S- en N-cyclus,
invloed op de
in buitenlandse
zuurgraad en
meren wel
daarmee samenhangende factoren

Chemisch en bacteriologisch onderzoek naar de S- en
N-kringloop in de
bodem en het water

Storingen in de
voedselkringloop
van verzuurde
milieus

Ophoping van
organisch materiaal en overvloedige draadalgengroei zijn
geconstateerd
of te verwachten. Stimulatie
van decompositie
heeft grote
praktische betekenis

De verantwoordelijke
processen zijn grotendeels bekend of
theoretisch te beredeneren. Veldwaarnemingen in
Nederland ontbreken

Experimenteel en
veldonderzoek naar
decompositie onder
verschillende omstandigheden van
zuurgraad, Al-concentratie etc.

Regeneratieprocessen in verzuurde wateren

Bij natuurlijk
of k unstmatig
hers tel van verzuur de wateren
zal aan een aantal randvoorwaar>den moeten
word en voldaan.
Voor een
Welk.
guns tig verloop
van de regeneratie zijn deze
van zeer groot
bela ng

Er is voornamelijk
buitenlandse ervaring met bekalken.
De resultaten zijn
sterk verschillend,
succes matig

Onderzoek naar randvoorwaarden bij
regeneratie van
verzuurde wateren
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