Waterkwaliteitsproblemen
tot in de bodem uitgezocht
De relatie tussen waterbodem en waterkwaliteit

Fons Smolders, Mark van Mullekom, Hilde Tomassen en Piet-Jan Westendorp
Onderzoekcentrum B-WARE

1

Waterkwaliteitsproblemen
tot in de bodem uitgezocht
De relatie tussen waterbodem en waterkwaliteit

Foto’s voorkant omslag: Lotte Fleskens, Waterschap Limburg, Leon Lamers en Roos Loeb.
Foto’s achterkant omslag: Bas van de Riet en Roos Loeb.

2

Fons Smolders, Mark van Mullekom, Hilde Tomassen en Piet-Jan Westendorp
Onderzoekcentrum B-WARE

Inhoudsopgave
< Foto: Roos Loeb.

1 Inleiding

7

2 De relatie tussen waterbodem en waterkwaliteit

11

3 Maatregelen voor een betere waterkwaliteit

21

4 Onderzoek: Meten is weten!

27

5 Meer informatie

33

6 Literatuur

34

Colofon:
De auteurs danken Emiel Brouwer, José van Diggelen, Gijs van Dijk,
Esther Lucassen, Moni Poelen en Yvon Verstijnen van Onderzoekcentrum
B-WARE voor hun bijdrage aan deze brochure. De brochure is
vormgegeven door teamINOVA en geredigeerd door Nienke Beintema.

5

Inleiding

1

Waterkwaliteit

Dat kan problemen opleveren, zoals bloei

Dankzij beleid- en regelgeving zoals de

van blauwalgen (Foto 1), woekerende water-

Wet verontreiniging oppervlaktewateren

planten en/of stankoverlast.

(Wvo, 1970) en de Europese Kaderrichtlijn
Water (KRW, 2000) is de waterkwaliteit in

Waterkwaliteitsproblemen hebben ook

Nederland in de afgelopen 30 jaar op veel

consequenties voor omwonenden, recreanten,

plaatsen sterk verbeterd. Desondanks zijn

uitbaters van recreatievoorzieningen, drink-

er nog talloze wateren die te maken hebben

waterbedrijven en waterbeheerders. Er

met waterkwaliteitsproblemen. Die proble-

kunnen veel kosten mee gemoeid zijn en

men zijn divers, maar zijn vaak het gevolg van

de problemen leiden vaak tot onbegrip en

een te grote beschikbaarheid van nutriënten

frustraties bij de omgeving.

(voedingsstoffen): eutrofiëring.
Waterkwaliteitsproblemen beïnvloeden het

Een complex watersysteem

Waterkwaliteitsproblemen kunnen aanzienlijk

ecologisch functioneren van watersystemen

zijn. Een watersysteem is complex doordat er

en de biodiversiteit. Bij toenemende nutriën-

veel verschillende en vaak onderling samen-

tenconcentraties treden op den duur allerlei

hangende factoren door elkaar heen spelen.

verschuivingen in de soortensamenstelling

Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid en

op. Soorten die snel kunnen groeien door het

kwaliteit van het inlaatwater, het peilbeheer,

grote aanbod aan nutriënten, kunnen gaan do-

de mate van doorstroming, het type bodem,

mineren ten koste van de aanwezige soorten.

de waterdiepte en het aanwezige voedselweb.

< F oto: Waterschap Limburg.
> F oto 1.
Bloei van blauwalgen treedt ieder jaar op
in vele Nederlandse wateren.
Foto’s: Henk Tamerus en Bert Pex.
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Gericht onderzoek kan helpen te achterhalen

kortetermijnmaatregelen (vaak symptoom-

waarom een watersysteem niet goed

bestrijding) en langetermijnmaatregelen

functioneert en welke maatregelen nodig zijn.

(duurzaam beheer). Uiteraard adviseren wij
altijd om duurzame maatregelen te nemen.

Veel problemen in watersystemen zijn het

Het kan weleens nodig of noodzakelijk

gevolg van een te grote beschikbaarheid van

zijn om, voorafgaand aan een duurzame

nutriënten (Foto 2 en 3). De nutriëntenbeschik-

maatregel, symptoombestrijding toe te

baarheid hangt af van externe en interne

passen om het probleem tijdelijk op te lossen.

factoren. Voorbeelden van externe factoren
zijn de inlaat van voedselrijk oppervlaktewater,
bladinval, uit- en afspoeling van aangrenzende

Waarom deze brochure?

In de afgelopen jaren is veel ervaring

(landbouw)percelen, het voeren van vissen en/

opgedaan met onderzoek naar de processen

of watervogels of de toestroom van voedselrijk

die de waterkwaliteit beïnvloeden. Wanneer

grondwater. Verrijking via bronnen van buiten

de oorzaken bekend zijn, kunnen effectieve

het watersysteem noemen we externe

maatregelen genomen worden. Het doel van

eutrofiëring. Nutriënten kunnen echter ook

deze brochure is water- en natuurbeheerders

in het watersysteem zelf vrijkomen uit de

te informeren over kennis en ervaringen met

waterbodem. Dit heet interne eutrofiëring1,2.

betrekking tot:

Als duidelijk is welke externe en/of interne

1. De rol van de waterbodem bij het optreden

factoren de oorzaak zijn van de waterkwaliteitsproblemen, zijn verschillende typen
maatregelen mogelijk:

van waterkwaliteitsproblemen;
2. Methoden en technieken om de oorzaken
van de problemen vast te stellen;
3. Verschillende typen maatregelen die
mogelijk zijn voor de lange en korte termijn.

< Foto 2.
Voorbeelden van wateren met een slechte waterkwaliteit.
Dit leidt tot massale bloei van kroosvaren (Azolla filiculoides),
blauwalgen, FLAB (FLoating Algae Beds) of kroos (Lemna
soorten).
Foto’s: Mark van Mullekom, Bert Pex en Jan van de Graaf.
> Foto 3.
Informatiebord in de gemeente Apeldoorn over de
consequenties van het voeren van brood aan eendjes voor
het watersysteem.
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De relatie tussen
waterbodem en
waterkwaliteit

2

In natte systemen is niet alleen de kwaliteit van het oppervlaktewater zelf, maar met name ook
de kwaliteit van de waterbodem sturend voor de ecologie van het systeem. In de bodem spelen
allerlei processen die van invloed kunnen zijn op de oppervlaktewaterkwaliteit. Deze processen
komen in dit hoofdstuk aan de orde.

Stoffen en kringlopen
beïnvloeden elkaar

zwavel-, fosfor- en koolstofkringloop in het

Hoge fosfaatconcentraties vormen vaak

waardoor het in relatief lage concentraties

het belangrijkste probleem in Nederlandse

in het poriewater en het oppervlaktewater

oppervlaktewateren, omdat deze kunnen

kan voorkomen. Poriewater is het vocht dat

leiden tot een snelle vermeerdering van

zich tussen de bodemdeeltjes bevindt en

(blauw)algen (Foto 1) en drijvende water-

dat stoffen kan uitwisselen met zowel de

planten zoals kroos en kroosvaren (Foto 2).

bodemdeeltjes als het oppervlaktewater.

Fosfor (P) is een bouwelement, nodig voor

In hoofdstuk 4 komt de bemonstering van

de bouw en het functioneren van cellen, en

poriewater aan de orde.

systeem. Fosfaat bindt sterk aan de bodem,

daarmee onderdeel van organisch materiaal.
Bij de afbraak van organisch materiaal komt

De mate waarin fosfaat beschikbaar is, kan

dus ook fosfaat (PO ) vrij, dat vervolgens door

variëren. Fosfaat kan binden aan calcium (Ca),

(water)planten en algen weer kan worden

maar vooral ook aan ijzer- en aluminium-

opgenomen. Naast fosfaat komen ook andere

(hydr)oxides. Aluminium (Al) en ijzer (Fe)

bouwstoffen vrij bij de afbraak van organisch

komen veel voor in kleibodems en aangevoerd

materiaal, zoals koolstof in de vorm van

slib. Daarnaast komt ijzer voor in allerlei

34

koolstofdioxide (CO2) en bicarbonaat (HCO3 )

bodems waarin door kwel aanvoer van ijzer

en stikstof in de vorm van ammonium

plaatsvindt of plaatsvond. De binding van

(NH ; Figuur 1A).

fosfaat aan ijzer is meestal belangrijker dan

-

+
4

de binding aan aluminium. Bodems die van
Niet al het aanwezige fosfaat is ook daad-

nature rijk zijn aan ijzer, zijn van nature vaak

werkelijk beschikbaar voor opname. Dit

ook rijk aan fosfor, dus zonder dat er sprake

komt doordat fosfaat vaak in gebonden

is van een externe belasting van het systeem

vorm aanwezig is. De beschikbaarheid van

met fosfaat. Zolang dit fosfor echter goed

fosfaat in de waterbodem en de diffusie

gebonden blijft aan het ijzer, is er weinig aan

van fosfaat van de waterbodem naar de

de hand en blijft de fosfaatbeschikbaarheid in

waterlaag (nalevering) worden in belangrijke

de waterbodem laag.

mate bepaald door interacties tussen de ijzer-,
< Foto: Roos Loeb.
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A: Waterlaag aeroob

op de beschikbaarheid van nutriënten. Voor
de afbraak van organisch materiaal (slib)
onder zuurstofloze omstandigheden is de
aanwezigheid van zogenaamde alternatieve

Redoxpotentiaal

belangrijke rol en hebben een grote invloed

4+

Mn

120 mV

Fe

-75 mV

3+

2-

SO4

organisch substraat
(e-donor)

Afbraaksnelheid

Hoog

Fe

NH4 of PO4

3+

Mn

Fe

2+

Zuurstof- Nitraatreductie reductie

S

120

Methanogenese

IJzerreductie

in eerste instantie zuurstof verbruikt. Dit komt
doordat de bacteriën die zuurstof kunnen
gebruiken om organisch materiaal te oxideren,

FeOOH-P

Hierdoor kunnen ze sneller groeien en hebben

1,8

Hierdoor treden waterkwaliteitsproblemen
vaker op in de zomerperiode.
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Correctiefactor nalevering t.o.v. 150C
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en verlopen sneller als het warmer is (Figuur B).
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acceptor (Kader 1). Dieper in de waterbodem
(> 1 cm diepte) is meestal geen zuurstof meer

nisch materiaal (Kader 1). In zuurstofloze waterbodems zijn ijzer en/of sulfaat meestal de

hangt niet alleen af van de beschikbaarheid

2+

SO42-

y = 0,0543x + 0,193
R2 = 0,999

1,0

reactie met zuurstof als sterke elektronen-

waterbodem organisch materiaal afbreken,
Fe

2-

FeOOH-P

1,4

in Figuur 1A). Dit afbraakproces is een redox-

De mate waarin micro-organismen in de

FeSx

30

-

belangrijkste elektronenacceptoren (Figuur 1B).

y = 0,162x + 0,126

1,6

0,0

PO43-

y = 2,080x + 9,463

10

zuurstofloos (anaeroob).

acceptoren gebruikt bij de afbraak van orga-

SO42-

5

van de waterbodem is echter vrijwel altijd

Figuur 1A) en worden alternatieve elektronen-

B: Waterlaag anaeroob
Fe2+

0

(Foto 4), ook aeroob zijn. Het overgrote deel

beschikbaar (bruin gekleurde bodemlaag in

CO2

Anaeroob sediment

Naardermeer

y = 2,407x + 8,784

20

die andere elektronenacceptoren gebruiken.

> Figuur B.
Boven: De invloed van de temperatuur op de
mate van fosfaatnalevering van waterbodems
op drie verschillende locaties: redoxprocessen
verlopen sneller bij hogere temperaturen.
Onder: Correctiefactor voor de fosfaatnalevering bij verschillende temperaturen ten
opzichte van de fosfaatnalevering bij de
standaardtemperatuur van 15°C. Bij 5°C is de
fosfaatnalevering dus ongeveer 50% lager
dan bij 15°C (correctiefactor 0,5), terwijl de
nalevering bij 25°C ongeveer 55% hoger is
(correctiefactor 1,55)16.

N2

PO43Organisch materiaal

60

hier veel meer energie uithalen dan bacteriën

ze een competitief voordeel. Vervolgens zullen

Ackerdijkse plassen

80

0

waterbodem, dat enkele millimeters dik is

bodem vindt aerobe afbraak van organisch

100

40

zuurstof (aeroob), zal het toplaagje van de

materiaal plaats (oranje gekleurde bodemlaag

Sulfaatreductie

Vlaardingervaart

Wanneer het oppervlaktewater rijk is aan

In het zuurstofhoudende toplaagje van de

van elektronenacceptoren, maar vooral ook
van de beschikbaarheid van reactief organisch

PO43-

materiaal. Niet alle organische stof is onder

Organisch materiaal

NH4+

anaerobe omstandigheden namelijk even
goed afbreekbaar. Met name dode algen en
plantenresten zijn een belangrijke bron van

CO2

reactief organisch materiaal. De mate van

Figuur 1.
Interacties tussen de zwavel-, ijzer- en fosforkringloop in wateren met een zuurstofhoudende (aerobe) waterlaag (A) en
wateren met een zuurstofarme (anaerobe) waterlaag (B). In oranje is het geoxideerde toplaagje van de waterbodem (het
sediment) weergegeven. Dit laagje is meestal maar enkele millimeters dik (Foto 4). In dit geoxideerde toplaagje van het
sediment wordt o.a. ijzer geoxideerd en dit zorgt ervoor dat fosfaat uit het anaerobe deel van het sediment (deels) weer wordt
vastgelegd en niet wordt nageleverd naar de waterlaag (de zogenaamde ijzerval). Voor een nadere beschrijving van de zwavel-,
ijzer- en fosforkringloop in wateren, zie de tekst van Hoofdstuk 2.

>

P-nalevering (mg/m2/dag)

Bij de afbraak van organisch materiaal wordt

Redoxprocessen zijn temperatuursafhankelijk

CO2

2+

SO4

kunnen halen.

alternatieve oxidatoren optreden (Figuur A).

FePO4

Fe

2-

2-

en de micro-organismen er minder energie uit

sulfaat (SO42-) en koolstofdioxide (CO2) als

Organisch materiaal

Tijd
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NO3-
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door micro-organismen, die hier energie uit

-
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-

NO3
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>

Figuur A.
De rol van (alternatieve) elektronenacceptoren
bij de afbraak van organisch materiaal waarbij
steeds minder energie gegenereerd wordt en de
afbraaksnelheid langzamer verloopt3,4.

+

SO4

O2
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Laag

een redoxreactie is. Bij een redoxreactie vindt

ze opneemt. Deze reactie wordt uitgevoerd
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doordat de afbraak van organisch materiaal

reductor die deze afstaat en een oxidator die

SO4

-

NO3

PO43-

O2

2-

-150 mV

elektronenacceptoren van belang. Dit komt

uitwisseling van elektronen plaats tussen een

O2

sediment

>340 mV

Relatieve concentratie

Redoxprocessen spelen in natte systemen een

Toplaagje

Kader 1. Redoxreacties

Biogeochemische processen
in zuurstofloze bodems

O2

De relatie tussen waterbodem en waterkwaliteit

anaerobe afbraak van organisch materiaal
in een waterbodem vertaalt zich in de concentraties aan ammonium en anorganisch
koolstof (koolstofdioxide plus bicarbonaat) in
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Invloed van de ijzer/fosfor-ratio
op fosfaatnalevering

Fosfaatnalevering onder
zuurstofarme condities

oppervlaktewater is de ijzer/fosfor-ratio

de waterbodem op de waterkwaliteit is

(Fe/P-ratio) van het poriewater sterk bepalend

vooral de uiteindelijke nalevering van fosfaat

Het bij de afbraak van organisch materiaal

voor de mate waarin fosfaatnalevering naar

naar de waterlaag van belang. De zuurstof-

vrijgekomen ammonium wordt in het zuur-

de waterlaag plaatsvindt6,7. De nalevering van

concentratie van het oppervlaktewater speelt

kan eveneens leiden tot eutrofiëring van

stofrijke water en het zuurstofrijke toplaagje

fosfaat naar de waterlaag wordt beperkt door

hierbij een essentiële rol. De ijzerval, die

het oppervlaktewater. De mate waarin dit

van de waterbodem geoxideerd naar nitraat

de ijzerval zolang de Fe/P-ratio (in mol/mol) in

fosfaatnalevering voorkomt, functioneert

plaatsvindt, hangt sterk af van de verhouding

De accumulatie van fosfaat in het poriewater

(Figuur 1A). Vervolgens kan het nitraat in

het poriewater voldoende hoog is (>>1) en de

namelijk alleen wanneer het oppervlaktewater

tussen ijzer en zwavel (S) in de bodem.

oplosbaar is. Hierbij komt er niet alleen fos-

van de zuurstofloze waterbodem betekent

de diepere zuurstofarme waterbodemlaag

waterlaag voldoende zuurstofhoudend is

zuurstofhoudend is.

Sulfaat, aangevoerd via het oppervlakte- of

faat vrij uit het afgebroken organische mate-

niet per definitie een verrijking van het opper-

worden omgezet (gereduceerd) in stikstofgas,

(>5-6 mg/l). De nalevering van fosfaat naar

riaal, maar ook fosfaat dat eerder was gead-

vlaktewater met fosfaat. Hoge ijzerconcentra-

dat uit het systeem verdwijnt. Zolang er

de waterlaag neemt sterk toe wanneer de

De nalevering van fosfaat is meestal veel lager

sulfide (Figuur 1B). Sulfide (S2-) is toxisch voor

sorbeerd (gebonden) aan de gereduceerde

ties in het poriewater van de waterbodem

dus voldoende Fe in oplossing is in het

Fe/P-ratio in het poriewater onder de 1 daalt

wanneer de waterlaag zuurstofrijk is dan wan-

waterplanten10, maar bindt onder ijzerrijke

ijzer(hydr)oxides. Het gereduceerde ijzer kan

verhinderen de nalevering van fosfaat naar

poriewater van de waterbodem en de

(Figuur 2)8,9. Het ijzer kan dan in verhouding

neer er sprake is van zuurstofarme condities

omstandigheden aan Fe2+. Na verloop van

accumuleren in het poriewater; het fosfaat

de waterlaag wanneer het oppervlaktewater

waterlaag voldoende zuurstof bevat, zal de

nog maar weinig fosfaat binden op de

(Figuur 3). Met name in de zomer, wanneer

tijd kan het ijzer in de waterbodems voor een

kan weer worden geadsorbeerd aan nog niet

zuurstofrijk is . Dit komt doordat relatief goed

nalevering van fosfaat en ook stikstof naar

overgang naar de aerobe waterlaag.

het warm is en er veel reactief organisch

groot deel zijn vastgelegd in de vorm van

gereduceerde ijzerverbindingen. Ophoping

oplosbaar ijzer (Fe2+) in het zuurstofrijke top-

de waterlaag beperkt zijn.

materiaal in de toplaag van de bodem

FeSx-verbindingen (o.a. pyriet).

van fosfaat in het poriewater hangt dan ook

laagje van het sediment wordt omgezet (geoxi-

koolstof in organisch materiaal in een min of

af van de mate waarin fosfaat gebonden kan

deerd) naar slecht oplosbaar ijzer (Fe ). Dit Fe

meer vaste verhouding voorkomen en dus ook

worden in de bodem. De zuurstofconcentratie

kan samen met fosfaat neerslaan in de bodem

in die verhouding vrijkomen bij de afbraak.

van het oppervlaktewater is van invloed op

(Figuur 1A). Dit noemen we de ‘ijzerval’ (Foto 4).

3+

3+

de mate van nalevering van dit fosfaat uit de
IJzerreductie is in de meeste bodems het
dominante proces voor anaerobe afbraak
van organisch materiaal (Figuur 1B). Bij dit
proces wordt Fe3+, aanwezig in de vorm van
ijzer(III)(hydr)oxides, omgezet in Fe , dat beter
2+

waterbodem naar het oppervlaktewater.

Zuurstofrijk oppervlaktewater:
de ijzerval

5

2+

Naast de zuurstofconcentratie van het
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Geen risico op fosfaatnalevering
Risico op fosfaatnalevering sterk afhankelijk van de zuurstofconcentratie van de waterlaag en de Fe/P-ratio in het poriewater
Groot risico op fosfaatnalevering
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Foto 4.
Detailbeeld van de ‘ijzerval’: het roodgekleurde toplaagje
van de waterbodem in een naleveringsexperiment met een
zuurstofhoudende waterlaag.
Foto: Moni Poelen.

>

0
0,001

< Figuur 2.
Relatie tussen de ijzer/fosfor-ratio en de fosforconcentratie in
het poriewater voor Nederlandse waterbodems (1185 locaties).
Het risico op nalevering is klein wanneer de fosforconcentratie
in het poriewater lager is dan circa 10 µmol/l (groen) en groot
vanaf circa 100 µmol/l (rood). Daar tussenin is de mate van
nalevering sterk afhankelijk van de zuurstofconcentratie in het
oppervlaktewater en de ijzer/fosfor-ratio in het poriewater.
De ijzer/fosfor-ratio is gunstig boven een ratio van
5 (doorgetrokken lijn) en ongunstig onder een ratio van
1 (gestreepte lijn).
Bron: dataset Onderzoekcentrum B-WARE.

Belasting van het systeem met sulfaat
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De invloed van sulfaat

Aeroob

2
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14

Anaeroob

16

450

300

verhoogde microbiële activiteit in de bodem.

grondwater, kan worden gereduceerd tot

18

350

bodem zuurstofarm worden als gevolg van een

Voor de effecten van de fosforrijkdom van

500

400

aanwezig is, kan het water boven de water-

P-nalevering (mg/m2/dag)

het poriewater. Dit komt doordat stikstof en

Figuur 3.
Experimenteel bepaalde nalevering van fosfor (P) uit
waterbodems met een anaerobe of aerobe waterlaag.
Links staat de nalevering van fosfor uitgezet tegen de
fosforconcentratie in het poriewater en rechts tegen de
ijzer/fosfor-ratio (Fe/P) in het poriewater. De nalevering
van fosfor is laag wanneer de waterlaag aeroob is en de
ijzer/fosfor-ratio in het poriewater gunstig is (> 1).
Bron: dataset Onderzoekcentrum B-WARE.
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1000

Fe/P-ratio in poriewater (mol/mol)

100

(Fe/P in mol/mol) in het poriewater (Figuur 4),

Bij een lagere pH ontstaan positief geladen

waardoor deze weinig fosfaat naleveren

bindingsplaatsen waaraan fosfaat kan

zolang de waterlaag zuurstofhoudend is.

binden. Bij een hoge pH wordt fosfaat

Bij waterbodems met een ijzer/zwavel-ratio

verdrongen door hydroxide (OH-) en verliezen

kleiner dan 0,5 is de ijzer/fosfor-ratio in het

de ijzer(hydr)oxides hun positieve lading.

poriewater nagenoeg altijd kleiner dan 1 en

Daardoor kan het fosfaat in een relatief korte

het risico op fosfaatnalevering groot.

periode vrijkomen in de waterlaag. Dit proces

1
y = 0,6713x1,61
R2 = 0,5629
0,1

optreden wanneer door de fotosynthetische

IJzer is belangrijk voor de binding van fosfaat

activiteit van ondergedoken waterplanten

in de waterbodem, waarbij veel fosfor

en/of algen de pH van het oppervlaktewater

gebonden kan zijn aan ijzer(hydr)oxides.

sterk stijgt (tot pH-waarden >> 9,0). Als

Onder zuurstofloze omstandigheden kan

gevolg van alkaliene desorptie neemt de

fosfaat vrijkomen als gevolg van de reductie

fosfaatbeschikbaarheid toe. Dit kan via een

van ijzer.

koppeling van processen leiden tot een nog

Ook de pH (zuurgraad) heeft invloed op de

sterkere mobilisatie van fosfaat (Figuur 5) en

binding van fosfaat aan ijzer(hydr)oxides.

uiteindelijk tot problemen met (blauw)algen.

0,01

Reactief organisch materiaal

0,1

1
0,5
Fe/S-ratio in waterbodem (mol/mol)

Met name in zwavelrijke systemen kunnen

Zwavelrijke bodems kennen een relatief

hierdoor de ijzerconcentraties in het

lage ratio tussen de concentratie totaal ijzer

poriewater sterk afnemen. In het poriewater

en totaal zwavel. Deze concentraties zijn

van dit soort bodems worden vaak lage

te bepalen door middel van een destructie

ijzer- en relatief hoge fosfaatconcentraties

van de waterbodem (Hoofdstuk 4). Er kan

gemeten, terwijl er vaak ook sprake is van de

met enige zekerheid gezegd worden dat

ophoping van het giftige sulfide. Hierdoor

waterbodems met een ijzer/zwavel-ratio

neemt de fosfaatbindende capaciteit van de

(Fe/S in mol/mol) hoger dan 1 worden

bodem sterk af

gekenmerkt door een hoge ijzer/fosfor-ratio

.

11,12

10

100

F iguur 4.
Relatie tussen de ijzer/zwavel-ratio (Fe/S) van de bodem
en de ijzer/fosfor-ratio (Fe/P) in het poriewater voor 1223
waterbodems met een organisch-stofgehalte van ten minste
10 %. De horizontale stippellijn geeft een ijzer/fosfor-ratio van
1 aan. Daarboven neemt de kans op fosfaatnalevering sterk
af zolang de waterlaag zuurstofhoudend is. Dit betreft veelal
waterbodems met een ijzer/zwavel-ratio hoger dan 1. Bij een
ijzer/zwavel-ratio lager dan 0,5 is de ijzer/fosfor-ratio in het
poriewater kleiner dan 1 en het risico op fosfaatnalevering
groot.
Bron: dataset Onderzoekcentrum B-WARE.

>

0,001
0,01
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heet alkaliene desorptie en kan met name

De invloed van de pH

10

> Figuur 5.
Schematische weergave van de effecten van fotosynthetische
activiteit op de binding van fosfaat in de waterbodem van
gebufferde watersystemen. Wanneer de pH als gevolg van
de fotosynthetische activiteit van algen en/of waterplanten
sterk stijgt (>> pH 9), kan er alkaliene desorptie plaatsvinden
waarbij ijzer(hydr)oxides geen fosfaat meer kunnen binden.
Bij een toename van de fosfaatbeschikbaarheid kan (via
toegenomen planten- en algengroei) de fotosynthetische
activiteit verder toenemen, waardoor de pH verder stijgt en
de fosfaatbeschikbaarheid verder toeneemt. Afbraak van het
organisch materiaal van de algen en/of waterplanten leidt
onder anaerobe omstandigheden tot ijzerreductie, waarbij het
aan ijzer gebonden fosfaat versneld kan vrijkomen. Zo ontstaat
er een koppeling van processen die elkaar versterken en de
waterkwaliteit negatief beïnvloeden, waardoor een (blauw)
algenbloei kan ontstaan.

Fotosynthese algen

Groei algen

en/of waterplanten

en/of waterplanten

Stijging pH (>> pH 9)

Alkaliene desorptie
De relatie tussen waterbodem en waterkwaliteit

Toename fosfaat

IJzerreductie
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200
70

omgeving met een fosforrijke bodemlaag
op het land vinden we vaak ook fosforrijke
waterbodems. De samenstelling van de

30

waterbodem wordt niet alleen beïnvloed
door de omgeving, maar bijvoorbeeld ook
door het voorkomen van kwel14,15. Via kwel kan
niet alleen ijzer, maar ook fosfor, nitraat en/of
sulfaat worden aangevoerd. Nitraatrijke kwel
is als gevolg van redoxprocessen in de bodem

wateren met zowel een hoge beschikbaarheid
van fosfaat in de waterbodem als een hoge

100-150

50-100

Oever 0-50

Sliblaag

ijzer/fosfor-ratio (Fe/P in mol/mol) in het

afbraak van reactief organisch materiaal is

poriewater. Wanneer de ijzer/fosfor-ratio

een overmatige productie van ondergedoken

een redoxreactie (Kader 1) waarbij nutriënten

in het poriewater kleiner is dan 1 mol/mol,

waterplanten. Een theoretische nalevering

(fosfor en ammonium) en anorganisch

is het risico op nalevering hoog. Wanneer

is, aan de hand van correlaties, te berekenen

koolstof (koolstofdioxide en bicarbonaat)

de ijzer/fosfor-ratio in het poriewater

op basis van poriewaterconcentraties .

vrijkomen. Het risico op fosfaatnalevering

groter is dan 1-5 mol/mol, is het risico op

Essentiele parameters voor het vaststellen

en de mate van nalevering zijn te achter-

fosfaatnalevering naar de waterlaag klein,

van (het risico op) de fosfaatnalevering zijn:

halen met enkele relatief eenvoudige

mits de waterlaag voldoende zuurstof bevat

1. Fosforconcentratie (P) en de ijzer/fosfor-

metingen, eventueel in combinatie met een

(de ijzerval voorkomt nalevering). Wanneer

naleveringsexperiment (Hoofdstuk 4).

het oppervlaktewater zuurstofloos wordt,

9,16

ratio (Fe/P in mol/mol) in het poriewater;

zal er echter alsnog (forse) fosfaatnalevering

de waterbodem (totaal-concentraties) als

In Figuur 8 staat schematisch samengevat

naar de waterlaag plaatsvinden en

indicatieve parameter voor de ijzer-/fosfor-

onder welke omstandigheden er een hoog

eutrofiëring optreden (Figuur 8). Wanneer

ratio in het poriewater (Figuur 4).

risico is op fosfaatnalevering. Wanneer

de fosforconcentratie in het poriewater

de fosforconcentratie in het poriewater

zeer hoog is (> 200 µmol/l) is het risico op

De combinatie van een poriewateranalyse en

fosfaatnalevering sowieso hoog (Figuur 8).
LAAG
Pw < 10-20 µmol/l*

BaggerNut quickscan) is onvoldoende.

50
40
30

in de waterlaag, kunnen deze soorten

10

18

oppervlaktewater een belangrijke rol. De

van fosfor naar de waterlaag en het risico op

60

20

de bedekking van deze soorten vaak sterk

kunnen geven over de eventuele nalevering

0

Risico op
P-nalevering
LAAG **

totaal-bodemanalyses (zoals vermeld in de

70

beschikbaarheid van anorganisch koolstof
enorm uitbreiden (Foto 5). Hierbij blijkt dat

waterlaag plaatsvindt, is afhankelijk van de

hierbij essentieel en het alleen uitvoeren van

80
Bedekking waterpest (%)

direct uit de waterbodem opnemen. In

De mate waarin fosfaatnalevering naar de

tratie) en de zuurstofconcentratie van het

(Hoofdstuk 4). De poriewateranalyses zijn

90

leiden in situaties waarin er geen sprake is van

waterpest en aarvederkruid, kunnen fosfaat

de kwaliteit (onder andere de sulfaatconcen-

watermetingen betrouwbaar uitsluitsel

2. IJzer/zwavel-ratio (Fe/S in mol/mol) in

Foto 5.
Woekering van deze wortelende waterplanten als gevolg van
hoge fosforconcentraties in het poriewater.
Foto: Waterschap Rijn en IJssel15.

100

in de waterbodem kan ook tot problemen

waterplanten, waaronder plaagsoorten als

Het is belangrijk te weten dat alleen porie-

een bodemdestructie is het meest waardevol

Een verhoogde beschikbaarheid van fosfaat

nalevering naar de waterlaag. Veel wortelende

risico op woekering van waterplanten.

>

Woekering van waterplanten

Figuur 7.
Correlatie tussen de fosforconcentratie (P) in het poriewater
van de waterbodem en de bedekking van waterpest (Elodea
nuttallii en/of Elodea canadensis; Foto 5).
Bron: Onderzoekcentrum B-WARE.

>

veelal ijzerarm.

F iguur 6.
Resultaten van een ‘chemische fingerprinting’ van de
waterbodems van sloten in het veenweidegebied.
Aanleiding voor het onderzoek was de verslechtering van
de waterkwaliteit en sterke achteruitgang van de populatie
krabbenscheer. Bij het onderzoek werden niet alleen de sliblaag
en de vaste waterbodem van de sloten bemonsterd, maar ook
de bodem van de oever op drie verschillende diepten (0-50, 50100 en 100-150 cm onder maaiveld). De samenstelling van de
sliblaag van de sloten komt overeen met die van de toplaag
van de oever van de veenweidepercelen (rood omkaderd).
De kwaliteit van het slib is dus te voorspellen op basis van de
kwaliteit van de oeverbodem, aangezien erosie en afkalving
van de oevers een belangrijke rol spelen in de aanwas van de
sliblaag13.

hoog is (circa 50-150 µmol/l), bestaat er het

oppervlaktewaterkwaliteit. Daarnaast spelen

0

25

50
75
P in poriewater (µmol/l)

100

125

> Figuur 8.
Schematische weergave van het risico op fosfaatnalevering
van de waterbodem naar de waterlaag onder verschillende
omstandigheden. Bij een lage fosforconcentratie in het
poriewater (Pw < 10-20 µmol/l) is het risico op fosfaatnalevering laag en bij een zeer hoge fosforconcentratie in het
poriewater (Pw > 200 µmol/l) is het risico op fosfaatnalevering
altijd hoog. Bij hoge fosforconcentraties (Pw 50-150 µmol/l)
wordt het risico op fosfaatnalevering vooral bepaald door de
ijzer/fosfor-ratio (Fe/P) in het poriewater en de zuurstofconcentratie in de waterlaag. Pw = fosforconcentratie in het
poriewater van de waterbodem.

P-poriewater
(Pw)

HOOG
Pw 50-150 µmol/l*
Risico op woekering
van waterplanten

Essentieel

Alternatief

Fe/P-ratio poriewater
< 1 mol/mol*

Fe/S-ratio bodem
< 0,5-1 mol/mol*

Fe/P-ratio poriewater
> 1-5 mol/mol*

Fe/S-ratio bodem
> 1 mol/mol*

IJzerval

De chemische samenstelling van de
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0
Vaste bodem

toont dit voor sloten in het veenweidegebied13.

voor een groot deel bepalend voor de

Metingen
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de bodems in de directe omgeving. Figuur 6

60
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sliblaag komt vaak sterk overeen met die van

de fosforconcentratie in het poriewater

70

(Figuur 7).

100-150

40

fosfaatnalevering sowieso laag. Wanneer

bodem en interacties met de waterlaag zijn

het poriewater hoger zijn dan circa 50 µmol/l

50-100

50

Biogeochemische processen in de water-

80

40

60

laag is (<10-20 µmol/l), is het risico op

toeneemt wanneer de fosforconcentraties in

Vaste bodem

Vaste bodem

zorgen voor ophoping van slib. In een

Totaal-P (mmol/kg)

0

algen en erosie van omliggende bodems

Samenvattend

90

Oever 0-50

100

Organisch stof (%)

300

100-150

afbraak. Bladinval, afgestorven planten en

Chemische ‘Fingerprinting’

50-100

systeem en de balans tussen aanvoer en

400

Oever 0-50

ophoping van organisch materiaal in het

500

Sliblaag

sterk af van de herkomst van de bodem, de

Totaal-Fe (mmol/kg)

De kwaliteit van de waterbodem hangt

600

Sliblaag

De invloed van de omgeving

Waterlaag
zuurstofhoudend
> 5-6 mg/l*

Waterlaag
zuurstofloos
< 3 mg/l*
HOOG
Pw > 200 µmol/l*

Risico op
P-nalevering
HOOG **

IJzerval

* = indicatieve waarde, afhankelijk van het watersysteem
** = grenswaarde, afhankelijk van de kritische belasting van het watersysteem
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Maatregelen voor een
betere waterkwaliteit

3

< Foto: Jan Vermeer, VWB Bodem.
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Het oplossen van waterkwaliteitsproblemen is complex. Met name rondom de blauwalgenproblematiek is een complete markt ontstaan van verschillende producten en diensten.
Het achterhalen van oorzaken komt hier meestal niet aan te pas. Daarbij worden regelmatig
claims gedaan met betrekking tot de effectiviteit zonder wetenschappelijke onderbouwing.
Het toepassen van middelen waarvan de werking of de samenstelling niet geheel duidelijk
is, is niet zonder risico. Veel (blauw)algenremmende middelen zijn ook schadelijk voor andere
organismen in het water. In deze brochure behandelen we verschillende maatregelen die in
Nederland en daarbuiten positieve effecten hebben gehad.

Verlagen externe
fosfaatbelasting

de interne bron, de waterbodem, aan te

Het aanpakken van waterkwaliteitsproble-

in het systeem terecht via de erosie van

men vraagt in eerste instantie om maat-

P-rijke bodemdeeltjes, bijvoorbeeld uit

regelen bij de bron. Zolang het watersysteem

landbouwbodems. Ook het voorkomen van

een grote externe fosfaatbelasting kent,

bodemerosie door bijvoorbeeld het dicht-

hebben maatregelen die de interne na-

groeien van kale oevers of het aanleggen van

levering verminderen meestal weinig zin.

bufferzones langs sloten, kan belangrijk zijn

Dan is het dweilen met de kraan open.

om externe belasting te reduceren.

Een analyse van het watersysteem kan

Beperken van de aanvoer van
stoffen die interne eutrofiëring
veroorzaken

inzicht geven in de mate waarin externe
bronnen, zoals de inlaat van voedselrijk
oppervlaktewater, lokvoer van vissers,

pakken. Overigens komt er ook veel fosfor

Een tweede belangrijke focus is de aanvoer

bladinval, uit- en afspoeling, aanwezigheid

van stoffen die de beschikbaarheid van

van grote aantallen watervogels, riool-

fosfaat beïnvloeden. De aanvoer van sulfaat-

overstorten en opkwellend voedselrijk

rijk water zorgt via interne eutrofiëring

grondwater, bijdragen aan de slechte

voor een verhoogde fosfaatbeschikbaarheid

waterkwaliteit. In deze gevallen zijn

(zie Hoofdstuk 2). Sulfaat (een alternatieve

verschillende maatregelen mogelijk, zoals

elektronenacceptor) kan versnelde afbraak

het voorzuiveren van inlaatwater, het

van geaccumuleerd organisch materiaal

omleiden van voedselrijk landbouwwater,

stimuleren, waarbij fosfaat vrijkomt. Daar-

het voorkomen van bladinval door bomen-

naast ontstaat bij de reductie van sulfaat

kap aan de oevers, en het veranderen

het giftige sulfide en door de sterke binding

van het landgebruik in de omgeving.

van sulfide aan ijzer kan aan ijzer gebonden

Pas nadat de externe fosfaatbelasting

fosfaat vrijkomen. Voor relatief zure bodems

voldoende is gereduceerd, is het zinvol om

geldt dat ook een toename van de buffering

Maatregelen voor een betere waterkwaliteit
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kan leiden tot een versterkte afbraak van

teit afhankelijk is van het bodemtype en de

bepalen, om te kunnen inschatten of tijde-

(zie hierboven, onder de maatregel tijdelijke

bodem is bijvoorbeeld rijk aan fosfor of heeft

zuurstofadditie een efficiënte methode om

organisch materiaal. In dit soort systemen

bodemchemische eigenschappen van de

lijke droogval een geschikte maatregel is.

droogval) en de kieming van water- en

een ongunstige ijzer/zwavelratio, waardoor

de fosfaatconcentratie in de plas te laten

kan de aanvoer van sterk gebufferd water

waterbodem17.

oeverplanten gestimuleerd wordt.

de maatregel niet leidt tot een verbetering

dalen (Figuur 9).

leiden tot interne eutrofiëring. De negatieve
invloed van stoffen die de afbraak van orga-

Een risico van tijdelijke droogval is dat

nisch materiaal stimuleren, kan afnemen
door maatregelen zoals het verminderen van

Baggeren

van de waterkwaliteit, of zelfs tot een

In sommige watersystemen heeft zich een

Een nadeel van droog baggeren is dat

er verzuring van de waterbodem kan

voedselrijke sliblaag gevormd: een continue

eventuele nog aanwezige karakteristieke

optreden als gevolg van zwaveloxidatie.

bron van nutriënten. In deze systemen is

waterplanten of fauna geheel verloren

de inlaat van sulfaatrijk water, bijvoorbeeld

Het risico op verzuring is afhankelijk van

baggeren een kostbare, maar veel toege-

gaan. Dit geldt in mindere mate ook voor

Zuurstofadditie is een maatregel die in-

enige mate van stroming in het water.

door het instellen van een flexibel peilbeheer.

de buffercapaciteit van de bodem, de

paste en kansrijke maatregel om de water-

nat baggeren. Vanuit dat oogpunt kan het

speelt op het feit dat zuurstofloosheid van

In stadsvijvers kan beluchting van het water

hoeveelheid gereduceerd zwavel in de

kwaliteit te verbeteren (Foto 6).

wenselijk zijn om het baggeren gefaseerd uit

de waterlaag leidt tot een toename van

via een fontein bijdragen aan de toename
van de zuurstofconcentraties in het water.

Tijdelijke droogval

bodem en de duur en mate van droogval.

verslechtering.

Er bestaan ook andere maatregelen die
ervoor zorgen dat de waterlaag zuurstof-

Zuurstofadditie

houdend blijft, zoals het realiseren van

te voeren, waarbij wel een scheiding tussen

de fosfaatnalevering (zie Hoofdstuk 2).

De maatregel tijdelijke droogval, al dan niet

De verhouding tussen de zwavelconcentratie

Baggeren is mogelijk onder droge en natte

het gebaggerde deel en niet gebaggerde

Door zuurstoftoediening vlak boven de

in combinatie met het verwijderen van de

en de concentratie calcium plus magnesium

condities, waarbij droog baggeren, indien

deel nodig is om uitwisseling van nutriënten

waterbodem wordt het toplaagje van de

sliblaag, maakt gebruik van redoxprocessen

(S/(Ca+Mg)-ratio) van de bodem geeft

realiseerbaar, sterk de voorkeur heeft. Na

te voorkomen.

bodem weer zuurstofhoudend. Hierdoor

in de waterbodem. In een anaerobe water-

overigens een goede indicatie van de kans op

drooglegging is het namelijk goed mogelijk

bodem vinden reductieprocessen plaats

verzuring van een bodem na verdroging18.

het opgehoopte slib volledig te verwijderen,

Het is wel belangrijk dat baggeren pas

aeroob afgebroken, wat fosfaatnalevering

fosfaatbron niet mogelijk is, kan het

(zie Hoofdstuk 2) en accumulatie van

Additie van
fosfaatbindende stoffen

wordt het aangevoerde organische materiaal

Als inperking van de externe en/of interne

terwijl bij nat baggeren vaak nog een deel

plaatsvindt als er voldoende inzicht is

voorkomt dankzij de oxidatie van ijzer

toevoegen van fosfaatbindende stoffen

gereduceerde, vaak toxische verbindingen

Bij bodems met veel organisch materiaal

van het slib achterblijft. Daarnaast heeft

in de kwaliteit van de onderliggende

in de toplaag van de waterbodem (de

(tijdelijk) uitkomst bieden. Bij deze

als sulfiden en ammonium. Bij droogval van

kan te sterke droogval leiden tot eutrofiëring

tijdelijke drooglegging als voordeel dat

waterbodem. Het kan voorkomen dat de

zogenaamde ijzerval). Hierdoor nemen

maatregel worden fosfaatbindende stoffen

de bodem kan zuurstof in de bodem dringen

door versnelde mineralisatie. Het is daar-

als gevolg van oxidatieprocessen in de

vaste waterbodem die onder de sliblaag

uiteindelijk ook de fosfaatconcentraties in

geconcentreerd toegediend, dus in hogere

en worden sulfiden geoxideerd tot sulfaat.

om belangrijk om vooraf de chemische

drooggevallen waterbodem nutriënten

ligt, eveneens een ongunstige of soms zelfs

de waterlaag af. In diepe gestratificeerde

concentraties dan deze van nature in het

Indien dit geproduceerde sulfaat wordt

samenstelling van de waterbodem te

afgevoerd of beter vastgelegd worden

een ongunstigere samenstelling heeft. De

plassen, zoals de Ouderkerkerplas, blijkt

watersysteem voorkomen. Voorbeelden

afgevoerd, neemt de zwavelconcentratie in
20
18

Door de oxidatie van ijzer neemt het

ammonium wordt bij droogval geoxideerd
tot nitraat en kan worden afgevoerd of, na
hervernatting en/of diffusie naar diepere
bodemlagen, worden gereduceerd tot stikstofgas en op deze wijze het watersysteem
verlaten. Tijdelijke droogval kan dus bijdragen
aan een verlaging van de nutriëntenbeschikbaarheid in het systeem, waarbij de effectivi-

22

12

14
< F oto 6.
Baggerwerkzaamheden in een oude Maasmeander.
Foto: Bart Brugmans.
> Figuur 9.
Verloop van de totale fosforconcentratie (totaal-P) en
zuurstofconcentratie in de koude onderlaag van de
Ouderkerkerplas in de periode 2008-2017. Aan de onderlaag
(hypolimnion) wordt sinds 2010 zuurstof toegediend.
De jaren met een goed functionerende zuurstoftoediening
(> 6 mg O2/l) zijn met de groene balk weergegeven.
De rode balk geeft de periode weer voor de start van de
zuurstoftoediening en de oranje balk geeft de periode weer
waar er technische problemen waren met het zuurstofsysteem.
Sinds de toediening van zuurstof zijn de totale fosforconcentraties in de waterlaag afgenomen van gemiddeld
6 µmol/l naar 1 µmol/l (gemengde situatie)19.

Totaal-P (µmol/l)

voor extra fosfaatbinding. Het opgehoopte

14

16

fosfaatbindende vermogen van de bodem
toe. Dit kan, in ieder geval tijdelijk, zorgen

16
P hypolimnion
Zuurstof hypolimnion

10

12
10

8

8

6

6

Zuurstof (mg/l)

de bodem af.

4

4

2

2
0

8

0
n-

Ja

8

J

-0
ul

9

Ja

0
n-

9

J

-0
ul

Ja

10
n-

0

J

-1
ul

11

J

an

-11

l
Ju

Maatregelen voor een betere waterkwaliteit

12

J

an

2

J

-1
ul

13

J

an

3

J

-1
ul

14

J

an

4

J

-1
ul

15

J

an

5

J

-1
ul

16

J

an

6

J

-1
ul

17

J

an

7

J

-1
ul

18

0

J

an

23

Afdekken van de bodem

van fosfaatbindende stoffen zijn ijzer(III)-

van lanthaan met fosfaat. Deze binding

chloride, polyaluminiumchloride (PAC/

is niet afhankelijk van de pH (zoals bij

PAX) en lanthaan. Al deze stoffen hebben

aluminium) of de zuurstofbeschikbaarheid/

de uitwisseling tussen de nutriëntenrijke

als effect dat ze werken door fosfaat vast

redoxpotentiaal (zoals bij ijzer). De dosis

waterbodem en de waterlaag. Dit kan

te leggen. Het nadeel van het gebruik van

is afhankelijk van de dikte van de met de

door de waterbodem volledig af te dekken

ijzer(III)chloride is dat dit in wateren die

waterlaag communicerende bodemlaag.

onvoldoende gebufferd zijn, kan leiden

Optimale toediening (als slurrie of diep

tot een sterke verzuring van de waterlaag.
Buffering van de ijzer(III)chloride-oplossing
voor toediening kan dit voorkomen. Een

Kader 2.
Waterkwaliteitsgegevens
in mol/l

is direct te zien hoe beide stoffen zich tot

traties zijn uitgedrukt in mg/l. Deze

elkaar verhouden. Bij 10 µmol PO43- en 100

brochure drukt concentraties dus

µmol Fe is er 10x zoveel ijzer aanwezig ten

altijd uit in mmol/l of µmol/l, en ratio’s

Professionals in het waterbeheer drukken

opzichte van fosfaat. Bij 0,31 mg P-PO43-

in mol/mol. In het bijschrift van Tabel A

met een laag schoon materiaal, vaak

concentraties opgeloste stoffen in water

(= 10 µmol (P)-PO ) is er 10x zoveel ijzer

staat voor een aantal relevante elemen-

zand. Aangezien zand een relatief beperkt

vaak uit in gram (of mg/µg) per liter. Volgens

aanwezig bij 5,59 mg Fe, maar dit zie je

ten beschreven hoe de concentraties

injecteren) vindt plaats in de winterperiode

fosfaatbindend vermogen heeft, is het

het Internationale Stelsel van Eenheden

niet in een oogopslag. Het is dus niet goed

omgerekend kunnen worden van mg/l

wanneer er veel fosfaat in het water is

raadzaam om voor het bezanden een

(SI-stelsel) moet dat echter gebeuren in

mogelijk om processen die de waterkwaliteit

naar µmol/l en omgekeerd.

opgelost en geen sprake is van algenbloei.

fosfaatbindende stof toe te voegen, zoals

mol (of mmol/µmol) per liter. Los van deze

sturen, te begrijpen wanneer de concen-

PAC of Phoslock.

afspraak, die dateert uit de jaren 70 van de

ander nadeel van het gebruik van ijzer
is dat de binding tussen ijzer en fosfaat

Phoslock wordt vaak toegediend samen

redoxgevoelig is, waardoor het gebonden

met een (verzwaard) vlokmiddel (PAC) –

fosfaat onder anaerobe omstandigheden

een combinatie die bekendstaat als de

weer kan vrijkomen.

Een andere aanpak is het blokkeren van

Samenvattend

34

vorige eeuw, heeft het werken en denken
in molen grote voordelen. Zo maakt het

Element

Naam

Waterkwaliteitsproblemen zijn op verschil-

bijvoorbeeld niet uit of de concentratie

Flock & Lock-methode. Hierbij wordt niet

lende manieren aan te pakken. Om te bepa-

nitraat is uitgedrukt in µmol/l NO3- of N-NO3-

alleen het opgeloste fosfaat, maar ook

len welke maatregel of combinatie van

(100 µmol NO3- = 100 µmol N-NO3-), terwijl

Ca

Calcium

De binding tussen aluminium en fosfaat

fosfaat in particulaire vorm (waaronder

maatregelen het meest effectief zal zijn, is

dit bij concentraties uitgedrukt in mg/l wel

is niet redoxafhankelijk. Daarom is

algen) vastgelegd20. Flock & Lock heeft zich

kennis van het watersysteem inclusief de

verschilt (6,2 mg NO3- = 1,4 mg N-NO3-).

Cl

polyaluminiumchloride (PAC) een vaker

bewezen als een zeer effectieve en veilige

waterbodem noodzakelijk. Een duurzaam

Het komt regelmatig voor dat hierover

gebruikt hulpmiddel (Foto 7). Ook PAC

methode om de concentratie beschikbaar

herstel van het watersysteem vraagt

verwarring bestaat en dit kan dus leiden

wordt gebufferd toegediend. Buffering

fosfaat te verlagen. Wanneer de externe

allereerst om aanpak van de – meestal

tot fouten.

voorkomt niet alleen verzuring, maar zorgt

bron niet wordt aangepakt, is het zaak de

externe – oorzaken van de problemen. Pas

ook voor een goede vlokvorming (‘flocking’)

maatregel na circa 10-15 jaar te herhalen.

daarna volgen maatregelen zoals baggeren

en vergroot daarmee de efficiëntie van de

Molaire
massa

Omrekenfactor
van mg naar µmol

van µmol naar mg

40,08

24,95010

0,04008

Chloride

35,45

28,20874

0,03545

Fe

IJzer

55,85

17,90510

0,05585

HCO3-

Bicarbonaat

61,02

16,38807

0,06102

H2S

Waterstofsulfide

34,09

29,33412

0,03409

Voor bijvoorbeeld het bepalen van het

Mg

Magnesium

24,31

41,13534

0,02431

of het reduceren van de fosfaatbeschik-

risico op fosfaatnalevering is de verhouding

maatregel. De pH van de waterlaag moet

baarheid door het toevoegen van fosfaat-

tussen fosfaat en ijzer van belang. Wanneer

NH4+

Ammonium

18,05

55,40166

0,01805

na toediening tussen pH 6,5 en 9 liggen,

bindende stoffen.

de concentraties zijn uitgedrukt in µmol/l,

N-NH4+

Stikstof als ammonium

14,01

71,37759

0,01401

NO3-

Nitraat

62,01

16,12643

0,06201

N-NO3-

Stikstof als nitraat

14,01

71,37759

0,01401

P

Fosfor

30,97

32,28931

0,03097

PO43-

Fosfaat

94,97

10,52964

0,09497

P-PO43-

Fosfor als fosfaat

30,97

32,28931

0,03097

S

Zwavel

32,06

31,19152

0,03206

SO42-

Sulfaat

96,07

10,40908

0,09607

omdat buiten dit bereik zeer toxische
aluminiumverbindingen kunnen ontstaan.

Het volgende hoofdstuk beschrijft diverse

Het fosfaatbindende vermogen van PAC

bemonsterings- en analysetechnieken die de

neemt in de loop van de tijd af. Daardoor is

oorzaken van een waterkwaliteitsprobleem

de maatregel minder duurzaam (circa

inzichtelijk kunnen maken.

10 jaar) dan bijvoorbeeld baggeren.
Een alternatief is de toediening van Phoslock:
een kleisoort (bentoniet) opgeladen met het
metaal lanthaan. De werking van Phoslock
berust op de onomkeerbare binding
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< Foto 7.
Het toedienen van PAC in een vijver met een
slechte waterkwaliteit.
Foto: Piet-Jan Westendorp.

> Tabel A.
Tabel met de molaire massa van een aantal relevante
elementen waarmee concentraties in mg/l omgerekend kunnen
worden naar µmol/l en omgekeerd. Voor het omrekenen
van concentraties in mg/l naar µmol/l moet de concentratie
gedeeld worden door de molaire massa van het element
(concentratie is dan uitgedrukt in mmol/l) en daarna nog maal
1000. Voor het omrekenen van µmol/l naar mg/l moet de
concentratie vermenigvuldigd worden met de molaire massa
(concentratie dan in µg/l) en daarna gedeeld worden door 1000.
Om de berekening te vereenvoudigen zijn voor het omrekenen
van de concentraties ook de omrekenfactoren gegeven.

Maatregelen voor een betere waterkwaliteit

25

Onderzoek:
Meten is weten!

4

Een gericht vooronderzoek kan veel concrete informatie opleveren over het functioneren van een
watersysteem. Het kan oorzaken van waterkwaliteitsproblemen, risico’s of kansen van bepaalde
maatregelen in kaart brengen. Dit maakt effectieve maatregelen mogelijk ten aanzien van
waterkwaliteitsherstel en/of gebiedsontwikkeling

Voorbeelden

Een onderzoek kan zich richten op:
- Het in kaart brengen van oorzaken van
een slechte waterkwaliteit in bijvoorbeeld
diepe en ondiepe meren, (veen)plassen,
vijvers, vennen, sloten, beken, grachten of
kanalen. Dit kan gebeuren door de bijdrage
te meten van interne (waterbodem) en/of
externe bronnen (inlaatwater, grondwater,
uit- of afspoeling, etc.). Wanneer de oorzaak
bekend is, kunnen beheerders een plan
maken voor gerichte maatregelen.
- Het vaststellen van de effectiviteit van
baggeren door de kwaliteit en de mate van
fosfaatnalevering van de slibbodem en de
onderliggende ’vaste’ bodem te bepalen.
Levert baggeren een winst op voor de
waterkwaliteit?
- Het bepalen van de risico’s op fosfaatnalevering en de daarmee gepaard gaande
waterkwaliteitsproblemen bij een verantwoorde verondieping van diepe zandwinplassen met een lage ecologische waarde.
Door middel van analyses, eventueel in
combinatie met een inundatie-experiment,
wordt duidelijk of het afdekken met
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> Foto 8.
Watermonsteranalyses op het laboratorium.
Foto: Paul van der Ven.

een voedselarme zandlaag gewenst

< Foto: Leon Lamers.

indicatie geven van de te verwachten

is. Tevens kan dergelijk onderzoek een
Onderzoek: Meten is weten!
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Bemonstering van water
en bodem

(EGV) en de zuurstofconcentratie in het

Op basis van de onderzoeksvraag en de

analyses zijn watermonsters nodig. Naast

variatie binnen het onderzoeksgebied

ondiep oppervlaktewater kunnen we ook

maken we een passend bemonsteringsplan.

water bemonsteren op verschillende diepten

andere bestaan uit de volgende onderdelen:

Onze veldmedewerkers zijn ervaren in het

(tot > 50 meter) met behulp van een Ruttner-

• Het verzamelen van (water)bodem- en/of

verzamelen van monsters van waterbodems

watersampler (Foto 11). Dit doen we met name

en poriewater. Voor bemonstering van de

in diepe (zandwin)plassen waarbij sprake is

waterbodem gebruiken we een zuigerboor

van een zogenaamde stratificatie.

waterplantenvegetatie en het risico op

experiment, geven inzicht in de risico’s

andere afhankelijk van de complexiteit van de

woekering van hoogproductieve soorten

op fosfaatnalevering bij vernatting

vraag, de grootte van het onderzoeksgebied

zoals smalle waterpest en aarvederkruid

(Figuur 10) of inundatie in de zomer- en/

en het beschikbare budget.

(zie Hoofdstuk 2). Diepe zandwinplassen

of winterperiode. De effecten op de

kunnen een goede waterkwaliteit en hoge

emissie van koolstofdioxide en/of methaan

Een onderzoek is maatwerk en kan onder

ecologische waarde hebben, dus het is

(CH4) kunnen ook worden gemeten.

belangrijk om vooraf te onderzoeken of

Door metingen in de diepte uit te voeren

verondieping wel gewenst is, tot een betere

kunnen we tevens adviseren over eventuele

waterkwaliteit zal leiden en of deze op een

ontgrondingsdiepten en mogelijkheden

verantwoorde manier wordt uitgevoerd.

voor natuurontwikkeling. Zie voor meer
informatie onze brochure ‘Van landbouw

- Het bepalen van de risico’s op fosfaat-

watermonsters;
• Het uitvoeren van fysisch-chemische
analyses in ons laboratorium (Foto 8);

kwaliteit bij de inrichting van hydrologische
bufferzones of waterbergingsgebieden,

Onderzoek is maatwerk

Het verzamelen van poriewater gebeurt

Monsters van het toestromende grondwater

daadwerkelijke nalevering in kolommen;

in het veld met behulp van keramische

kunnen in sommige gebieden een waardevolle

• Het uitvoeren van veld- en/of laboratorium-

De omvang van het onderzoek kan variëren
van enkele gerichte eenmalige metingen tot

gronden (Foto 9). Bodemanalyses, eventueel

metingen op meerdere momenten in de tijd of

in combinatie met een inundatie-

het uitvoeren van een experiment. Dit is onder

cups en in het laboratorium met kleine

aanvulling zijn op de waterbodem- en opper-

experimenten om beheermaatregelen te

poriewaterbemonsteraars (Rhizons, poreuze

vlaktewaterbemonstering. Ook grondwater

testen alvorens deze uit te voeren.

membranen).

kan namelijk een bron van nutriënten zijn.
Voor de bemonstering van grondwater gebrui-

Foto 9.
Vernatting van voormalige landbouwgronden leidt tot
fosfaatmobilisatie en verruiging.
Foto: Bas van de Riet.

>

bijvoorbeeld op voormalige landbouw-

(Foto 10), bodemhapper of Uwitec Corer.

• Het (indien nodig) bepalen van de

naar natuur’ op www.b-ware.eu.

nalevering en de gevolgen voor de water-

oppervlaktewater meten. Voor aanvullende

In het veld kunnen we onder andere de

ken we bestaande peilbuizen of plaatsen we

pH, het elektrisch geleidingsvermogen

een nieuwe (tijdelijke of permanente) peilbuis.

600

P in poriewater (µmol/l)

500
400
300
200
100
0
<12,5

12,5-25

25-40

Fosfaatverzadigingsgraad (%)
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>40

F oto 11.
Bemonsteren van het oppervlaktewater op verschillende
diepten met een Ruttner-watersampler.
Foto: Hilde Tomassen.

>

Foto 10.
Bemonstering van de waterbodem met een zuigerboor.
Foto: Moni Poelen.

>

< Figuur 10.
Fosfaatverzadigingsgraad (bezetting van de amorfe ijzer- en
aluminiumhydroxides met fosfaat) van de bodem als indicator
voor de fosforconcentratie in het poriewater na 8 weken
vernatten van de bodem. Bij een hoge fosfaatverzadigingsgraad
leidt vernatting van de bodem tot hoge fosforconcentraties in
het poriewater van de bodem en daarmee tot een hoog risico
op fosfaatnalevering.

Onderzoek: Meten is weten!
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Analyses

alleen inzicht in de actuele fluxen naar de

terrestrische bodems die onder water komen

Redenen voor het uitvoeren van een dergelijk

De keuze voor de analyses hangt onder meer

waterlaag, maar geeft ook een beeld van de

te staan, of gebruikt worden bij verondieping

experiment kunnen zijn:

af van het beoogde doel van het onderzoek. In

robuustheid van het systeem en potentiële

van diepe plassen met een slechte ecologische

- Vaststellen van de fosfaatnalevering van

geval van een waterbodemonderzoek bestaan

(maximale) fluxen. Daarnaast bepalen we

kwaliteit. Na bijvoorbeeld 0, 2, 4 en 8 weken

slibbodems en de onderliggende ‘vaste’

in de waterkwaliteit op de waterbodem.

waterbodem isoleren, waarna we op kleine

de ‘basisanalyses’ uit een destructie van de

de oppervlaktewaterkwaliteit, eventueel

bepalen we dan de samenstelling van het

bodem om de effectiviteit van baggeren te

Denk bijvoorbeeld aan het inlaten van

schaal de effecten van maatregelen of

waterbodem (bepaling totaal-concentraties)

aangevuld met de grondwaterkwaliteit.

porie- en oppervlaktewater. Door een reac-

kunnen inschatten;

sulfaatrijk water of de afname van de

veranderingen kunnen testen.

en een analyse van het poriewater uit de
waterbodem (Tabel 1). Deze combinatie

Naleveringsexperiment

tieve organische stof (bijvoorbeeld een

- Vaststellen van het risico op fosfaat-

verondieping van diepe zandwinplassen

veranderingen in de waterkwaliteit (Foto 13).

met een slechte waterkwaliteit;

Enclosures zijn flexibele kolommen die

- Meten van de effecten van veranderingen

zuurstofconcentratie van het oppervlakte-

suikeroplossing) toe te voegen, kunnen we

mobilisatie bij vernatting van terrestrische

Door het uitvoeren van een naleverings-

bovendien een ‘maximale nalevering’ bepalen.

bodems (bijvoorbeeld waterberging,

vereist om een goede inschatting te kunnen

experiment (Foto 12) kunnen we onder

Dit bootst de aanvoer van vers, reactief

inrichting hydrologische bufferzones);

maken van de fosfaatnalevering, zowel bij

gecontroleerde omstandigheden het risico

organisch materiaal na, bijvoorbeeld als

een zuurstofhoudende als een zuurstofloze

op en de mate van fosfaatnalevering bepalen.

gevolg van afstervende waterplanten en/of

en de daarmee gepaard gaande water-

in het veld helpen bij het onderzoeken van

waterlaag (Hoofdstuk 2). Dit biedt niet

Dat kan zowel voor waterbodems als

(blauw)algen.

kwaliteitsproblemen bij een verantwoorde

de effecten van maatregelen (baggeren) of

van waterbodem- en poriewateranalyse is

Type

Specificatie

Belangrijkste parameters

Poriewater

pH, EGV, buffering (bicarbonaat, calcium),
koolstofdioxide, ijzer, nutriënten (fosfaat en/of fosfor,
nitraat, ammonium), sulfaat, chloride, optioneel: sulfide

- Bepalen van de risico’s op fosfaatnalevering

een deel van het oppervlaktewater en de

water.

Enclosure-experiment

In specifieke gevallen kunnen enclosures

Basisanalyses
Hydrochemisch

Waterbodem

Destructie,
organische stof

totaal-fosfor, -ijzer, -zwavel, -calcium, -aluminium,
percentage organische stof, optioneel: zware metalen

Hydrochemisch

Oppervlaktewater en/
of grondwater

pH, EGV, buffering (alkaliniteit, bicarbonaat, calcium),
koolstofdioxide, ijzer, nutriënten (fosfaat en/of fosfor,
nitraat, ammonium), sulfaat, chloride

Waterbodem

Olsen-extractie

Olsen-P (voor planten beschikbaar fosfaat)

Oxalaat-extractie

Fosfaatverzadigingsgraad (bezetting van de amorfe
ijzer- en aluminiumhydroxides met fosfaat)

Zout- en/of
waterextractie

pH, uitwisselbaar calcium, aluminium, magnesium,
basenverzadiging, labiel gebonden fosfor, beschikbaar
nitraat en ammonium

waterlaag

poriewater

Aanvullende analyses

>

Foto 12.
Boven: experimentele opstelling om de fosfaatnalevering te
meten in kolommen met geïnundeerde waterbodems.
Foto: Moni Poelen.
Rechts: schematische weergave van een kolom van
het inundatie-experiment waarbij met behulp van
poriewaterbemonsteraars (Rhizons) ongestoord monsters
van zowel het poriewater van de bodem als de waterlaag
verzameld en geanalyseerd kunnen worden. Bruin = (water)
bodem en blauw = waterlaag.

< Tabel 1.
Overzicht van de verschillende analysemogelijkheden. Een
basisanalyse bestaat uit een destructie van de waterbodem
in combinatie met een poriewateranalyse en geeft inzicht in
de fosfaatnalevering van een waterbodem. Afhankelijk van
het doel van het onderzoek kunnen aanvullende bodem- en
wateranalyses wenselijk zijn.
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> Foto 13.
Enclosure-experimenten geven inzicht in de effecten
van een maatregel of verandering in de waterkwaliteit.
Foto: Gijs van Dijk.
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Vragen?

Wie zijn wij?

de metingen, onze aanpak of de kosten?

bedrijf (opgericht in 2002) van de afdeling

Neem dan contact op met Onderzoekcentrum

Aquatische Ecologie & Milieubiologie van de

B-WARE. Wij helpen u graag verder om tot een

Radboud Universiteit Nijmegen. We combi-

passend meetplan, onderzoek en praktische

neren de expertise van wetenschappelijk

oplossingen te komen.

en toegepast universitair onderzoek en

Heeft u nog vragen over een vooronderzoek,

Onderzoekcentrum B-WARE B.V. is een spin-off-

onderwijs. Het onderzoek concentreert zich
op het oplossen van praktijkvragen van
opdrachtgevers naar de biogeochemische en
ecologische processen die bepalend zijn voor
bodemkwaliteit, waterkwaliteit, waterbeheer
en het functioneren van ecosystemen.
Wij organiseren tevens cursussen voor
medewerkers van ministeries, provincies,
gemeenten en waterschappen, terreinbeherende organisaties en adviesbureaus.
Het cursusaanbod varieert jaarlijks en is terug
te vinden op onze website www.b-ware.eu

Contactgegevens:

Onderzoekcentrum B-WARE
Mercator III, Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
info@b-ware.eu
024-2122200
www.b-ware.eu
< Foto: Esther Lucassen.
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