Nota over de fosfaathuishouding in het stroomgebied

van het Waterschap "de Vledder- en Wapserveensche Aa"
en Nijeveen en Kolderveen.

H.J.Brand

(praktikant Landbouwhogeschool te Wageningen).

Provinciale Waterstaat van Drenthe
Brink 1
te Assen.

Natuurlijke gesteldheid.

Het stroomgebied van de Vledder- en Wapserveensche Aa
omvat een gebied van 16,500 ha en is gelegen in de gemeenten
Smilde, Diever, Vledder en Havelte.

Het gebied Nijeveen-Kolderveen

is 2500 ha groot en ligt in de gemeente Nijeveen.

Het geheel is een bijzonder mooi natuur- en recreatie
gebied en wordt druk bezocht door recreanten. Het omvat een laagween gebied wat vnl. uit grasland bestaat, boscomplexen,

esgronden

en ontginningsgronden.
Het laaggelegen veenweide gebied is ca 8000 ha groot.

Mits

goed ontwaterd is dit prima grasland. Het middelhoog gebied met
sloten heeft een oppervlakte van 4000 ha en bevat gras- en bouwlanden en boscomplexen. Het middelhoog gebied zonder sloten omvat
een oppervlakte van ‘ca 5000 ha en bestaat uit esgronden en bossen.
Rest nog het hooggelegen gebied van 3000 ha wat bos- en heide complexen bevat en hogere esgronden.

Doel

van het onderzoek.

Het onderzoek naar de fosfaatgehalten in de
wateren in
het gebied werd gedaan om een indruk te krijgen van de fosfaatafvoer van de provincie Drenthe naar het merengebied in N.W,
Overijsel.

Verder werd getracht een indruk te krijgen van de

herkomst van dit fosfaat.

De watermonsters werden onderzocht op

oplosbaar of ortho-fosfaat, op hydrolyseerbaar fosfaat en op totaal
fosfaat. Er werden geen verdere onderzoekingen gedaan naar de kwa-

liteit van dit water, daar de prov. waterstaat dit in het kader
van het oppervlaktewater onderzoek in de provincie geregeld doet.
De kwaliteit van dit water is volgens gegevens van de provincie
vrij
goed.
Het merengebied in N.W.Overijsel is een uniek natuurgebied,

bij uitstek geschikt voor recreatieve en educatieve doeleinden,
Het is uiteraard zaak deze gebieden van zo schoon mogelijk water
te

voorzien.
De waterverontreiniging is in het merengebied ven tweeërlei aard, De primaire verontreiniging dew.z.

lozing van organisch

materiaal wat biologisch ten koste van de opgel
oste zuurstof in het

water wordt afgebroken tot anorganisch materiaal o.m. nitraten
en fosfaten.

De secundaire verontreiniging is de eutrofiëring:

Een hoog gehalte aan meststoffen als de juist genoemde nitraten
en fosfaten heeft een sterke algengroei tot gevolg.

Dit heeft

bijzonder nare gevolgen: Het water krijgt een groenachtige kleur,
en er treden bijzonder grote zuurstoffluctuaties op.

s'Nachts en

in de ochtend wanneer het donker is consumeren de algen opgeloste
zuurstof in het water, wat tot zuurstofloosheid of zuurstofonderverzadiging leidt. Overdag treedt een oververzadiging op.

Het spreekt

vanzelf wanneer dit in ernstige mate optreedt er geen sprake kan
zijn van een gezonde visstand.

Bij afsterven leveren deze algen

weer organisch materiaal wat ten koste van de zuurstof afgebroken
dient te worden. Dit is een vervelende kringloop.
Verdere nadelen van algen zijn: Het water krijgt een nare
smaak en kan bij

zwemmen huidirritatie ten gevolge hebben.

Om algengroei te beperken is het noodzakelijk om minimum-

faktoren als fosfaat en in mindere mate nitraat zoveel mogelijk
te verwijderen.

Daar in de atmosfeer N, zit en dit in de stikstof

kringloopeen belangrijke stap is, is het onmogelijk nitriet of
nitraat te elimineren. Fosfaat daarentegen is wel degelijk te

verwijderen uit het afvalwater. Bij een normale biologische zuivering wordt ca 35% van het aanwezige fosfaat uit het afvalwater
verwijderd.

Door toevoegingen van chemische middelen is practisch

alle fosfaat te verwijderen. Dit verdient zeker aanbeveling bij
zuiveringsinstallaties wier effluenten het merengebied passeert.

Onderzoek,

In de periode van 1
getrokken in het gebied,

t.w.

april-1

juli werden 4 maal watermonsters

op 20 april,

3 en 25 mei en op 17

juni.

De monsters werden onderzocht op oplosbaar, hijdrlyseerbaar
en totaal fosfaat.

De eerste twee data vielen in een droge periode

met weinig afvoer;

op 25 mei was de afvoer iets groter en op 17 juni

was er sprake van een flinke afvoer, Het onderzoek werd gedaan volgens

NEN 3235 8,2 ‚ De volgende fosfaatgehalten werden gevonden:
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Overzicht van de fosfaatgehalten in het stroomgebied van de "Vledder---en

Wapserveevsche Aa" op 20 april 1971. (in mg PO, per liter).
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0,45
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0,28
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1,70
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0,13

0,24
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1,95

21D

5,00

Braommeule

0,10

0,32

1,70

idem op 3 mei 1971.
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idem op 25 mei 1971

2

0,44

0,84

1,70.
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2,30

5,50

6,50

7

0,49

1,25

4465

15

0,55

1,06

1,44
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0,22

1,26

2,26
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0,18

0,36

0,76

Schipsloot

1,95

3,20

4,60

Braommeule

0,21

0,65

1,60

idem op 17 juni
Bemonsterpunt

ortho-fosfaat

hydrlyseerbaar-fosfaat

totaal-fosfaat

2

10)

1,36

255

3

20,0

45,0

80,0

7

1,1

1,05

3,5

15

0,356

0,87

5,7

16

0,44

0,55

20

17

0,56

0,68

Pig

Schipsloot

Tale

158

1492

Braommeule

0,50

0,55

2,0

Punt 2:

Tilgrup 250m ten noorden van lozingspunt Mayo

te Smilde.

Bre

"

ter hoogte lozing Mayo (vlak achter duiker).

7:

t

3 km ten zuiden grote weg Smilde-Drachten.

15:

Nijensleker Schipsloot ter hoogte kruising weg Nijensleek.

16: Wapserveensche Aa ter hoogte kruising weg Havelte-Frederiksoord,.
Schipsloot: Havelter Schipsloot ter hoogte Wapserveen.

Braommeule: Hoofdgemaal waterschap Nijeveen-Kolderveen te Kolderveensche-Bovenboer.

Punt 17:Stuw in Steenwijker Aa in provincie Overijsel.
( Zie bijlage: kaart van waterschap "Vledder- en Wapserveensche Aa"),
Gemiddelde fosfaatgehal ten over de maanden april, mei en

juni. (in mg PO; per liter).
Bemonsterpunt

or tho-fosfaat

hydrolyseerbaar-fosfaat

totaal-fosfaat

2

0,84

1,12

2,28

5

6,90

1595

31,20

7

0,60

1404

2,90

15

0,39

0,98

1,61

16

0,24

0,77

1,85

17

0,26

0,44

1,70

Schipsloot

1,76

2,011

5,60

Braommeule

0,27

0,51

1,67

punt 2 is genomen om een indicatie te krijgen t.a.v. het

fosfaatgehalte van het inlaatwater uit de Drentse Hoofdvaart.
punt 5 Lozing van frites- en mayonaise fabriek Mayo te

Smilde,

De Tilgrup staat in verbinding met de fabriek d.m.v. een
sloot.
punt 7

Dit punt is genomen om na te kunnen gaan of de

lozing van Mayo nog van invloed is.
punt 15

Lozing van enkele kernen.

punt 16 Meetpunt WAI in de Wapserveensche Aa. Bij deze overstort
is een peilschaalregistratie aangebracht. Maandelijks wordt de
afvoer berekend,
punt 17De hoeveelheid fosfaat in de Steenwijker Aa is
een maat voor de totale afvoer van het gebied '"Vledder- en Wapserveensche Aa naar Overijsel.
Schipsloot

de Schipsloot bevat het effluent van de

overbelste R.Z.I. van de Johannes Post kazerne te Havelte.
Braommeule Het hoofdgemaal van

het waterschap Nijeveen-

Kolderveen, dat uislaat richting Overijsel.

Overzicht van de verschillende stroomgebieden:
stroomgebied

oppervlakte

topografische kaart

in ha
WAI

12.610

1

2

Bi

4

3710

2780

1980

4140

. 540

1030

210

910

5400

3850

2510

51 10

Nijensleker-

Schipsloot

2.690

Steenwijker Aa 16.870

1 = laag, 2 = middelhoog met sloten,

3 = middelhoog,

4 = hoog.

Afvoerkarakteristiek:
De afvoer van een gebied is i.h.a. afhankelijk van drie
komponenten:
- Het percentage van het gebied dat aan het snelle afvoerproces

deelneemt.
— De resevoircoëfficiënt van het snelle afvoerproces waarmee de
mate en vervorming van een gegeven neerslagverdeling in een afvoerverloop wordt gekenmerkt.
— Basisafvoer,

een in grootte zeer langzaam veranderende afvoer,

die gedurende een afvoertop vrijwel konstant is.
Het gebied met een snelle afvoer heeft i.h.a. een grondwaterstand die dicht bij het maaiveld ligt;
1

dit zijn vnl.

de klassen

en 2.

De resevoir coéfficiént (7-waarde ) geeft de relatie weer
tussen berging en afvoer.

Zij bepaalt de transformatie van de neer-

slag in de afvoer. Hoe kleiner de? -waarde, hoe geringer de berging,

en des te sterker volgt het afvoerpatroon de verandering in
neerslagintensiteit.

B ne

De basis afvoer wordt gevormd doordat de hoge gebieden
de geborgen neerslag zo sterk vrtraagd tot afvoer brengen, dat een
nagenoeg konstante afvoer ontstaat,

die iets groter wordt naarmate

er meer neerslag geborgen wordt.
Voor het meetpunt WAI is vastgesteld:
de resevoircoefficient of T-waarde.............s.......«60 uur

percentage oppervlak met snelle afvoer......seses.ve...50 %
basis, afvoer. van dit gebied „essssesnsesssneseeeesssnssesOrl2 mm/e tmaal.
Aan de hand van deze gegevens is een maatgevende afvoer
opgesteld:

Oppervlakte met snelle afvoer is 50% van 12,612 ha à
1,45 liter/sec. hassesscevesvvvere 9,0 a Vamos

oppervlakte met langzame afvoer is 50% van 12,612 ha
A052. AtaSere Bias ise v us avr ves aly S nfmen
Totaal:

.s.s…e«10435 n’/secs

De gemiddelde afvoer ter hoogte van de WAI bedraagt
0,82 1/sec. ha.

Per jaar gemiddeld 38.200.000 a

(gemeten vanaf

1959-1968).
De gemiddelden over de maanden april, mei en juni bedroe-

gen tijdens die jaren resp. 3,950.000, 2,275.000 en 1,650.000 a”
De afvoeren gedurende april, mei en juni van dit jaar waren resp.
1,40, 1,70, en 1,50 miljoen mi.

Totaalafvoeren (gemiddelden van 1959-1968).

WAT. «ese ee ee sees ee eee eee 38. 200. 000

mien

Havelter- en Nijensleker Schipsloot....10.200.000

i

Steenwijker Aa (provinciegrens)........48.400.000

"

Braommeule (geschat)..............«...8.500. 000

"

Gedurende de beschouwde 3 maanden voerde de Steenwijker Aa ca
8 miljoen m°

3

water naar Overijsel.

De Braommeule ca 1

3

miljoen m~.

Te
Beschouwingen over de fosfaatgehaltes.
Het water in de Drentse Hoofdvaart blijkt in de genoemde 5

maanden vrij fosfaatrijk te zijne. Van de lozing van Mayo is
wegens degeringe hoeveelheid na 5 km niets meer te bespeuren.
Wel bestaat de tendens dat ortho-fosfaat wordt omgezet in

organisch=fosfaate, Zie de punten 1, 2 en 16.
De hoge fosfaatgehaltes in de Havelter Schipsloot houden
verband met de lozing van afvalstoffen van de 5000 man tellende
Johannes Post kazerne te Havelte, Er is wel een zuiverings=

installatie aanwezig, doch deze is zwaar overbelaste

Herkomst van het aanwezige fosfaat:

Omtrent de herkomst van het fosfaat is alleen wet mecha
te zeggen dat het afkomstig is van het inlaatwater van de
Drentse Hoofdvaart, van de bewoners van het gebied, van uit-

gespoelde landbouwmeststoffen en van enkele industrieën en
bio=industrieën,

In welke mate deze 5 deelnemen

aan de fosfaat-

vervuiling is een nog onvolledig onderzochte zaak.
Sluijsmans en Kolenbrander stellen dat thans ca 50 kg
Pao, per ha per jaar gestrooid wordt.

Volgens lysimeterproeven

zou 0,5 kg P50, per ha per jaar uitspoelen. Dit is een zeer
geringe hoeveelheid in vergelijking met andere publikaties.
Van stalmest en gier wat veelal in de herfst en winter wordt

opgebracht zal ook een gedeelte van het fosfaat uitspoelen,
temeer daar in deze perioden nauwelijks fosfaat wordt opgenomen.
De hoeveelheden zijn echter onbekend.

Volgens Owens (1970) is bij een bevolkingsdichtheid van
3 à 4 personen per ha 90% van in het water voorkomende fos=
faat afkomstig van de mens.
vehouding anders liggen,

In het beschouwde gebied zal deze

daar hier nauwelijks sprake is van

1 persoon per hae De bijdrage van de bewoners van dit gebied zal

ongetwijfeld lager liggen dan de 90% van Owens.

Hier staat

tegenover dat in de beschouwde periode , april,mei en juni
de landbouwuitspoeling minimaal is i,veme

de groeiprocessen

op het land.
Worden de cijfers van Sluijsmans en Kolenbrander aangehouden dan kan gesteld worden dat per jaat uit het gehele

gebied (19.300 ha) ca 10 ton P,0,-fosfaat naar Overijsel
afgevoerd wordt. Dit is 13 ton PO,” -fosfaat per jaare
Gedurende de maanden april, mei en juni voerde de
Steenwijker Aa resp. 0,28 ton, 0,28 ton en 0,33 ton oplosbaar fosfaat naar Overijsel en resp. 2,8 ton, 2,9 ton en
1,5 ton totaal-fosfaat. De Braommeule voerde gedurende deze
periode

ca 0,2 ton oplosbaar- en ca 1,7 ton totaal-fosfaat

naar Overijsel.
Wanneer we een duidelijk beeld willen hebben van de
fosfaat afvoer gedurende een jaar,

dan zullen gedurende enke-

le jaren de watermonsters in dit gebied genomen onderzocht

moeten wofden op fosfaat, De cijfers van de afgelopen drie
maanden,

april, mei en juni,

geven slechts een indicatie.

De hoeveelheden fosfaat in de wateren van het beschouwde ge=
bied vormen nauwelijks een gevaar voor eigen water doch wel

voor het merengebied in N.W, Overijsel, waar accumulatie
van het aangevoerde fosfaat optreedt.

Slotbeschouwing:
Er zijn enkele mogelijkheden om het merengebied in
N.W.

Overijsel te ontlasten van de zgne

secundaire vervuiling

vanuit Drenthe,
_ Zo weinig mogelijk ongezuiverd rioolwater en effluenten
van zuiveringsinstallaties via de Vledder- en Wapserveensche Aa

en de Steenwijker Aa afvoeren,

doch rechtstreeks via de Drentse

Hoofdvaart, Meppeler Diep richting IJselmeer,

= De kernen rond Steenwijk (Vledder, Fredeiksoord en Nijensleek)
zoveel mogelijk aansluiten op de te bouwen installatie met fosfaateliminatie te Steenwijk.
- Industrieén en bio=industrieën verbieden hun afvalstoffen
zonder meer te lozeny

A

Meetpunt WA]

Grens stroomgebiedsonderdelen
afwaterend op meetpunt
Appelscha
x

——-— Grens stroomgebiedsonderdelen
niet afwaterend op meetpunt
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