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-3SAMENVATTING EN BELANGRIJKE CONCLUSIES
Fosfaatnalevering ishetonder bepaalde omstandigheden vrijkomen inhet
oppervlaktewater van fosfaten uithetsediment die daarin onder andereomstandigheden zijn vastgelegd. Dat vrijkomen vindt indehuidigesituatie reeds
plaats inde lenteen dezomer,maar kan relatief nog belangrijkerworden wanneer
de fosfaattoevoer uit andere bronnenwordt verminderd.
Met behulp van eenexperimenteel systeem isgetracht inzicht teverkrijgen
inhetvrijkomen van fosfaten uit sedimenten.Verschillendesedimenttypes uit
deprovincie Noord-Ho4landwerden vergeleken met betrekking tot hunfosfaatnaleveringscapaciteit,een grootheid dieaangeeft hoeveel fosfaat debodem
onderoptimale omstandigheden (inde lenteen zomerperiode) kannaleveren.
Verderwerd inhetexperimentelesysteem aandacht besteed aan de invloed
die kwel enwegzijging op deomvang en snelheid van denalevering hebben.
Heteffect van hetwegbàggçr.en van de toplaag,welke demeeste fosfaat
bevat,werd eveneens onderzocht.
De invloed vanalgengroei opdesnelheid van naleveringwerd ineen
enigszins gewijzigd systeem bestudeerd.
Degemeten naleveringscapaciteitwerd vergeleken met de resultaten van
een anderemethode,namelijk chemische fractionering van hetsediment.

Ç} Inhetonderzoeksgebied werd eengrote variatie innaleveringscapaciteit
gevonden met behulp van een doorstroommethode (1/2-23gPm "jaar" ).
Erbestaan grote verschillen tussen dediverse sedimenttypen:
2

Veen (mosveen - rietveen- zeggeveen)
Zand

Bagger ( s 1 i b . g y t t j a )

1

0.4 -1.3gPm "jaar'

<1
k - 2k

\_)Veensedimenten staan hun fosfaat ook inkorte tijd af (korter dan de lente
en de zomerperiode). Dit betekent dat bijvoldoende doorspoeling met fosfaatarmwater snel uitputting van het sediment zal optreden en snelle verbetering
van desituatie met betrekking totalgengroei verwachtwordt.
O Bijwegzijging isdenalevering lager dan bijkwel of niet bewegend grondwater.
(2) Ingebieden waar het grondwaterwegzijgt,kanmenmetwegbaggeren van de
toplaag (alsaanvullendemaatregel opverminderde fosfaattoevoer van buitenaf)
de fosfaatnaleveringscapaciteitongeveermet een factor tienverkleinen.

Ik

\_)Baggeren (zonder vermindering van de fosfaattoevoer van buitenaf)opzich
Heeft slechts een zeer tijdelijk positief effect door devorming van nieuwe
fosfaatrijkebagger.
Çy Ingebieden met fosfaathoudende kwel heeft baggeren minder effectopde
fosfaatnalevering dan ingebieden metwegzijging.

(_) De resultaten van chemische fractionering vormen geen nauwkeurige parameter
voorhet voorspellen van de fosfaatnaleverings-capaciteit,aangezien grote
variaties gevondenwerden inhet vergelijk van de resultaten van beide
methoden.

(_)Degebruikte fractioneringsmethode isonbruikbaar voorveensedimenten.

(_)Algenversnellen(door fosfaatopname tijdens hun groei t de nalevering
van fosfaten uithetsediment.
Aangezien dealgen het fosfaat opslaan kunnen zijbijgeforceerdedoorspoeling dienen als transportmiddel.

Q Gezien het voorgaande punt zal geforceerde doorspoeling alssaneringsmaatregel hetgrootste effect hebbenwanneer dealgenbiomassa maximaal
is,hetgeen veelal indenazomerhetgeval is.
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INLEIDING.

1.) ALGEMENE INFORMATIE

Het fosfaat datzich indevaste fase vanhetsediment vanmeren
en sloten bevindt, is indynamisch evenwicht methetopgeloste fosfaat
inhetoppervlaktewater (Fig.1.1)

Figuur 1.1 Evenwicht tussen vaste en vloeibare

fase.

Ineenevenwichts situatie (dieinwerkelijkheid nooit langdurigzal
voorkomen) gaat erpertijdseenheid, evenveel fosfaat inoplossing
als dateraanhetsediment wordt gebonden.
Het inFig 1.1.,zosimpel afgebeelde evenwicht is inwerkelijkheid zeer
complex, doordat hetonder invloed staat vaneengroot aantal fysischeen
chemische factoren: temperatuur, zuurgraad, redoxpotentiaal, samenstelling
van hetsediment en samenstelling vanhetoppervlaktewater zijn enigevan
de stuurvariabelen, diedegrootte vande pijlen 1en2 in Figuur 1.1.
bepalen.
Een voorbeeld: Wanneer deconcentratie aan opgelost fosfaat inhet
oppervlaktewater hoger wordt, danwordt de flux naar hetsediment (pijl 1)
groter, waardoor ereen netto opslag van fosfaat inhet
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sediment plaatsvindt. Deze vastlegging vanhet fosfaat kan erechter
toe leiden dat onder andereomstandigheden pijl 2groterwordt dan
pijl 1,wat betekent dater fosfaat vanuit het sediment inoplossing
gaat. Dit laatste proceswordt nalevering genoemd. Naarmate ermeer
fosfaat inde bodem isopgeslagen,wordt demogelijkheid groter,dat
er bijafnemende fosfaat-concentratie inhetoppervlaktewater langdurige
nalevering zal optreden.
Deze nalevering isnu reedswaarneembaar inde lenteendezomer,
wanneer hetmeeste opgeloste fosfaat isopgeslagen indealgenpopulatie;
indeherfst en dewinterwanneer dealgenafsterven engemineraliseerd
worden,wordt deconcentratie aanopgelost fosfaat inhet bovenstaande
water hoger envindtweeropslag inhet sediment plaats.Dit proces
kanworden gemeten door een fosfaatbalans voor een bepaald gebied op
testellen.
Figuur 1.2 geeft daarvan een voorbeeld.

Nalevering

m

l
Opslag

Figuur 1.2 Nalevering

en opslag van

fosfaat

n

-7Hetnadeel van dezemethode isdat de informatie achteraf beschikbaar
komt.
Bij reductie van de fosfaatbelastingvan hetoppervlaktewater gaat
dehoeveelheid naleverbaar fosfaat een relatief belangrijker rol spelen
inde toevoer van fosfaat naar hetoppervlaktewater. Kwantitatievegegevenshierover ontbreken voor deprovincie Noord-Holland volledig.
Hetonderzoek dathiernawordt besproken poogtenig licht tebrengen
indeomvang van denalevering.

1.2Onderzoeksopdracht

Doel van hetonderzoek is inzicht tekrijgen indematewaarin
het fosfaat uitdebodem alseutrofiëringsbron,gaat dienen,wanneer
de fosfaatbelasting vanhetwater afneemt.Tevens zal hetonderzoek er
aandacht aan besteden ofermaatregelen mogelijk zijnom defosfaatmobi1isatie tebeperken.

1.3.Voortgang van hetonderzoek.
Hetonderzoekwerd uitgevoerdmet experimentele systemen en Noordhollandse sedimenten,ophet Laboratorium voorMicrobiologie van1
februari 1980 tot 31januari 1983.
Inde loopvanhet onderzoek verschenen vier voortgangsrapporten:
Van Liere,L6Mur.L.R.,1980.De invloed van demigratie enmobilisatie van de fosfaten insedimenten opdealgengroei. september 1980,
pp.25
Van Liere,L.,Montijn, A. SMur,L.R., 1981.De invloed vande
migratie enmobilisatie van de fosfaten insedimenten op dealgengroei,
juli 1981,pp.31.
Van Liere,L.,Peters,J6Mur,L.R., 1982.Fosfaatnalevering in
enigeNoordhollandsemerenendeWijdeWormer,maart 1982,pp.71
Van Liere,L.,Peters,J. 6Mur,L.R., 1982.Fosfaatnalevering,
baggeren en kwel gesimuleerd met Noordhollandsesedimenten,november
1982,pp.72.
Verder verschenenvier wetenschappelijkeartikelen:
Van Liere,L.6Mur,L.R., 1982.The influenceofsimulated groundwatermovement on thephosphorus release fromsediments,asmeasured ina
continuous flowsystem.Hydriobiologia 92,511-518.
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Van Liere,L.,Peters,J., Montijn,A. 5Mur,L.R., 1982. Release
of sediment phosphorus,and the influenceofalgal growth on this proces.
Hydrobiol. Bull. 16,191-200.
Van Liere,L.,Peters,J. 6Mur,L.R., (aangeboden aan H2O). Fosfaatnaleveringscapaciteît van sedimenten en naleveringstijd.
Peters,J. £Van Liere.,L. (submitted toVerh. Internat.VereinLimnol). Phosphorus release fromsediments,dredging and upwelling
groundwater as simulated inanexperimental system.

Hetderde envierde voortgangsrapport geven een volledige overzicht
vanhetmeetprogramma,, de resultaten endediscussie ervan.Debelangrijkste gedeeltes zullen indit rapport nogmaalsworden samengevat.

1.4.Plaats van hetonderzoek inhet beleid.
Een nadere formulering van deeutrofiëringsbestrijding,zoals die
voor heteerstwerd geformuleerd inde Fosfatennota 1979,werd doorde
betrokken ministeries vastgelegd inde richtlijnen van het Indicatief
Meerjaren ProgrammaWater 1980-1984.Het beleid ter bestrijding van
eutrofiëringsproblemen Is indeeerste plaats gericht op het verlagen
van de fosfaatbelasting,met debedoeling dat fosfaat hierdoorweer de
belangrijkste beperkende factor voor dealgengroei wordt.
Inhet verledenwas fosfaat namelijk indemeeste gebieden van degematigde klimaat zone debeperkende factorvoor degroei van algen.Door
dehoge fosfaattoevoer naar hetoppervlaktewater inde laatste decennia
isdat,althans inNederland,vrijwel nietmeer het geval.Uit de literatuur blijkt dat ingrote delen van Noord-Holland fosfaatbeperking nog,slechts
inuitzonderingsgevallenvoorkomt.

Om fosfaatweer beperkend temalen voordegroei zal het gehalteaan,
totaal-fosfaat,volgens het IMP, inhetalgemeen lagermoeten zijn dan
0 . 2 - 0 . h mg P I

.Indenormenlijstvoordebasiskwaliteit isvoor

stagnantewateren eenwaardevan 0.2mg PI

(totaal fosfaat)opgenomen.

Ommin ofmeer natuurlijke fosfaatgehalten tebereiken,zal invele
wateren een streefwaarde vanminder dan 0.1 mg PI

moeten gelden.
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Debijgenoemde concentraties behorende belasting wordt sterk bepaald
doordehydraulische verblijftijd. Inmerenmeteenverblijftijdvan
langerdanenigemaanden zaldebelastingwaarschijnlijkmoeten worden
-2
-1
teruggebracht totwaarden vanca.0.5- 0.1gPm jaar
eninwateren
meteenverversingstijdvannietmeerdanenkeleweken zijn enkele grammen
Pm

jaar

toelaatbaar. (Fig.1.3).
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IndeFbsfatennota 1979 isgekozen voor een tweesporenbeleid.
Op landelijk niveauwordtvoorgesteld fosfaten inwasmiddelen te
vervangen.Op regionaal niveau zal fosfaatverwijdering indaarvoor
inaanmerking komende rioolwaterzuiveringsinrichtingenmoetenworden
uitgevoerd. Naast deze tweesporenwordt inde fosfatennota reeds
enigeaandacht besteed aan andere fosfaatbronnen,diebestreden kunnen
worden,zoals uit de landbouw en uit de industrie.
Bovendien isgedurende de laatste jaren duidelijk geworden,datvoor
debestrijding van deeutrofiëring een integrale aanpak van devele
factoren niet gemist kanworden omvoldoende effect tesorteren.Hierbij
wordt vooral noggedacht aan deaanpak van deeutrofiëring doorhet
aanbrengen van verandering indehydrologischeaspecten van hetwater
en door het verminderen van de fosfaatnalevering door baggeren.Voor
een dergelijke integrale regionaleaanpak pleitteook denota Fosfaat
inwater,1977,van deProvincie Noord- Holland.
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2.

MATERIAAL en METHODEN

2.1 Inleiding.
Inhetbeschreven onderzoek zijn twee methodieken gebruikt. Allereerst hetcontinu doorgestroomde system (zie2 . 3 ) ,waarin fosfaatnaleveringscapaciteit werd bepaald vanverschillende sedimenten. Tevens
werden kwel enwegzijgingsexperimenten uitgevoerd indatsysteemen
werd de invloed vanalgengroei en (inandere experimenten) baggeren
bestudeerd. Daarnaast werd chemische fractionering vanhet sediment
uitgevoerd, teneinde deverschillende vormen vanhetdaarin voorkomende fosfaat tebepalen (zie2 . 6 ) .Er isgepoogd deuitkomstenvan
beide methoden metelkaar inverband tebrengen (Hfst.3).

2.2 Onderzoekgebied.
Het gebied waarin deonderzochte sedimentmonsters werden verzameld,
was

deprovincie Noord-Holland.

In deze provincie isaanhetoppervlak sprake vaneenbreed scalavan
bodemsoorten. Ophetniveau vandeslootbodems endemeerbodems isde
variatie geringer. Vaak ishetoorspronkelijke sediment bedekt meteen
recente laag bagger (bagger, slib, gyttja :eensedimentmengsel van
recente oorsprong bestaande uitparticulair organisch materiaal,anorganische precipitaten enmateriaal vanminerale oorsprong).Een
dergelijk amorf materiaal ismoeilijk tekarakteriseren.; hetzal echter
duidelijk zijn datbagger eenzeer gevarieerde samenstelling kanhebben.
Dè plaats vanherkomst endevormingsgeschiedenis bepalen de eigenschappen
ervan. Eenaantal vandeze baggersoorten isonderzocht. Verder isveel
aandacht besteed aanverschillende veenbodems. Hetkaartje (Fig.2.1) geeft
de ligging vandemonsterpunten aan.Demonsters vanmeer dan50 punten
werden gefractioneerd, envan kOmonsters werd denalevering gemetenmet
behulp vanhetdoorstroomsysteem.
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2.3Apparatuur.

Ü

60
cm

-7cm-

Fig. 22.
Monsterverzamelaar
1: polyacrylaat

voor sediment met een stevige

buis,

2: rubber stop met ventiel,

onderlaag.
3: metalen staaf

met

aansluitklemband.
Figuur
Flowsheet

CPRR. 1: sedimentenoompartiment,

3: vlakke flenzen,

4: koelspiraal,

7: mediumtoevoer,

8: kweltoevoer

de kwelsituatie,
meter,

9: effluent,

12: lucht c.q. stikstof

2:

5: thermometer,

watercompartiment,
6: pH

electrode,

c.q. infiltratie-afvoer,

10: monstername systeem,
onder druk, 13: wasflesjes,

filters,

15: monstername poriënwater,

verdeler

van gesinterd

2.3.

16: schuimrubber

getekendis
11:

flow14:

schijf,

watten17:

lucht-

glas.

Sedimentmonsterswerden genomen inFig 2.2.afgebeelde apparaat.
Dit kon gebruikt worden totwaterdiepte van ongeveer H m . Bij dieperwater
werd gebruik gemaak van een Jenkin-modderverzamelaar.Dit apparaat bestaat
uit eenmonsterbuis zoals die inFig.2.2,welke echter ineen zondanigeconstructie geplaatst dat debuis aan onder- en boven kant doorafstandsbediening kanworden afgesloten.
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•11»De binnendiameter van demonsterbuizen was zodanig dat desedimentmonsters (na invriezen) inhetsedimentcompartiment van de reactor
kondenworden gebracht (zieFig.2.3).Opditsedimentencompartiment
werd m.b.v.een flenzensysteemhetwatercompartiment geplaatst.Het
watercompartimentwerd gevuld en doorgestroomd meteenmedium datin
samenstelling,althanswat debelangrijke ionen betreft,overeenkwam
met hetoppervlaktewater van hetmonsterpunt. Fosfatenwerden uithet
mediumweggelaten.
Dedoorstroomsnelheidwas zodanig dat deverblijftijd van hetwater in
het systeem enige dagen bedroeg. DepHwerd gemeten m.b.v.eenelectrodeenautomatisch opeen constantewaarde gehouden (8.0)doorhet
inpompen van verdund zuurofverdunde loog,wanneer dat nodigwas.
Detemperatuur werd eveneens constant gehouden,enwel op20°C.De
waterkolomwerd gemengd met een 1uchtverdeler,op zodanigewijze
datdesedimenthorizon nietwerd verstoord. Tevens zorgde debeluchting ervoor dat dezuurstofconcentratie inhetwater hoog bleef,
zodat ergeen zuurstofloosheid van hetwater konoptreden.
Dehierboven beschreven condities zijn gekozen opgrond vanhet
feit datzeeen realistischeweerspiegeling geven van situatie zoals
deze na verregaande zuivering 'szomers zal optreden. Het constant
houden van diverse parameters dientom vergelijking tussen diverse
sedimentsoorten mogelijk temaken.
Opgezette tijdenwerd hetoppervlaktewater bemonsterd envan
dezemonsterswerd de fosfaatconcentratie bepaald. Fig 2.k geeft een
weergave van de

30

*0
tijd dagen

Figuur 2.4
Experiment met sediment
bij het dorp

(bagger + veen) uit de Beetskoog,

vlak

Beets.
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resultaten van een doorstroom-experiment,zoals dat er normaal uitzag.
Aan het begin van het experiment (wanneer hetmeeste fosfaat zichnog
inhet sediment bevindt)neemt deconcentratie opgelost fosfaat in
het bovenstaandewater snel toe,vanwege dehoge naleveringssnelheid.
Daarna vermindert deconcentratie doordat denaleveringssnelheid lager
wordtener fosfaat uithet systeemwordt afgevoerd. Uit tweeopeenvolgende concentratie-bepalingen kanmen,door hetopstellen van eenmassabalans,berekenen hoeveel fosfaaterper tijdéénheid enperoppervlakteeenhied hetgrensvlak sediment/waterpasseert ("geblokte"grafiek inFig.

2.4).
Optelling van desnelheden levert deonderbroken lijn Fig. 2.k. deze
geeft het verloop van de totalehoeveelheid nageleverd fosfaatweer.
Om het proces van nalevering tevolgenwerd ook hetopgelost fosfaat
gehalte inhet poriënwater op verschillendediepten bepaald. Dezoontstane gradient iseenmaatvoor het naleverbare fosfaat in relatiemet
richting ensterkte van degrondwaterstroming. Fig.2.5geeft hetverloop vanhet fosfaatgehalte inhet poriënwaterweer als functie van de
diepteen de tijd inhetexperiment

6

10

16

20

ortho-P conc Inporiénwater mg P I ' 1

Fig. 2. S Verloop van de concentratie
water als functie

van diepte

een doorstroomexperiment

en tijd.

aan opgelost

fosfaat

De getoonde grafiek

met Beetskoog-sediment

in het

poriën-

ontstond

(zie ook

tijdens

Fig.2.4).
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waarvan denaleveringwerd getoond inFig.2.^4.Opeen diepte van 15cm
verandert de fosfaatconcentratieweinig,hetgeen betekent datervanuit
deze zoneweinigwordt nageleverd. Nalevering geschiedt vooral uitde
bovenste 10cm.Voor gedetailleerde informatie over het poriënwaterwordt
verwezen naar devoortgangsrapporten.
InNoord-Holland vindenwe zowel kwel alswegzijging.
Dezegrondwaterstromingen kunnen van invloed zijn opdenalevering. Ineen
aantal gevallen zijn dezeprocessen gesimuleerd inhetdoorstroomsysteem
(Fig.2.3). Inhetgeval van kwelsimulatiewerd hetmedium anaëroobgemaakt
meteen continuestikstofstroom.

Wanneer algen boven hetsediment gekweektwerden moesten enige
wijzigingen worden aangebracht inhetdoorstroomsysteem.MenginggebeurdemeteenVibromixer (een trillende schijf). Omopwarrelingvan
het sediment tevoorkomenwerd een filtervan gesinterd glas aangebracht
tussen de roerderen hetsediment.Ten einde dezuurstofconcentratie onder
het filter hoger dan nul tehouden,werd vloeistof vanonder het filter
naarhetwatercompartiment gepompt.
Zoals istezien inFig.2.5,treedter inhetsediment laagvorming
op, hoewel dezemet het bloteoog nietwaarneembaar is.Verder vindt
nalevering voornamelijk plaats uit debovenste laag.Heteffectvan
verwijdering van deverrijktebovenlaag (bagger-simulatie) isdaarom
eveneens onderzocht.Ditwerd uitgevoerd dooreen ingevrorenmonster
meteen diepvriesmes door tezagen en de fosfaatnalevering doorhet
bovensteenonderste deel van hetmonster afzonderlijk teonderzoeken.
Aan het begin en einde van een doorstroom-experimentwerd het fosfaat
inde vaste faseonderzocht.Opdemethode daarvoor komenwe terug in
Hfst.2.6
2.k Eenheden.
Uitde literatuur isbekend dat het inoplossing gaanvan fosfaat
uit sedimenten (nalevering)vrijwel uitsluitend plaatsvindt inde periode
apri1-oktober (zieook hfst.1.1). Indeherfst en dewinterwordtdaarentegen opslag van fosfaat inhet sedimentwaargenomen. Hoewel ergemiddeld
over hethelejaareen nettoopslag inhétsedimentwaarneembaar is,is
hetdesondanks de"zomernalevering"diehet succes van een saneringop
fosfaatgebied bepalen kon.
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_2

Degebruikelijkeeenheid voor deexterne fosfaatbelasting isgPm
jaar

(externe fosfaatbelasting isde toevoer van fosfaat naar hetopper-

vlaktewater door oorzaken buiten het systeem: effluenten, lozingen, invloed
landbouwc.q. veeteelt,etc).Deslechts in lenteen zomer voorkomende
nalevering,zou ineen andereeenheidworden uitgedrukt,hoewel hetwèl
een "jaarlijkse"belasting betreft.
Inhet continu doorgestroomdesysteem isdenalevering gesommeerd over
c.q. geëxtrapoleerd naar 180dagen,welke periode isgekozen als lengte
van lenteen zomer tezamen.
Deze periode van 180 dagenwordt aangegeven met"jaar".
Zogeldt deeenheid gPm "jaar"

voor "interne belasting"d.i.de toevoer

van fosfaat naar hetoppervlaktewatervanuit het systeem zelf,b.v. nalevering.
Bijexterne belasting,welkeover hetgehele jaarwordt gemiddeld,
zullen geen aanhalingstekensworden geplaatst.
-2
-1
DeingPm "jaar". uitgedrukte grootheid isdenaleveringscapaciteit
vanhet betrokken sediment.Dezegeeft aanhoeveel er inde zomerperiode
nageleverd kanworden.
Sommigeexperimenten duurden veel langer dan 180dagen,andereveel
korter.Om dit aan tegeven isdenaleveringstijd (dagen) ingevoerd,
dat isde tijd gedurendewelke het sediment fosfaat naleverdemet een
snelheid boven een bepaalde lagewaarde,waarvoor 0,1 mgm
kozen.

-2
uur isge-

Het slagen van sanering zal zekerookafhangen van degebeurtenissen in
dewinterperiode (bezinking,mineralisatie,adsorptie).Aan heteffect
hiervan is inditonderzoek geen aandacht besteed.

2.5- Chemische fractionering.
Als fosfaatfractioneringsmethode isgekozen voor het extractieschema
van Hieltjes 6Lijklemavan deTechnische Hogeschool inTwente (schemainFig2.6).
Demethodeonderscheidt driefracties:
1. "los gebonden",geadsorbeerd aan calcium carbonaten
2. chemisch gebonden aan ijzeren/of aluminium
3. chemisch gebonden aan calcium
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50rag
monater

f

NH4C1 1M (2maal 2uur)

"los" gebonden geadsorbeerde
fosfaatfractie.
residu

NaOH0.1M (17uur)

aan ijzer en aluminium gebonden
fosfaatfractic
residu

H O O.bM (21uurj

aan calcium gebonden
fosfaat.fract.ic

residu

Fig,2.6 Extractie schema

fosfaatfvactioneving.

Erzijn fractioneringen uitgevoerd aan sedimentmonsters (bovenste 5cm)
opongeveer vijftig plaatsen inNoord-Holland (zie.Fig.2.1),alsook
aanmateriaal uit dedoorgestroomde reactor.
Demonsterswerden genomenmet behulp van een dunne scherpafgeslepen glazen buis,waarna het poriënwateronder stikstofwerdweggezogen.
Vervolgenswerd devaste fasegevriesdroogd.
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3. RESULTATEN enDISCUSSIE.

3.1

Algemeen.
Daarreductie van de fosfaatbelasting deenige doelmatige methode is

omeutrofiëring tebestrijden ishetvan hetgrootste belang om informatie tekrijgen over desnelheidwaarmee het fosfaat,dat door belasting
inhetverleden inhet sediment isopgeslagen,uithet sediment vrijkan
komen alsmede over de tijdgedurendewelke dit proces een zodanige snelheid
heeft datalgengroei er niet doorwordt geremd. Hieropwordt inhfdst.3.^
teruggekomen.
Eenandere benadering ishet bepalen van dehoeveelheid algen,die
ophet fosfaat uit het sediment kangroeien.
Deenigewerkelijke methodeom het dooralgen opneembare fosfaat tebepalen iseen biologische proefwaarin dehoeveelheid fosfaatwordt bepaald,
die een algenpopulatie uiteen sedimentmonster kanextraheren-.. Dezebepaling is,evenals veleandere biologische bepalingen gevoelig voor storingen en behept meteen grote spreiding indewaarnemingen. Daarom is
veel energie gestoken indechemische fractionering van particulair
materiaal en inhet bepalen van debiologische beschikbaarheid van de
verschillendefracties.
Tussen chemische en biologischemethodenwerden zeer grote verschillen
gevonden.Ook inde literatuur bestaat geen overeenstemming over debiologische beschikbaarheid van dèmet chemischemethoden bepaaldefracties.
Beidemethoden hebben voor-en nadelen.Zijgeven echter alle slechts
informatie over demaximale beschikbare hoeveelheden onderoptimaleomstandigheden,en niet rechtstreeks over deoverde naleveringssnelheid,
of deperiode gedurendewelke nageleverdwordt.
Daarhetvoor dewaterbeheerder van belang isomover directe,snelle
en dupliceerbaremethoden tebeschikken isergetracht een verband tevinden
tussen de resultaten van dedoorstroomexperimentenen dechemische fractionering (hfdst3-3)
Insommige gevallen (namelijkwanneer hoge nalevering optreedt)bestaat demogelijkheid dat reductie van deexterne fosfaatbelasting niet
op .korte termijn tot het beoogde resultaat leidt.Daarom is inhetonderzoek aandacht besteed aan het effect van baggeren (hfdst.3.6, 3.7)
Ook de invloed van algengroei op de nalevering isbestudeerd, (hfdst 3-5).
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Tabel 3.1.
Overzicht van fraotioneringen

in mereny boezemwateren en sloten van Noord-Holland.
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-213-2Overzicht van dechemische fractioneringen.
Tabel 3-1geeft eenoverzicht van degefractioneerdemonsters welke
zijn gekozen op grond van verschillen inkwalitiet van hetoppervlaktewater. Devariatie inde resultaten isaanzienlijk. Opdebruikbaarheid
voorhetwaterbeheerwordt inhet volgende hoofdstuk teruggekomen. Een
aantal metingen aan veenbodems leverden geen volledig resultaatop.
DeNaOH-fractie kon indeze gevallen niet verderworden onderzocht
vanwege storing door humuszuren.
Het bepalen van totaal-fosfaat indeze fractie iswel mogelijk,doch
de fractie:"chemische gebonden aan ijzeren/ofaluminium" isniet
meergedefinieerd. Daardoor isvergelijking met andere bodemtypenonmogelijk. Degebruikte fractionering isdan ook niet bruikbaar inveengebieden.

3.3Relatie fosfaatnaleveringscapaciteit fractionering.
Van de fracties zoals gemetenmet degebruikte extractiemebhode
wordt gezegd dat deNH.C1 -endeNaOH fractiepotentieel ter beschikking
kunnen komen vooralgengroei.Biologisch bepalingen inhetbeheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland toonden aan dat,hoewel
ereen relatiebestond tussen het dooralgen opgenomen fosfaatende
NaOH fractie,deze relatie verre van kwantitatiefwas. Inhet hierbeschreven onderzoek isgetracht een relatie te leggen tussen desomNH^CL
en NaOH-fractie enerzijds en dehoeveelheid oplosbaar fosfaat gedurendehet
doorstroom experiment anderzijds.
De resultaat hiervan zijn weergegeven inFig.2.7.Deonderzochte
sedimentenwaren afkomstig uit diversewateren:
Uitgeestermeer (bagger en zand/klei), Ijsselmeer (zand),WijdeWormer
(zand)enWijdeWormer (bagger). Degetrokken lijn isbepaaldmet behulp
van lineaire regressie.Degrafiek geeft duidelijk aan dat de relatie
tussen dehoeveelheid naleverbaar fosfaat "(somvan NH^CL- en NaOH fractie)en
denaleveringscapaciteit niet bijster betrouwbaar is.
Dechemische fractioneringals beheersbepalend instrument voor dekeuze
al dan niet tedefosfateren dient teworden afgeraden.
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NH4CI+NaOHfraclie

Figuur 2.7.
Fosfaatnaleveringsaapaoiteit
droge

vs M .CL + NaOH fracties

(als percentage

van

sediment).

3.k Fosfaatnalevering van verschillendesedimenttypes.
Denaïeveringscapaciteit vaneen aantal sedimenttypes uitNoord-Holland is
inhet continu doorstroomde systeemonderzocht.Tabel 3.2 geeft een samenvatting van de resultaten daarvan. Erbestaat inhetonderzoeksgebied zeer
grote verscheidenheid innaleveringscapaciteit,alsook innaleveringstijd. Hetopvallendste -en dit ingunstige zin -waren de veen-sedimenten
(expn.9,10,15,17,18,19).Hierwas denaleverlng het laagst enwerd het
fosfaat inkorte tijdafgestaan. Hetmeest voedselarmeveen (mosveenAnkeveensePlassen exp.17) leverde0,*» gP m

in20 dagen.Ookhet sediment vanexp.

10 (Achter de Kerk)bestond uitmosveen,doch hierwaseen externe
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Afwijkingvan
"normalegang
van zaken"

Exp .n- Hatar

Sedimentfosfaatnanaïever lncrsnaleverlngstijd

typ.,f"pS^t0l^-l
(<jPm "jaar"

1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.

Uitgeesterneer2

9.

HolysloterDie

2
pH 9
"
pH10
2
"
4
"
1
"
1 wegzijgingsslroulatie"
1
kwelslmulati e
"

"

10.

AchterdeKerk

17

Ankeveense plassen

12

IJsselmeer(bij
Wervershoof)

13

PolderwijdeWormer
2 (sloot)»1
Polder Wijdewormer
3 (sloot)
PolderWijdeWormer
5 (sloot)
PolderWijdeWormer
14 (plas)

14
15
16

ie

bagger

20

» 180
» 180
» 180
> 180
>> 180
> 180
> 180

rietveen/
zeggeveen
mosveen(open „
verb. m.H.kan.
mosveen

1.0

45

1.3
0.4

60
20

zand(+wat klei)

0.4

35

bagger

4.6

±

180

+

Polder Beetskoog
3 (Sloot)
Folder Beetskoog
1 (Sloot)
Polder Beetskoog
6 (Sloot)

19

(dagen)

9.3
9.1
9.3
10.8
22.7
9.1
24.3

bagger

3.8

180

veen

1.1

50

zand

0.7

50

veen

2.1

80

veen

0.6

50

baqaer/veen

7.9

150

*1 Allegebieden liggenineenwegzijgingssituatie, behalvedeWijdeWormer,
over kwelsltuatiehierwordt apart gerapporteerd.
«2 verb.m.H.kan•verbindingmetHllverBumskanaal

Tabel 3.2. Overzicht
Noord-Holland.
aapaoiteit
(tenzij

De periode

Van nalevering,

is bereken gemeten,

anders

water 2 dgn),

factor

van doorstroom-experimenten

waarover de

door

uit

fosfaatnaleverings-

180 dagen. Kondities

T= 20°C ; pH 8.0, V = 0,02 h~2

vermeld)
transport

bedraagt

met sedimenten

waren
(verblijftijd-

diffusie.

(teweten deopen verbindingmethetHilversums Kanaal)waar-

schijnlijk deoorzaakvaneenenigszins verhoogde nalevering.Ookveen
indebuurtvanbebouwing stond meer fosfaataf,maardanwasereen
mengsel van bagger enveen aanwezig (exp.20,bijBeets). Hetmeervoedselrijke rietveen/zeggeveen (exp.9,Holysloter Die)leverde echter
tenopzichtevanandere sedimenttypes weinig na.Aaneninveenkanveel
fosfaatworden gebonden,enwelvoornamelijk aanhumuszuur complexen.Deze
binding isirreversibel enisdeoorzaakvanonder anderede groteverschillen tussen"dooralgen opneembaar" fosfaatenchemisch,extraheerbaar
fosfaat.Gezien denaleveringsresultatenmetveenmonsterskanvermindering
vandeexterne belasting inveengebieden snel totresultaten leiden.
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-24Zand heeft slechts een geringe capaciteit om fosfaat vast te leggen,
en staat dan ook zeerweinig af (exp 12en16).
Eengroot gebied waar louterzand voorkomt, is inNoord-Holland nietaanwezig.

De resultaten met bagger,gyfrtja,slib)vertonen degrootstevariatie,
al isdenaleveringscapaciteït inalle gevallen hoog tenoemen.Vaak
isdeze bagger tevinden indezwaarder belaste delen van Noord-Holland.
Het isvooral deze baggerdie invele delen van deze provincie,die
voor grote nalevering verantwoordelijk is.
Indebeidepolders (Beetskoog enWijdeWormer)is eveneens sprakevan
een grotere variatie,hetgeen ookvaak terug tevoeren isop de belasting
(b.v. tengevolge van de ligging tenopzichte van debebouwing)enhet
sedimenttype (vooral bagger).

Het Uitgeestermeer,hetmeest centralemeet punt inhetonderzoek,was
één derzwaarst belaste meren inNoord-Holland.Afgezien van de invloed
-2
-1
van de recreatiewas debelasting 11-13 gm jaar .Naomleidingen van
-2
-1
effluenten isdatgereduceerd tot 5-7g m jaar
Dezeexterne belasting ishoofdzakelijk tewijten aan het uitslaan van
Dolderwater,welke zeeromvangrijk ïs. Deze langdurige "historischebelasting"wordt gereflecteerd indehoge fosfaatconcentratie van de bovenste
baggerlaag (Tabel2.1).

Ook denaïeveringscapaciteit van het sediment behoort tot dehoogste
waarden dieooit zijn gemeten.Denaleveringstijd is inallegevallen groter
tot zeerveel groter dan 180dagen.
Op 10cm dieptewerden concentraties van enige tientallen mg opgelost fosfaat inhet poriënwater aangetroffen.Deaanduiding "onderwatervuilnisbelt" ligt niet ver bezijden dewaarheid. Sanering van hetUitgeestermeer
zal danook niet eenvoudig zijn.

!nhet UiïgeestermeerspeeldedepHgeen rol van betekenis (exp.1.2&3 ) .
Zulks geldt niet voordeoverige sedimenttypen.Vooral deverhouding ijzer/
calcium indebodem isbepalend voorheteffectvan depH.Erdientopte
worden gewezen dat depH inNoord-Holland nasanering niet veel van 8
zal verschillen,hetgeen de redenwaswaarom indeandere experimenten
depH constant op8.0 isgehouden.
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Degrondwaterbewegingwas daarentegen wel

van betekenis in

hetnaleveringsproces,(exp.6,7 6 8 ) .Bijwegzijgingssimulatieswordt
beduidend minder nageleverd dan bijkwelsimulaties of transport door
diffusie. Hetonderzoek naar heteffect van baggeren isdanook vooral
uitgevoerd inwegzijgingsgebieden. (hfdst 3-6), hoewel kwelgebieden in
deze niet zijn verwaarloosd (hfdst3.7).

3-5 Invloed vanalgengroei op de nalevering.
Ineen aantal experimenten inhet continu doorgestroomde systeem
zijn algen geënt,teneinde de invloed van algengroei op de nalevering
tebestuderen. Dezeeventuele invloed kan berustenop:
a. opname van opgelost fosfaat indealgenbiomassa,waardoor hetconcentratieverschi1 tussen hetopgeloste fosfaat inhet bovenstaande
water en dat inhet poriënwater groterwordt,waardoor defosfaatnaïeveringssnelheid toeneemt;
b. uitscheiding onder bepaalde omstandigheden door sommige algen,vooral
cyanobacterien,van stoffen diemet verbindingen uit het sediment
complexen vormen,waardoor fosfaat inoplossing wordtgebracht;
c. verhoging van depHvan het bovenstaandewater,hetgeen gevolgen
kanhebben voor denalevering.
Deze laatstemogelijkheid isnietonderzocht,aangezien depHop
8.0 werd gehouden.
De resultaten van het experiment met algenwerden vergeleken metdie
van hetexperiment zonder algen,datoverigens identieke condities had.
Dealgen groeiden uitstekend,maarwaren ondanks deVibro-mixer niet
homogeen verdeeld over dewaterkolom. Dealgen hechtten zich vooral aan
deglaswand en het filter.Continuemonitoring van uithetsysteemafgevoerde fosfaatwas nietgoedmogelijk. Naafloop van het experiment
werden dealgengeoogst enwerd het fosfor-gehaltevan decellengemeten.
Indeproefmet algengroei was de intotaal nageleverde hoeveelheid fosfaat
groter dan indeproefzonderalgen.
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Destellingdatalgengroei denaleveringverhoogt,werdalsvolgt
verderonderbouwd. BijFig.2.562.**werdalgesteld datdegradiënt
vanhetopgeloste fosfaatmetdediepteeengraadmeter isvoorde
snelheid vannalevering.

mons t e r n a m e na

O» 2, O#10, G l 2 8 , d a g e n .

metalgen
zonderalgen
water
sediment

0.5

1.0

2.0

1.5

opgelost fosfaat

Fig. 3.8. Gradiënt van het opgeloste
sediment

fosfaat

uit de Kortenhoefse

twee identieke

mgPI-

in het poriënwater

Plassen

doorstroom-experimenten,

van

(Achter de Kerk) van
één met en êên

zonder

algen.

Na2dagen bestaatertussendetweesystemen nauwelijks enig verschil.
Dooropname indebiomassa daalt inhetbovenstaandewater deconcentratie
aan opgelost fosfaat,hetgeeneenversnelling vannalevering bewerkstelligt.
Dit isnatien dagen

indebovenste centimeters reedszichtbaar.

Na28dagen îshetoverduidelijk datinhet"algen-systeem"overdegehele
dieptevandekolommeer fosfaat isnageleverd.
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-27Voorennahetexperiment werden opverschillendedieptes bodemmonsters genomen. Dezewerden uitgeschud metNH.CL:omhet "losgebopen",dat ishetaanCalciumcarbonatengeadsorbeerde fosfaat vrijte
maken (ziehfdst.2.6)Verdere fractîonering isvoor veenmonstersnietzinvol (hfdst.3-2).Uitandere experimenten inhetdoorstroomsysteemwas
namelijk reeds gebleken datdeNH,CL-fractiehetmeestmobiel was.Deresultaten vandegedeeltelijke fractioneringen staan vermeld inTabel3-3

diepte

(cm)

NHCL-fractie (%droge stof)
4
voorhet

nahetdoorstroomexperiment

doorstroomexp.
zonderalgen

metalgen

0-1

0.025

0.021

0.008

5

0.010

0.020

.0.0.05

10

0.006

0.003

0.003
.. .

Tabel

3.3.
NHCL-fractie

van mosveen uit de Kortenhoe fse Plassen

Kerk) voor en na doorstroom

(Achter de

experimenten.

Uit alle lagenwerd meer fosfaat uitdeNH,CL-fractieaanhetbovenstaandewater afgestaanwanneereralgen boven hetsedimentgroeiden.

Heteffect vanalgengroei tijdens hetsaneringsproces istweedelig:
1.

Algen versnellen demobilisatie van fosfaten uithetsediment.

2.

Algen nemendatfosfaatopenkunnen derhalveals transportmiddel
worden gebruikt.
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Geconcludeerd kanworden dat geforceerde doorspoeling alssaneringsmaatregel hetmeest effectief zal zijnwanneer de algenbiomassa
maximaal is,hetgeen veelal indenazomer hetgeval is.
Ditwil niet zeggen dat geforceerde doorspoeling op andere tijdstippen geen effect zal hebben,zijhet dat diteen geringer effect
zal zijn.Aangezien een deel van het 'szomers nageleverde fosfaat
indeherfst en dewinterweer inhet sedimentwordt opgeslagen.
Debeperkte beschikbaarheid vanwater van goede kwaliteit zal
degrotemoeilijkheid blijven.

3-6Baggeren inwegzijgingsgebieden.

Fosfaatnalevering vindtvooral plaats vanuit debovenste5-10cm,
althanswanneer degrondwaterbewegingwordt verwaarloosd. Deze bovenste
laag isook het rijkst aan fosfaten indevaste fase.Het verwijderen
van deze laag kam danook grote invloed hebben op denaleveringscapaciteit.Omdat verder de resultaten van dewegzijgingssimulatie
uiterst gunstigwaren (hfdst.3.^) isdeaandacht van hetonderzoek van
baggersimulatiesopwegzijgingsgebieden gericht.Opbaggeren ineen
kwelgebiedenwordt inhfdst. 3-7. teruggekomen. Tabel 3.^geefteen
overzicht van de uitgevoerdeexperimenten.
De bagger-experimenten gaven zonder enige uitzondering,ongeacht het
sedimenttype,een grote verlaging van denaleveringscapaciteit enin
demeeste gevallen tevensverkorting van denaleveringstïjd tezien.
Dit uiterst positieve resultaatwijst erop dat baggeren,als aanvulling
op reductievan deexterne fosfaatbelasting,een bruikbaremaatregel is.

Naar het effect van baggeren alléén (duszonder reductie vande
externe fosfaatbelasting)kondenwe toevalligerwijzeeveneens onderzoek
verrichten.Aan denoordzijdevan hetUitgeestermeerwas een monsterpunt
gekozen.Vrij kort nadat demetingen aan het daargenomen monsterwaren
verricht (exp.6,Tabel 3.*0werd daar gebaggerd door een baggermolen
(diepte van baggeren niet bekend). Het direct na het baggeren genomen
monster (exp.1])vertoonde tenopzichte van denaleveringscapaciteit van
hetvóór het baggeren gemetenmonster een vermindering met een factortien,
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Exp.

Bodemtype

Water

17 AnkeveensePlassen
21

voorbaggeren
nabaggeren (20cm)

10 AchterdeKerk
22

voorbaggeren
mosveen
nabaggeren(23cm) mosveenopzand

9 HolysloterDie
23

voorbaggeren
nabaggeren(20cm)

18 PolderBeetskoog,punt3
26

voorbaggeren
nabaggeren(10cm)

mosveen
"

20
5

1.3
0.05

60
5
45
30

2.1
0.35

veen
jongezeeklei
bagger
zand+veen

voorbaggeren
nabaggeren(13cm)

0.4
0.04

rletveen/zeggeveen 1.0
"
0.2

6 Uitgeestermeer,punt4('80) voorbaggeren
11
('81) nabaggeren
24 Uitgeestermeer,punt4
25 (1982)

fosfaatnanaleverinafleveringstijd
capaciteit
(gPnT2"jaar""
(dagen)

10.8
1.0

zand/bagger/klei
zand/klei

34
0.15

80
60
>180
60
> 100
20

M Oit baggeren waa geen door ons uitgevoerde simulatie, naar baggeren in het etter zelf
(m.b.v. een baggerraolen) teneinde diepte t . b . v . een nieuwe jachthaven te creëren
« tuisan haakjes de lengte var. de weggezaagde bovenlaag.

Tabel 3.4.
Baggeren en baggersimulaties,

het effect

op de

fosfaatnalevering.

Condities als vermeld in Tabel 3.2.

Anderhalf jaar laterwerd op hetzelfde puntweer eenmonster gestoken.
Denaleveringscapaciteitwas indiekorte tijdwederom fors gestegen
(vergelijk exp. 11met 2k). Deoorzaak hiervanwas allereerst deonverminderd hoge belasting van hetUitgeestermeer.Ten tweedewas er slechts
ineen klein deel van deplas gebaggerd,terwijl dezeer lichte toplaag
van bagger vrijmobiel isendoorwaterbewegingenweerwordt verspreid
overdeplas.
Vanuit hetoogpuntvannalevering zal dewijze van baggeren zekervan
invloed zijnop heteffectervan.Zo laatbaggeren meteenmrolendebovenlaag,die immers snel geresuspendeerd wordt,ongemoeid.Wegzuigen vande
toplaag verdient daaromvoorkeur.
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-303.7. Effect van kwel op fosfaatnalevering;baggeren ineen kwelgebied.
Een kwelpost isnieteenvoudig tekwantificeren. Inbalansstudies
ishet vaak een sluit-of rekenpost.
Geen van beidegeeft enige informatieover de toevoer van fosfaat naar
hetoppervlaktewater,daar interacties met het sediment niet voldoende
opwaardeworden geschat.Ookditonderzoek kon,gezien hetgeringeaantal uitgevoerde experimenten,nietveel meer zijn dan eenmechanistische
analyse.
Ten behoeve van de zesexperimenten terbestudering van kwel
enheteffect van baggeren ineen kwelgebied werd gekozen vooreen
monsterpiek indeWijdeWormer.
Dekwelsnelheid was hiervrij hoog (10mm dag ) .Indiepere lagen
werd hier inhetgrondwater fosfaaten ijzeraangetoond. Dit laatste
element speelt een belangrijke rol inhet fosfaatnaleveringsproces,daar
het inhetoppervlaktelaagje van hetsediment inaanwezigheid van zuurstof
fosfaat kan binden.Aan driemonsters met een toplaag van baggerwerden
experimenten uitgevoerd.Voortswerd debaggerlaag verwijderd enwerd
deovergebleven kleilaag opanalogewijze doorgemeten. De resultaten
van deze zes experimenten zijn vermeld inTabel 3.5Deeersteopvallende conclusie hieruit isdat de inhfdst.3.6.gevonden
spectaculaire vermindering van denaleveringscapaciteit na baggeren zich
hier niet voordeedwanner tevens kwel werd gesimuleerd.

Sediment

Exp

30

Kwelkenraetfc

t o p l a a g van bagger

"normaal"

5.1

3j

+ 0 . 5 mg P 1

4-3

32

+ 0 . 5 mg P l ~ +0.5ragFe 1

5.5

29

k l e i l a a g (na v a r -

28

wijderen baggerlaag)

27

Tabel

Naleverlngscapacltelt
,
( .gPm_2"jaar" )

"normaal" .

2.7

+ 0 . 5 mg P 1 '

2-8

+ 0 . 5 mg P l ' ^ O - S a g F e l "

2.3

3.5.

Overzicht

van kwelexperimenten

Vlijde Wormer. Condities:
D=0.02 uur

en baggersimulaties

1. Doorstroom-medium:

; kwelmedium: pH 7.5, zuurstofloos,

met sedimenten

pH 8.0 zuurstofrijk,
T 20°C,

uit de
T 20 C,

kwelsnelheid

1 cm dag
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Verder schijnt de toevoeging van ijzeren/of fosfaat onder dezecondities,
gezien degevonden naleveringscapaciteit,niet van belang tezijn.
Dit suggereert dat nalevering vanuit devaste faseverreweg hetbelangrijkste
isen toevoer door kwel slechts een bescheiden bijdrage levert.
Wanneer h<etsedTment geen invloed zou hebben en het kwelwatermeteen
fosfaatconcentratie van 0.5mg PL
van lerndag
"jaar

het sedimentmet een snelheid

ongehinderd zou passeren,zoudebelastino O.ögPm
(over de lenteen dezomerperiode )of 1.8gP m

jaar

gemiddeld over het gehele jaar bedragen.Dergelijkewaarden voor de
belastingworden inbalansstudies vaak gehanteerd. Tabel 3-5toont
dehachelijkheid hiervan aan.Heteffect van kwel als transportmechanismewordt ook duidelijk uit het patroon van het opgeloste
fosfaat inhet poriënwater,Figuur 3-9toont hiervan een voorbeeld
dieontleend isaan devoortgangsrapporten.
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Figuur

3.9.

Gradiënt van het oploste fosfaat in het poriënwater, voor en na een
experiment met en zonder kwelsimulatie. 1 ( ; beginsituatie;
2 (-„--)
na afloop van een experiment waarin diffusie de drijvende kracht van de
nalevering was ; 3( ; kwelsimulatie.
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Wanneer diffusie dedrijvende kracht achter denalevering is,vindt
denalevering vooral plaats vanuit debovenste laag.
Bijkwel zorgt mechanische kracht van het bewegendewater ervoor dat
denalevering over een grotere diepte kan optreden. Ditwerd bevestigd
doormetingen aan het fosforgehalte van devaste faseopverschillende

diepten.

WfrT£fc

WATER

WtNTg*

Figuur

ZOM6R

3.10

Hypothetisch,

schema van nalevering

met fosfaathoudende
De dikLe van de pijl

en opslag van fosfaat

in een gebied

kwel.
suggereert

de hoeveelheid

fosfaat.

Eenhypothetisch mechanisme van nalevering,onder invloed van fosfaathoudende kwel isweer gegeven inFig.3.10. Indezomer levert het sediment
fosfaat na (zieTabel 3-5). Hierdoor verliest devaste fase fosfaat.In
dewinterperiodewordtweer fosfaat vastgelegd, tendele vanuit hetoppervlaktewater,maar ook vanuit defosfaathoudende kwel. Sanering kan slechts het
eerste proces beïnvloeden;maar het "opladen met fosfaat"door kwel in
dewinter (met dedaarbij horende nalevering inde "zomer")wordt niet
beïnvloed. Naar deomvang van deze "natuurlijke"fosfaatbelasting kanmen
slechts gissen (behalve bijhetgetoondemonsterpunt indeWijde Wormer).
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Structuurvan hetsediment,samenstelling van het kwelwater en kwelsnelheid spelen hierbijeen belangrijke rol.
Naderonderzoek isnoodzakelijk om deze processen tekunnen kwantificeren.

3.8 Slotopmerkingen.

Uitgangspunt voor bestrijding van algengroei dient te zijnde
reductie van de fosfaattoevoer naar hetoppervlaktewater. Een eerste
aangrijpingspunt isdeexterne fosfaatbelasting (de toevoer van fosfaten
van buitenafnaarhetoppervlaktewater).Deomvang van dezeexterne
toevoer dient,bekend tezijn,alsmede desamenstelling ervan (huishoudens, industrie,effluenten, landbouw,veeteelt,etc.)Vermindering
van deexterne toevoer hoeft niet directe totvermindering vande
hoeveelheid algen te leiden vanwege de"interne fosfaatbelasting"
(toevoer van fosfaat van uit debodem,de nalevering).
Vermindering van de interne belasting kanworden bereikt doorde
externe fosfaatreductie aanvullendemaatregelen zoals baggeren of
geforceerde doorspoeling.Dit rapport geeft hiervan enigevoorbeelden.
Sanering via vermindering van de fosfaatbelasting zal inveengebieden en gebiedenwaar hetwaterwegzijgt snel totvermindering van
algengroei leiden.
Waar fosfaathoudende kwel optreedt zal dit procesworden vertraagd,
terwijl deveranderingenwaarschijnlijkminder spectaculair zullen
zijn.
Inbeide gevallen treedt naverloopvan tijd herstel vande
"natuurlijke"situatieop.

