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Monitorenvan
cyanobacterienhloeiin
recreatiewater

enkleurvanhetwateralsdebiomassavan
algenencyanobacterièn engehaltenvande
pigmenten chlorofyl aenhetcyanobacteriespecifiekefycocyanine meten'"'5'.Tussenhalf
junieneindseptemberwasdemeetopstelling
ingebruik.Gedurendedegeheleonderzoeksperiodeblevendepopulatiedichtheden van
algenencyanobacterièn indewaterkolomop
eenlaagniveau.Hierdoorwasdehelderheidzo
hoogdatinditondiepewatetsteedsbodemzichtbleefbestaan(zietabel1).
Tabel1.

Enyechemischeenbiologischekenmerken
vandewaterkolominhetProostmeertussen
23meien29augustus2005.

parameter

waardenbereik

MARCEL WERNAND, KONINKLIJK NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ONDERZOEK DER ZEE
ROBERTBOONSTRA, WATERSCHAP HUNZE EN AA'S

chlotofyl a (mg/m 5 )

NICO EERENS, GEMEENTE DELFZIJL

cyanobacterièn (x 103 ind./ml)

34-18.2

HERMAN GONS, NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ECOLOGIE - CENTRUM VOOR LIMNOLOGIE

algen (x 103 ind./ml)

0.04 - 3.9

HetKoninklijk NederlandsInstituutvoorOnderzoekderZee(NIOZ)enhetNederlands Instituut
voorEcologie(NIOOJhebbenmethodenontwikkeldvoorbepalingvanbiomassavanalgenen
cyanobacterièn uitoptischemetingenbovenwater.Eenmodemverbindingviadetelefoonmetinhet
veldgeplaatsteapparatuur maakt hetmogelijkoppervlaktewater iederedagvangrotea/standte
monitoren. Detoepassing isvanbelangwanneerzichzeersnelleveranderingen inhetwatervoordoen,bijvoorbeeld inhetgevalvanplotselingesterfte vancyanobacterièndooreenvirusuitbraak.De
optischemeetapparatuur isnetvoordezomervanzoojgeplaatstaanhetProostmeer,eenrecreatieplasjebijWagenborgen{gemeenteDejzijlj. Eenmassalecyanobactenèngroeien-sterfte bleeftotnu
toeechterachterwege.
HetProostmeer iseengegraven,ondiepe
zwemplas1.Deplaskentproblemendoor
zwemmersjeuk enovermatigegroeivancyanobacterièn.In2004werdeenexplosievegroeibij
deaanvangvandezomergevolgddoorplotselingesterftevandezeorganismenmetals
gevolgzuurstofgebrek en vissterfte.Daarnatrad
opnieuwgroeiop,maarvervolgensverdwenen
decyanobacteriè'nweersnel.Dezefenomenen
doendenkenaanvirusaanvallenopcyanobactenèn,zoalszijn waargenomen tijdensexperimentenmetwateruitdeLoosdrechtsePlassen,
maardiezichinzulkegroteveenplassenwaarschijnlijk sporadischvoordoen2''3'.
Aangezienmassalesterfte vancyanobactenèngrotegevolgenkanhebbenophetecosysteem(vissterfte endekansoptoxische
soorten),isnaderonderzoekgewenst.Voorhet
waterbeheerisookdemogelijkheidvanbelang
datomslagplaatsvindt vaneentroebel,door
cyanobacterièngedomineerd systeem,toteen
heldermeermetgoedontwikkeldevegetatie
v
an waterplanten.Naarhetzichlietaanzienis
netProostmeereenuniekelocatieomantwoordtekrijgen opdevraagonderwelke
omstandigheden devirussen totmassale
sterfte vancyanobacterièn kunnen leiden.
Daaromwerdin2005aanhetProostmeer

onderzoekverrichtdoorhetWaterschap
HunzeenAa's,degemeenteDelfzijl enonderzoekersvanhetNIOZenNIOO.
Dewaarnemingen vandebiomassavan
algen,cyanobacteriènenaantallen virussen
werdenverrichtinmeitotenmetaugustus.
Deanalyseshiervanenvananderebiologische
parametersvondenplaatsbijhetNIOOte
Nieuwersluis(Utrecht),terwijl dewatetchemieinhetlaboratorium vanHunzeenAa's te
Assenwerdbepaald.Wanneerzouworden
geconstateerd datmassale blauwalgsterfte
opttad-betergezegd:ophetpunt stondte
beginnen-zou hetProostmeer intensiever
wordenbemonsterd.Probleemhierbij wasde
snelheid waarmeegroeivancyanobacterièn
kanomslaan ineentotaleverdwijning bijeen
virusaanval.Metanderewoorden: behoefte
bestond aandagelijkse informatie naasteen
wekelijksebemonsteringvanhetProostmeer.
Voormetingen onderwaterbestaat instrumentarium, maarsensorenrakeninhetwatet
snelvervuildenmoetendaatomomdepaar
dagen wordenschoongemaakt.Omdezereden
werdbeslotengebruiktemakenvanoptische
sensorenbovenwater,waarvande informatie
ophetlabkanwotdengevolgd.Metdezewijze
vanmonitoren kanmenzoweldehelderheid

0.9 - 22.9

N-totaal (mg/l)

1.4-1.9

P-totaal (mg/l)

0.05 - 0.30

pH

9.4-10.2

biochemisch zuurstofverbruik (mg/l)

1.0- 5.0

soortelijke geleiding (mS/m)

32-34

De optische waker
Aandenoordelijke oevervanhetProostmeeriseensteigergeplaatstmeteenneerklapbaremastwaaropdeoptischesensoten werden
geklemd.Zezijnverbonden meteenmeetcomputer ineenwaterdicht afgesloten stalen
kast.HierinbevondzichtevensdeGSM-datacommunicatieenbesturingsinstallatie.Omde
kansopvandalismeteverkleinenwerdeen
lantaarn opdekastgeplaatst,waatdoordeze
ook'snachtszichtbaar bleefvanafdenabijgelegencamping.Bijdesteigetwerdookeen
publieksbordgeplaatstmet informatie ovetde
bedoelingvandeapparatuur.
Metbehulpvandevieropdemeerpaal
geplaatsteoptischesensorenkanhetdoorde
wateikolomterugversttooidezonlicht(de
kleurvanhetmeer),hethemellicht (afkomstig
vandewolken,strooilichtdoordeeltjes inde
lucht)enhetingestraaldezonlichtgemeten
worden.Devoorditdoelgebruikteoptische
sensoren,datwilzeggenspectraleradiometers,metenhetlichttussen 350en 1000nanometers(nm)inbanden van3.3nm.Dit traject
omvathetgehelegebiedvanhetzichtbate
licht(400-700nm)endelenvandeultraviolette
eninfrarode straling.
Aangezienhetgaatomde kleurinformatie
uitdewatetkolom,ishetzaakdeinvloedvan
schittering,datwilzeggendirectweetkaatst
zonlichtaanhetwateroppervlak te vermijden.
Hiervoorzijn tweeophetwatergerichte
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radiometersaandemeerpaal gemonteerd,
namelijk zuidwestwaarts(ia)enzuidoostwaarts(ïb),omgedurendedegeheledagschittervrije wateroppervlakteradiantie (L^6)te
kunnen meten.Meteennaardeluchtgerichte
radiometer(2)werdderadiantie(L,^)bepaald
omL,|tatmosferisch tekunnencorrigerenvoor
debijdragevanweerkaatst hemellicht.Dit
gecorrigeerdesignaalwordthierdewaterverlatenderadiantie[lw] genoemd.Het totaal
ingestraaldezonlicht(Es)werdgemeten met
eenzogeheten irradiantiesensor(3).Dewaterdichtekastmetdemeet-enregelinstallatie,
dataloggerencommunicatieapparatuur, was
naastdemeerpaalgeplaatst.Ophardeschijf
werdendedaraelkkwarrieropgeslagen.De
opzetvanhetmeersysreemwasomdemetingendirectopdecomputerophet laboratorium
beschikbaar tekrijgen. Hiervoorwasdemeetinstallatieuitgerust meteenonrvang-en
zendinstallatie.Viaeen telefoonmodem
kondendeopgeslagengegevensinprincipe
overalterwereldwordenuitgelezen.Inde
praktijk vanhet Proostmeeronderzoek
gebeurdeditophetNIOZ(opTexel)enhet
NIOO(inNieuwersluis).

Demeerpaal,metdaaraandevierradiometers,aandeoevervanhetProostmeer.Deuitsnedetoontdenaarhetwateroppervlakgenchtesensoren(1aenïb),denaardeluchr/wolkengerichresensor(2)endesensorvoordetotaleinstraling(3).

-

Dedarawerdendagelijks verwerkt waarbij
dealgenbiomassa inhetProostmeerdirect
bekendwerd.Deprocedurewashierbij ab
volgt:selectievanhetLjjc-spectrum metde
minsteschitter,berekeningvandecorrecrie
voorweerkaarsrhemellichtvanuitgemeten
Lsky,resulterend inLw,hetberekenen vande
remotesensingreflectanrie-de'echte'waterkleur-doordelingvanhetuitdewaterkolom
opwaartsverstrooidelicht(Lw)doorhetingestraaldezonlicht.Vergelijken wein afbeelding
1 RRSmerRnscor,danvaltdirectheteffect vande
correctieopinmetnamehetblauwegedeelte
vanhetspectrum(350-500nm).Inditvoorbeeldwasdeoorzaakhoofdzakelijk debijdrage
vanspiegelingvandeblauwehemelinhet
vanafhetwateroppervlakafkomstige signaal.
Uitdevormvanhetgemeteninvallende
zonlichtspectrum(Es)tussen350en1.000nmis
hetmogelijktebepalenoferneerslagvaltofdat
onderzonnigeconditieswordtgemeten7'.Dan
wordtgekekennaartweespecifieke golflengtes,
respectievelijk bij370nm(blauwviolet)en940
nm(infrarood).Regendruppelsveroorzakeneen
sterkeverstrooiinginhetblauwvioletenabsorberensterkinhetinfrarood.Uiteencombinatie
vangemetenwaardenbijdezegolflengtes ishet
dusmogelijkomeenonderscheidtemakenin
gegevensdiezijnverkregentijdensregen,hoge
vochtigheidinclusiefmistofdroogweer.Op
dezemanierkunnendeverzameldedata
wordengesorteerdeneventueelgecorrigeerd
voorgedefinieerde weersomstandigheden.
Datdeherfst wasaangebroken,werdduidelijkdoordeaanwezigheid vanspinragopde
sensoren.Eenregelmatigecontrolevaneen
28
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VanbovennaarbenedenenvanlinksnaarrechtsrespectievelijkL#,L,ky,Lw,Es,R^berekendzondercorrectie
enderemoresensingre/lectanrie(Rus)berekendmetcorrectievoordebijdragevanweerkaatsthemellicht
(ProostmeeT,2£ïjum2005,15.00uur).

autonoomoptischmeetsysteem isdanookvan
grootbelang.
Chlorofyldynamick in het
Proostmeer
Kleurenhelderheid vanmeerenzee
worden bepaalddoordeconcentratiesvan

natuurlijke stoffen enmicro-organismen
(humus,slibenplankton).Organismendiede
kleurvanhetwaterbeïnvloeden,zijn inde
eersteplaatsdechlorofylbevattende algenen
cyanobacterién.
Doorkennisvandeoptischeeigenschappen
vanhetchlorotylishetmogelijkuitderemote
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bleekdathetmooieweeruitnodigend was
geweestvooreenzwempartijnabijdemeetopstelling.Hetbadresulteerdeinvandebodem
opgewoeldslibdatgedetecteerd werddoorde
optischesensors.MeteenslibalgoritmeontwikkeldvoorhetMarsdiepwerdvoorhet
zwemmen 25gramperliterdrogestofberekendennahetzwemmenzo'n64gram.Overigenswerddechlorofylconcentratie tijdens het
zwemmen nauwelijks beïnvloed.

Ajb.z:

Voorbeeld von remote sensingrejlectantiespectta van een willekeurig watertype met eenchlorqjy! a-concenrrarievan 1mg/m! (lage absorptie en lagejluorescentie)en een watertype met42 m g / m ' (hoge absorptie en doge
jluorescenrie).
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Conclusies
Eenopstellingbestaandeuitvieroptische
sensoren tenbehoevevanhet tijdsintensief
monitoren vanwaterkwaliteit ineenrecreatieplaswerdsuccesvolgeïnstalleerd voorhet
beginvandezomervan2005.
Bijhetindezomervan2005verrichte
onderzoekaanhetProostmeerwerdweliswaar
geenmassalecyanobacteriènsterftegeregistreerd,maarbleeklangdurigeoptischemonitorenopafstandgoed uitvoerbaar.
Vanvandalismeisgeensprakegeweest,
waarschijnlijk mededoorpublieksinformatie en
eengoedzichtbareplaatsingvandemeetapparatuur,inclusiefverlichtinggedurendedenacht.
Ondanksbodemzicht blekendechlorofylschattingen,verkregen uiteenalgoritmevoor
eengeheelander typewater,ingoedemate
overeentestemmen metdeinhetlaboratoriumgemeten chlorofylwaarden.
Inhetalgemeenkandebeschrevenopstellingworden toegepastinvelewaterenwaar
dagelijkseinformatie overalgenencyanobacteriéngroeivanbelangisinverband metrisico'sopsterfte vanvisenanderewaterdierenen
gezondheidsrisico's voordemens. f
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