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Biologischetestenmetbijvoorbeeld watervlooien, bacteriënena(genwordenregelmatigingezet om
n
« milieurisicovaneffluenten vanrioolwaterzuiveringsinstallatiestebeoordelen.Vooral dealgenf
öt bhjktgevoelig voordezeejluenten,zonderdathiervooreen duidelijkeoorzaakkonwordenaangewezen.Naderonderzoekheeftnuuitgewezendat de resultatenvande algentestengoedzijnte
voorspellenopbasisvanhetjósjaatgehalte vanhetgetesteeffluent. Opvallenddaarbij isdat de
a
'cKngroeibijhogejbsjaatgehaltengeremd werd.Metditinzichtkondenderesultatenvan 19vande
2 0v o o r
ditproject uitgevoerdealgentestenmetrwzi-ejjluentwordenverklaard.Inhetenigeuitzonderingsgeval was waarschijnlijk eenanderesto/verantwoordelijkvoorderemmingvandealgen•9r°ei.Deonderzoeksresultaten suggererendat hetmerendeel van deeffectendiemetalgentesten bij
^'-effluenten wordenaangetoond,gerelateerdzijn aanhogejbs/aatgehalten.
'n 2003 en2004verrichtteTNOinopdracht
nhetHoogheemraadschap HollandsNoorerkwartieronderzoeknaardeeffecten vande
ozingvanheteffluent vanderioolwaterzuiverir
lgsirtstallatieDenHelderophetecosysteem
va
n hetNoord-Hollands kanaal1'.Hetonder* * Wer d uitgevoerd inexperimentele vijvers
(mesocosms),waarindeeffecten vandelozing
°ndernatuurlijke omstandigheden werden
gevolgd.Hetmeestinhetoogspringende
Va

Afb.

gevolgvandelozingwashetachterblijven van
degroeivanplanktonischealgenindevijvers
metdehoogstedoseringrwzi-effluent. Dit
ondankshetfeit datmetheteffluentjuistde
belangrijkste voedingstoffen (stikstofen
fosfaat) vooralgeninruimematewerdenaangevoerd
Datrwzi-effluenten de groeivanalgenin
zowelpositievealsnegatievezinkunnenbeïn-

Algengroeisnelheidineffluent van 14rwzi'sgetestinoktober2005.uitgedruktalspercentagevan degroeisnelhfidinhetcontrolemedium.Degearceerde blommen wijkensignificant af(respecrievelykpminderdan 0.05
enpminderdan0.01).Derwzi'swaarpolyelektrolieten worden toegepast,ztjngemerkt met''.
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vloeden,isaleerderaangetoond inlaboratoriumtesten2'.Totnogtoewasechterderelatie
metdesamenstellingvanheteffluent onduidelijk.Depositieverespons (groeisrimulering)
werdgezienalshetgevolgvandehogenutriëntengehalten inhetgetesteeffluent invergelijking tothetalgenkweekmedium datals
referentiedienstdeed.Geconstateerdegroeiremming was vaakniettecorrelerenaande
concentratieszwaremetalenofanderepotentieelgiftige stoffen inheteffluent. Alsmogelijkeoorzaak isgesuggereerd datdeionensamenstellingvanhetgetesteeffluent voorde
algenongunstigzouzijn3'.Daarnaastligtde
conclusievoordehanddatdegroeiremming
wordtveroorzaaktdoorniet-geanalyseerde
(onbekende)stoffen inhet effluent.
Polyelektrolieten
Deafdelingafvalwaterketenbeheer vanhet
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartierwildeonderzocht hebbenofderemming
vandealgengroeiwerdveroorzaaktdoorde
polyelektrolietendieopverschillenderwzi'sin
hetbeheersgebied wordentoegepastvoorde
slibontwatering.
HiertoegafzijTNOopdrachtombegin
oktober 2005effluenrmonsters van 14rwzi's
metdealgengroeitest teonderzoeken.Bijde
helft vandeonderzochterwzi'swerdenpolyelektrolieten toegepast.Detestenwerden
binnen 24uur nademonstername opgestart
volgensrichtlijn ISO &69241metde groenalg
Pseudokirchneriellasubcapitata. Effluenrmonsterswerdengeëntmetgekweektealgen,nate
zijnverrijkt metessentiëlevoedingstoffen. Elk
effluentmonster werdvervolgensindrievoud
gedurende48 uurgeïnduceerd bij2o°Conder
continueverlichting,omoptimalegroeimogelijktemaken.Na 24en48uurwerddealgendichtheid bepaaldals chlorofyl-a-concentratie.
Vanuitdezemeetgegevenswerddeexponentiëlegroeisnelheid berekend,diewerdvergelekenmetdegroeisnelheid vandealgenineen
standaard groeimedium.
Bijvijfvandeonderzochte effluentmonsterswerdeensignificante remmingvande
algengroeigeconstateerd,terwijl dealgenin
éénmonster significant snellergroeiden
(afbeelding 1).Eenrelatiemethetgebruikvan
polyelectrolietenopderwziontbrak.Ineen
aanvullendetestwerdvandebinnen het
beheersgebied vanHollands Noorderkwartier
meesttoegepastepolyelectroliet Prosedim
CE45025heteffect opdealgengroeibepaald.Bij
concentraties rond4mg/lbleekdealgengroei
substantieel tewordengeremd.Ditis bijna100
maalhogerdandeconcentratiesdieinhet
effluent verwachtmogenworden.Op grond
vandezeresultaten ishetzeer onwaarschijnlijkdatderemmingvandealgengroeiinde
rwzi-effluenten veroorzaaktwerddoordeaanH j O • 12-2006
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wezigheid van debij de slibontwatering
gebruikte polyelektroliet.

Fosfaat en zuurstofverbruik
Ineen poging inzicht te krijgen inde oorzaken van deafwijkende algengroei in zes van
de 14onderzochte monsters werd gezocht naar
correlaties tussen dealgengroeisnelheden en
degegevens afkomstig van dereguliere effluentbemonsteringen in oktober 2005door het
hoogheemraadschap. Voor 21parameters
waren voldoende gegevens beschikbaar om
dezecorrelaties teberekenen. Het betrof enkele
fysische kenmerken engehalten van nutriënten en zware metalen (zietabel 1).Gegevens
overde ionensamenstelling waren niet voorhanden. Een significante correlatie bleek te
bestaan tussen dealgengroeisnelheid en het
fosfaatgehalte (zowel totaal alsopgelost) en het
zuurstofverbruik (zowel chemisch als biochemisch).Degehalten totaalfosfaat in de effluenten lagen tussen 04 en 5,8mg/l, beduidend
hoger dan hetgehalte van het algenmedium
(0,3mg P/l)dat alsreferentie bij de testen
wordt gebruikt. Vanuit dewetenschap dat
fosfaat een voedingsstofvoor algen vormt, is
een verband tussen fosfaatgehalte en algengroei niets nieuws. Indit geval echter bleek de
algengroeisnelheid negatiefgecorreleerd was
met het fosfaatgehalte. Met andere woorden:
bij hogere fosfaatgehalten groeien de algen
minder snel!

zaakten een significante remming van de
algengroeisnelheid, drieeen stimulatie en de
overige twaalfhadden geen invloed op de
algengroei.Wanneer dezegegevens worden
uitgezet tegen het fosfaatgehalte, ontstaat het
beeld dat dealgengroei gestimuleerd wordt
door fosfaatgehalten beneden 1,6mg/l, maar
dat daarboven groeiremming optreedt (zie
afbeelding 4).
Op basis hiervan isde figuur invier kwadranten verdeeld dieelkeen specifieke situatie
vertegenwoordigen:
Kwadrant I:gestimuleerde groeisnelheid veroorzaakt door minder dan 1.6mg P0 4 -P/1
Kwadrant II:gestimuleerde groeisnelheid bij
meer dan 1.6mg P0 4 -P/1,oorzaak onbekend
Kwadrant III:geremdegroeisnelheid bij
minder dan 1.6mg P0 4 -P/1,oorzaak onbekend
Kwadrant IV:geremde groeisnelheid bij meer
dan 1.6mg P0 4 -P/1.De testen dieeen significante afwijking van degroeisnelheid vertoonden bevinden zich,opéén uitzondering na, in
dekwadranten Ien IVen kunnen dus voorspeld worden opgrond van het fosfaatgehalte.
De uitzondering wordt gevormd door een
effluent in kwadrant III;ondanks het 'gun-

A/b.2:

stige' fosfaatgehalte werd remming van de
algengroei geconstateerd. Blijkbaar werd deze
remming door een andere factor veroorzaakt.
Het betreft het monster van rwzi Wervershoof
dat in deeersteserie werd getest. Het effluent
van deze rwzi bevatte rond die tijd relatief
hoge ammoniumgehalten, hoger dan alle
andere geteste effluenten. Onduidelijk isofdit
ammoniumgehalte dedirecte oorzaak van de
groeiremming isgeweest ofmoet worden
gezien als indicatie voor onvolledige zuivering
van het effluent5', waardoor relatief hoge concentraties andere stoffen in het effluent aanwezig waren.
Overigens lijkt het 'fosfaateffect' niet
direct hetgevolg van het fosfaatgehalte. In een
met fosfaat verrijkt algenkweekmedium bleek
het 'fosfaateffect' niet reproduceerbaar. Ook in
kunstmatig met fosfaat verrijkt effluent was
de remming bij hoge fosfaatgehalten minder
dan in effluent dat 'van nature' rijk aan fosfaat
is.Dit zijn aanwijzingen dat de remming van
dealgengroei niet het directegevolgisvan het
hoge fosfaatgehalte. Het nog onbegrepen
verband met het zuurstofverbruik van het
effluent lijkt ook in deze richting tewijzen. De
auteurs houden zich aanbevolen voor sugges-

Algengroeisnelheidineffluent vanzesrwzi'sgetestindecember2005,uitgedruktalspercentagevandegroeisnelheidinhetcontrolemedium.Degearceerdekolommenwijkensignificantafvandecontrole(respectievelijk
pminderdan0.05enpminderdan0.01).

Ookwerdeen correlatiegevonden tussen
het fosfaatgehalte en het zuurstofverbruik: de
effluenten met de hoogste fosfaatgehalten
hadden ook het hoogstezuurstofverbruik. De
wijze waarop het fosfaatgehalte en het zuurstofverbruik aan elkaargerelateerd zijn, is ons
opdit moment onduidelijk.

Ionensamenstelling
Indecember 2005werd nogmaals effluent
van zesrwzi's bemonsterd. Met deze monsters
werden algentesten uitgevoerd, terwijl van
submonsters het fosfaatgehalte en de ionensamenstelling werd bepaald. Het was opvallend
dat ditmaal in geen van dealgentesten een significante groeiremming werd geconstateerd
(zie afbeelding 2).Twee van dezes monsters
vertoonden weleen significante toename van
degroeisnelheid. Indeoverige vier effluenten
groeiden dealgen net zosnelalsin het algenkweekmedium. Dit ondanks het feit dat er
aanmerkelijke verschillen waren tussen de
ionensamenstelling van het algenkweekmedium en deeffluentmonsters (zieafbeelding 3).
Degeconstateerde algengroeisnelheden bleken
ook nu weer een negatieve correlatie te vertonen met het fosfaatgehalte van het effluent.

Het 'fosfaateffect'
In totaal zijn voordit onderzoek 20 effluentmonsters onderzocht. Vijfmonsters veroor36 HjO • 12200«
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Ionensamenstellirujvandegetesteeffluentmonstersvandecember2005.DelonensamenstellirujvanrwziWervershoofismetbepaald,omdatonvoldoendemonstervolumebeschikbaarwas.
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ties over ofverklaringen voor h e t causale

assay indetoekomst n o gbeter te k u n n e n

verband tussen h e tfosfaatgehalte (opgelost en

interpreteren.

totaal) enh e tzuurstofverbruik (chemisch en
biochemisch) in rwzi-effluenten. Nader onder-

Veldsituatie

zoek naar deachtergrond vanhet 'fosfaateffect'

In eennormale veldsituatie zullen niet snel
fosfaatgehalten worden aangetroffen boven 1

lijkt zinvol o mderesultaten vande algenbio-

Overzichtvandestatistischesignificantie vanbeschikbareejjluentparametersmetdeahjemjroeisnelheid vaneffluenten. De
correlatieisweergegevenalsP-waarde.HoelagerdeP-waarde,destebeterdecorrelatie.BijeenV-waarde laßerdan0.05
wordtderelanebeschouwdalsstatistisch significant.37
parameter

A-fosfaat
ortho-fosfaat
BZV5a
CZV
debiet
pH
nitriet
chloride
arseen
cadmium
nikkel
kwik
nitraat
zwevendstof
koper
lood
ammonium
zink
chroom
bezinksel
KJN

A

ü>.4:

dimensie

P-waarde

mg.11P04-P
mg.1"P04-P
mg.1mg.1m3.dagmg.1- N02-N
mg.1-

0,009

g-1g-1"
g-1"
g-1'
mg.1- NO,-N
mg.1-

0.350
0,382

g-1"
gl"
mg.1- NH4-N

o,677
0,689

significan
correlatie
Ja
J»
Ja
Ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

0,010
0,032
0,047
0,133
0,196
0,217
0,219

0418
0420
0,509
0,660

0,821

0,848
0,878
0,938
o,945

1

g-1'
milmg.1-N

m g / l / ' Hetisbovendien onduidelijk of groeir e m m i n g van algen ookinhetveld zal optreden bij hoge fosfaatgehalten, wanneer die onafhankelijk zijn vandelozing van rwzi-effluent.
Onder extreme situaties echter, waar vaneen
substantiële lozing van rwzi-effluent opeen
kleine waterpartij sprake is,valt een effect opde
algengroei niet u i ttesluiten. Een dergelijke
situatie isgesimuleerd inhetindeaanvang van
dit artikel aangehaalde onderzoek in 2003en
20041'.In 2003werd hierbij een significante
r e m m i n g vandealgenontwikkeling geconstateerd ind evijvers diewerden doorspoeld m e t
driekwart rwzi-effluent. Inhetvolgende jaar
werd direffect niet meer aangetroffen. Bij
nadere beschouwing van de onderzoeksgegevens blijkt n ud a tin 2003de fosfaatconcentratiesindevijvers tussen 3en5m g / l lagen,
terwijl deze in 2004 beduidend lager waren m e t
een m a x i m u m van3mg/l P0 4 -P. Ditlijkt een
aanwijzing d a tin 2003h e tfosfaateffect een rol
speelde bij degeremde algen ontwikkeling.

Conclusie
Hoewel h e tachterliggende mechanisme
niet duidelijk is,biedt h e tinzicht inh e t fosfaateffect demogelijkheid o mde resultaten
van algenbioassays m e trwzi-effluenten teh e r beschouwen. H e tonderzoek laat zien d a t een
groot deel vanderespons vanalgen op rwzieffluent waarschijnlijk istecorreleren aan h e t
fosfaatgehalte. Ditinzicht m a a k t de interpretatie van d er e s u l a t e n vanalgenbioassays m e t
rwzi-effluenten mogelijk, waardoor deze bioassay eenzinvolle bijdrage kanleveren bijh e t
opsporen vanwerkelijk schadelijke stoffen in
effluenten. Voor hetbepalen vanh e t fosfaatgehalte ineeneffluent bestaan immers eenvoudiger middelen d a neenalgenbioassay. «"

Relanerussendea^engroeisnelheidenhetgehaltetotaal-PO„-Pmdegetesteefjluenten. Significantbeïnvloeddegroeisnelhedenzijnweergegevenalsdichtemarkers;openmarkersgevenmet-significante waarnemingenweer. Destippellijn toontdecorrelatierussenhetjbs/aatgehalte inheteffluent endesignificant beïnvloeddeahjengroeisnelhcid(vohjens/ormultj=0,27LN(x)-0,012;r2=0,87)-Bijdeberekeningvandeze
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