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Voorwoord
Voor u ligt het eerste interim rapport van het zgn. "Licht en Waterplanten,
Veluwerandmeer", onderzoek dat de Landbouwhogeschool in opdracht van, en
gedeeltelijk in samenwerking met DBW-RIZA uitvoert.
Het rapport bevat voornamelijk informatie betreffende de voorbereidende
werkzaamheden de noodzakelijk zijn cxn de 5 lijnen van onderzoek in 1986
te kunnen uitwerken.
In verband met de verdel ing die er aangebracht is m. b. t. de voorbereidende
werkzaamheden (LH, wetenschappelijk en technisch; DBW-RIZA/DZW, buitenopstellingen) wordt in dit verslag slechts verantwoording afgelegd over de
door de LH uitgevoerde werkzaamheden. Om echter een indruk te krijgen
over de totale stand van zaken zal op enkele plaatsen kort worden ingegaan
op de DBW-RIZA/DZW werkzaamheden.

W. van Vierssen
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T Organisatie en samenwerking
Het onderzoeksprojekt tLi c ht en Waterplanten, Veluwerandmeer", wordt
door de Landbouwhogeschool, vakgroep Natuurbeheer, in opdracht van en
gedeeltelijk in samenwerking met DBW-RIZA uitgevoerd.
Het projekt wordt uitgevoerd in de periode januari 1986 t/m april 1988.
Gedurende deze periode zal er 2 maal een uitgebreid veldexperiment plaatsvinden in het Veluwerandmeer in de periode april-septnber (afhankelijk
van de groeiperiode van de waterplanten) in 1986 en 1987. De overige tijd
zal besteed worden aan voorbereidingen, uitwerken gegevens en vers laglegging. De inhoudelijke beschrijving van het projekt zoals dat
kontraktueel vastgelegd is, staat in bijlage 1 weergegeven.
De opdrachtgever van dit projekt is Rijkswaterstaat, Dienst Binnen Wateren RIZA. De uitvoering is in handen van de Landbouwhogeschool, vakgroep
Natuurbeheer. De dagelijkse uitvoering van het projekt is in handen van
de volgende personen:
Dr. W. van Vierssen, projektleider
Ir. G.M. van Dijk, onderzoekster
Dhr. A.W.Breukelaar, technisch medewerker
Verder zullen in het kader van doktoraalonderzoek, studenten van de
vakgroep Natuurbeheer in het projekt participeren. De begeleiding van
deze studenten is in handen van de vakgroep Natuurbeheer.
De verdeling van de werkzaamheden over de kontraktanten is als volgt:
: - uitvoering deel van de standaard analyses (135 niensdagen
DBW-RIZA
per jaar)
DBW-RIZA/DZW : - verlening van technische ondersteuning (m.n. bij opbouw
en afbraak van veldopstelling, alsmede verstrekking van
konstrukties voor uitvoering van experimenten)
: - dagelijkse uitvoer van het projekt; voorbereiden van
LH
experimenten, verzamelen en uitwerken van gegevens en
vers laglegging
- technische ondersteuning
Een begeleidingsccxrnissie ziet toe op het naleven van het kontrakt door
beide kontraktanten.
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In de begeleidingscaiinissie hebben zitting:
Dhr. A. bij de Vaate (voorzitter)
Dhr. J. van der Hout (secretaris)
Dhr. A.W. Breukelaar
Ir. G.M. van Dijk
Dhr. T.J.M. Kos
Dr. W. van Vierssen

DBW-RIZA
DBW-RIZA
vakgroep Natuurbeheer, LII
vakgroep Natuurbeheer, LH
DBW-RIZA
vakgroep Natuurbeheer, LH

Door de onderzoekster wordt 4x per jaar verslag uitgebracht aan deze
cctrrnissie. Gezien de frequentie waarmee in de zcxner ganonsterd wordt,
wordt voorgesteld dat de verslaggeving als volgt zal plaats vinden:
eind maart/begin april : verslaggeving in de vorm van een interimrapport
waarin opgencmen naast beschrijving stand van

juni/juli

zaken, een uiteenzetting van de voorgestelde werkzaamheden gedurende de zarier.
mondelinge verslaggeving cxntrent de stand van

zaken en voortgang van het veidwerk.
: verslaggeving in de vorm van een interimrapport
sept./oktober
waarin opgenctnen naast beschrijving stand van
zaken beknopte beschrijvingen van de resultaten sec.
eind dec. : verslaggeving in de vorm van een interimrapport
waarin opgenanen beschrijving stand van zaken en
voorlopige uitwerkingen van de verzamelde gegevens.
Indien gewenst kan de voorzitter naast de bijeenkansten waarin bovengenoemde
verslaggevingen uitgebracht worden, de begeleidingscarmissie bijeenroepen.

-
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II Uitwerking onderzoekslijnen 1986
In het projekt "Licht en Waterplanten, Veluwerandmeer", zijn voor 1986
5 onderzoekslijnen te onderscheiden (zie ook bijlage D.
De uitwerking van deze lijnen zoals die in 1986 plaats zal vinden, staat
beschreven in het verslag "Beschrijvingen onderzoekslijnen en analyse
voorschriften projekt "Licht en Waterplanten, Veluwerandmeer". Dit
verslag is aan dit rapport toegevoegd in de vorm van een bijlage (bij lage 2).
Alle analysen voor de afzonderlijke onderzoekslijnen worden volgens
standaardrnethoden uitgevoerd. De analyse voorschriften hiervoor zijn als
bijlage toegevoegd aan bovengenoend rapport (zie bijlage 2)*.
Alle verzamelde gegevens worden genoteerd op standaardforrnulieren.

*Qp bladzijde 1.5. van bijlage 2, is in de oorspronkelijke tekst
van het rapport "Beschrijvingen onderzoekslijnen . . .", in
paragraaf 1.3.2. "foliegewicht" vervangen door "schoongewicht".
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III Konstruktie en aanschaf materieel
Voor de technische werkzaamheden is in overleg een werkverdeling ganaakt
tussen de LH, DBW-RIZA en DZW. Als kontaktpersonen fungeren daarbij:
7

Dhr. C.Berkeveld
Dhr. T.J.M.Kos
Dhr. A . W. Breukelaar

DZW
DBW-RIZA
LH

Begin januari (1986) is er gestart met de aanschaf van de benodigde
apparatuur. De aflevering van de door de LH bestelde goederen verloopt
grotendeels naar verwachting.
M.b.t. de te konstrueren onderdelen moet opganerkt worden dat er binnen
de LH een vertraging van 3 weken i.v.m. ziekte is opgelopen. I.v.m. de
weersgesteldheid (ijs, koude) vormt dit voor de start van het veldwerk
geen probleen.
De geplande opbouw in het veld van de experimenteeropstelling heeft niet
plaats gevonden. De oorspronkelijke datum (half maart) voor oplevering
kon i.v.m. de aanwezigheid van ijs niet gehaald worden. De door de DZW
te verzorgen opbouw zal zo spoedig mogelijk plaats vinden.
Voor de huisvesting van de onderzoekers zal door de DZW zorg gedragen
worden. Er zal een aantal "portable cabins" geplaatst worden (locatie:
"terrein Scouting Nederland"). De plaatsing en inrichting (standaard
inventaris) zal half mei voltooid zijn.
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IV Financile aspekten
De uitgaven in de periode januari-maart 1986 hebben overeenkcnstig de
begroting plaatsgevonden.
Buiten de begroting om is nog een extra lichtmeter aangeschaft zoals
schriftelijk overeengekanen is met de opdrachtgever.

Bij lagen
Projektvoorstel
Beschrijvingen onderzoekslijnen en analysevoorschriften
uwandrne'
projekt "Licht en Waterplanten,

Bijlage 1: Projektvoorstel

[1 h

Wageningen
Vakgroep Natuurbeheer

oktober 1985

Projectvoorstel
Titel: Onderzoek t.b.v. maatregelen tr stiiiulering van de groei van
waterplanten in het Veluwei- eer en het Drontermeer: de rol van
de factor licht en de bodansamenstelling op de groei en
ontwikkeling van macrophyten.
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat - DBW/RIZA
Uitvoering
: DBW/RIZA - Landbouwhogeschool

1. Inleiding en doel van het onderzoek:
In de relatief ondiepe en voedselrijke wateren van ITederland kanen van
nature rijke waterplantenvegetaties voor. Door de toegenanen gehaltes
aan nutrinten (vooral N en P) heeft het fytoplankton zich op veel
plaatsen massaal kunnen ontwikkelen. De eerst nog aanwezige groenwierpopulaties zijn zelfs in een groot aantal gevallen vervangen door
blauwwieren.
Dit betekent: 1. Het lichtklimaat verslechtert, dus de maximale diepte
waarop nog waterplanten kunnen voorkcxnen vermindert.
Een toenende epifytenbegroeiirig op de waterplanten,
waardoor nog meer licht wordt weggenanen.
Blauwwieren dcxnineren in veel gevallen het fytoplankton.
Zij produceren toxines die schade aanrichten aan de
waterplanten.
Een verminderde groei van waterplanten heeft een verminderde productie van algengroeiramende stoffen door
deze waterplanten tot gevolg.
Recentelijke gegevens duiden erop dat in veel £Teder1andse eutrofe, ondiepe
wateren het samenspel van bovengenoeiide factoren de groei van waterplanten
onmogelijk heeft ganaakt.
De relaties tussen de ontwikkeling van waterplanten, epifyten en
fytoplankton zijn van die aard, dat het kwantitatief danineren van één
van deze canpartimenten de ontwikkeling binnen (één) ander(e) canpartiment
(en) kan 'lokkeren.
Een voorbeeld kan dit illustreren:
Wanneer waterplanten epifytenvrij gehouden worden door b.v. grazende
slakken, 'an bestaat de mogelijkheid dat de waterplanten door het afscheiden
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van fytoplankton-rerrtnende stoffen het water helder kannen houden. Wanneer
de waterplanten tijdelijk (onder eutrofe condities) geremd worden in hun
ontwikkeling, dan kan, door het wegvallen van deze remstoffen het fytoplankton sterk opbloeien. Doordat blauwieren waterplant-groeireirmende
stoffen afscheiden wordt de groei van waterplanten vervolgens ernstig belmierd. Zoals bekend, verdwijnt de aquatische fauna vaak gelijk met de
waterplanten (evenals hiervan levende avifauna).
Dit geschetste proces kan resulteren in een vrij eentonig oecosysteem
waarin het fytoplankton dcmineert. De weg terug naar een door waterplanten
gedanineerd systeem kan erg moeilijk zijn of zelfs omxgelijk. Dit laatste
is vaak het geval, cxndat bij iedere, weer beginnende ontwikkeling van een
waterplant, er veel epifyten op de bladeren zullen voorkctnen. Wanneer
de macrofauna echter verdwenen is met de vegetatie zal er geen begrazing
optreden zodat er een geweldige lichtreductie (tot zo'n 80 á 90%) door
deze epifyten zal optreden.
In een toch al redelijk troebel systeem kan dit betekenen dat de weg
terug naar een rijke waterplantenvegetatie afgesloten blijft.
Wanneer een oecosysteem in de bovengenoemde situatie terecht is gekanen
en men zou een poging tot restauratie (d.m.v. bijvoorbeeld biomanipulatie)
willen ondernemen, is het erg belangrijk eerst te bepalen onder welke
"druk" het systeem staat.
Het volgende projectvoorstel heeft betrekking op onderzoek waarbij
"de invloed van de factor licht (in relatie tot de fytoplanktonontwikkeling
en de ontwikkeling van het perifyton) op de groei en ontwikkeling van met
name Potamogeton pectinatus L., P. perfoliatus en Chara bestudeerd wordt,
waarbij de invloed van de bodemsamenstelling op de groei en ontwikkeling van
genoemde macrophyten bepaald zal worden. Op basis van de uitkansten van
dit onderzoek en de door DBW/RIZA te leveren bodem- en dieptekaart van de
betreffende wateren, zal een voorspelling gemaakt worden over te verwachten
ontwikkelingen t.a.v. macrophytenvegetaties in relatie tot een aantal
waterkwal iteitsparameters.
2. Lijnen van onderzoek
Een aantal verschillende lijnen van onderzoek zullen uitgewerkt worden
teneinde de vragen onder 1 gesteld, te kannen beantwoorden. Deze lijnen
van onderzoek zijn als volgt kort samen te vatten:
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a. Bepalen van de relatie tussen de hoeveelheid beschikbaar
licht en de groei van Potamgeton pectinatus, P. perfoliatus
en Chara.
Vastleggen van (phyto-)planktonontwikkeling en extincties
Vastleggen van perifytonontwikkeling en extincties
Bepalen van invloed van grazers (slakken) op groei macrophyten op kleine schaal
Bepalen van bovengrondse én ondergrondse biornassa-ontwikkeling
bij verschillende lichtcondities
productie,
Bepalen van productie van waterplanten
C consumptie) in relatie tot lichtcondities.
b. Bepalen van de relatie tussen de groei van P. pectinatus,
P. perfoliatus en Chara en de bodemsamenstelling
1. Uitvoeren van transplantatieproeven.
In het volgende overzicht zullen deze lijnen van onderzoek nader uitgewerkt worden. De bijbehorende illustraties zijn samengevat in bijlage 1,
de benodigde middelen in bijlage 2. De tijdsfasering van de verschillende
lijnen is in bijlage 3 gegeven.
Ad a.: Bepalen van de relatie tussen de hoeveelheid beschikbaar
licht en de groei van P. pectinatus, P. perfoliatus en Chara
Uitwerking:
Het onderzoek zal zich concentreren op de vraag of, en zo ja, in
welke mate de factor licht de waterplantenbianassa stuurt. Hierbij
wordt de benadering gekozen, waarbij het effect van additionele,
kunstmatige beschaduwing op de vegetatie bestudeerd wordt in de loop
van het seizoen. Door de reactie van de vegetatie op verschillende
lichtniveaus te bestuderen bij een zelfde waterkwaliteit (mcl.
evt. allelopathie) is vast te stellen in hoeverre de actuele lichtcondities, veroorzaakt door de kunstniatige beschaduwing, de
extinctie door de waterlaag en de epifyten, verantwoordelijk zijn
voor de sturing van de waterplantenbiornassa.
De eerder genoemde 5 deelonderwerpen zullen in het kader van het
bovengestelde apart onderzocht nKeten worden.
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Methoden
Algemeen:
De hoeveelheid invallend zonlicht op het wateroppervlak wordt
gevarieerd m.b.v. een drietal netten met verschillende maaswijdtes
(en één blanco = geen net). Een drietal raanerken bespannen met
deze netten (+ één blanco), van 20 x 20 m 2 elk wordt vervolgens
boven een hctnogene vegetatie met P. pectinatus geplaatst (zie fig.l).
()iidat P. perfoliatus en Chara niet in geschikte hanogene vegetaties
voorkcnien, worden deze soorten in potten onder één kwadrant van een
vierde raan- erk geplaatst (fig.2). Aan deze planten worden vervolgens
dezelfde waarnemingen verricht als aan P. pectinatus.
Afzonderlijke lijnen:
a.l. Vastleggen van (phyto-)plankon ontwikkeling en extinctie in
monsterpunt.
In het betreffende rronsterpunt worden iedere twee weken watermonsters
verzameld, waarvan de extincie coefficint nauwkeurig bepaald
wordt, de globale soortensamenstelling en de verdeling van de
aantallen over de soorten, alsmede het asvrijdrooggewicht, het
chlorophyl a gehalte en de deeltjesgrootteverdeling.
Naast de pH, het N en P gehalte is het carbonaat/bicarbonaat gehalte
van belang.
Het lichtklimaat onder en boven water dient zeer nauwkeurig te
worden vastgelegd (continu registratie).
Voor een schematische weergave van deze opstelling wordt verwezen
naar fig. 3.
Voor de benodigde middelen, zie bijlage 2.
Voor de tijdsfasering, zie bijlage 3.
a.2. Vastleggen van perifytonontwikkeling en extincties door perifyton
Cn de perifytonontwikkeling nauwkeurig vast te leggen (per uitschaduwingspercentage) wordt deze ontwikkeling (bianassa + globale
soortensamenstelling) op zowel kunstmatig substraat (objectglaasjes)
als ook op de waterplanten zelf bestudeerd. De extinctie door het
perifyton op de waterplanten is alleen indirect te bestuderen door
gebruik te maken van de perifytonontwikkeling op de objectglaasjes
en via de relatie extinctie-bianassa het lichtverlies voor de
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De experimenten worden als volgt uitgevoerd:
Onderwater worden (per uitschaduwingspercentage) rekken met
objectglaasjes opgehangen (fig. 4) om de perifytonontwikkeling te
volgen en de extinctie door deze epifytenlaag te kunnen bepalen.
In totaal wordt 18 x (om de 2 weken) materiaal verzameld (periode
april-december). Om een goed beeld te verkrijgen worden er onder
elk van de 3 raamwerken boven de P. pectinatus vegetaties, rekjes
geplaatst.
(dat er zich telkens nieuwe bladeren aan de waterplanten ontwikkelen
die gekoloniseerd zullen worden, is het nodig om zowel naar de
ontwikkeling van het perifyton over de gehele periode te kijken,
alsook naar de kolonisatie in iedere periode van 2 weken. Deze 2
soorten monsters zullen verder aangeduid worden met "totaal" en
"interval" monsters.
In het laboratorium wordt de extinctie door de glaasjes bepaald
(duplos). Tevens wordt de globale soortensamenstelling vastgelegd
waarna de bicmassa en het chlorophyl a gehalte van het perifyton
bepaald wordt.
Onder het vierde, apart gelegen raamwerk wordt (in kwadrant 1)
met het perifyton op P. pectinatus, P. perfoliatus en Chara hetzelfde
te werk gegaan. Er worden delen van planten bestudeerd (oudste
bladeren). De biomassa van de gehele plant (zonder epiphyten) wordt
eveneens bepaald (zie ook a.4.)
Alleen met P.pectinatus wordt bestudeerd hoe de kolonisatiesnelheid van het perifyton op bladeren is, door iedere 2 weken
jonge, uit tubers opgekweekte planten uit het laboratorium in het
veld te plaatsen.
Voor de benodigde middelen, zie bijlage 2.
Voor de tijdsfasering, zie bijlage 3.
a.3. Bepalen van invloed van grazers (slakken) op groei macrophyten
op kleine schaal.
om na te gaan welke invloed het constant begrazen van perifyton
heeft op de ontwikkeling van de macrophyt, zullen enkele experimenten
in het veld uitgevoerd worden. Hiertoe worden containers (in duplo)
bij de verschillende lichtcondities (in kwadrant 2) onder het 4e
apart gelegen raamwerk geplaatst. Als voorbeeld wordt P. pectinatus
gebruikt, waarop een slak (b.v. Lyurnea) wordt uitgezet (f.5). De

wez
containers worden met en zonder slakken uitgezet en na verloop
van tijd weer 7erzameld. Er zal 3x een periode van 4 weken ingezet
worden. Na afloop wordt de biomassa van de waterplariten, de
epifyten en de slakken bepaald.
Voor de benodigde middelen, zie bijlage 2.
Voor de tijdsfasering, zie bijlage 3.
Volgen van bovengrondse en ondergrondse ontwikkeling van waterplanten
(=bictnassa verloop, zie a.5. voor productie) in relatie tot licht.
In de vegetaties met P. pectinatus die zich onder de 3 raamwerken
bevinden, worden iedere 14 dagen biomassa monsters (in duplo)
verzameld (+0.15 rn 2 elk).
De biomassa van het ondergrondse alsook bovengrondse materiaal
(zonder epifyten) wordt bepaald. Het aantal tubers alsmede hun gewicht en grootte wordt afzonderlijk bepaald. Van 25 scheuten wordt
de lengte bepaald alsmede het chiorophyl a, b gehalte.
Aan het P. perfoliatus en Chara materiaal uit proef a.2. worden
dezelfde waarnemingen verricht (tubers zijn hier niet aanwezig).
Voor de benodigde middelen,zie bijlage 2.
Voor tijdsfasering, zie bijlage 3.
In tegenstelling tot de experimenten onder a.4. beschreven, wordt
onder a.5. de productie van de waterplanten P. pectinatus,
P. perfoliatus en Chara in relatie tot de factor licht bestudeerd.
In kwadrant 3 van het apart gelegen raamwerk worden onder ieder
uitschaduwingspercentage 3 containers met de drie waterplantensoorten
geplaatst, alsmede een blanco onder het hoogste én laagste
beschaduwingspercentage. Gedurende 18x door het het groeiseizoen
heen wordt de productie door de waterplant (epifyten worden zoveel
mogelijk verwijderd) in gesloten containers bepaald in relatie tot
de hoeveelheid licht (en afhankelijk van de bianassa van de planten,
zie a .4. en a. 2. voor deze gegevens). Voor de opstelling van deze
proef zie fig 6 . Aan het begin én aan het einde van de proef worden
het carbonaat/bicarbonaat bepaald.
Voor benodigde middelen, zie bijlage 2.
Voor tijdsfasering, zie bijlage 3.
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Ad b.l. Bepalen van de relatie tussen de groei van P. pectinatus,
P. perfoliatus, Chara en de bodansamenstelling
D.m.v. zgn. transplantatieproeven zal gepoogd worden een beeld
te verkrijgen ctrent de substraateisen die de verschillende
waterplanten stellen.
Er wordt gekozen voor zgn. potproeven, waarbij de in het
Veluweer en Dronterrneer aanwezige sedimentdiversiteit
vertegenwoordigd wordt door een drietal typen. De groei wordt
per taxon in duplo gevolgd, waarbij de opzet en uitvoering in
principe gelijk is aan de proefopzet onder a.2. De experimenten
worden in kwadrant 4 van het 4e raarrerk uitgevoerd (1987).
De uitkcx-nsten van deze proeven zullen worden gecombineerd
met de door de DBW/RIZA vervaardigde bodaikaart om te komen tot
het aangeven van potentieel geschikte plaatsen voor plantengroei
m.b.t. deze factor.
Voor de benodigde middelen, zie bijlage 2.
Voor de tijdsfasering, zie bijlage 3.

3. Resultaatbeschrijving:
Per lijn van onderzoek wordt nu kort aangeduid wat met het resultaat
van het onderzoek aan inzicht in de problematiek verkregen is.
a.l. 1-let lichtklirnaat onder water is nauwkeurig beschreven, waarbij
per tij dseenheid de hoeveelheid PAR te relateren is aan de
produktie., het biornassaverloop van de waterplanten, alsmede de
ontwikkeling van de epifyten en het fytoplankton.
De nauwkeurige beschrijving van het seston in het water maakt
het mogelijk, samen met de gegevens over het asvrijdrooggewicht
en het chiorophyl a gehalte een uitspraak te doen over welk deel
van het zwevende materiaal het lichtklimaat (dus indirect de
groei van de waterplanten) bepaalde. Dit is van groot belang m.b.t.
eventueel te nemen maatregelen t.b.v. de verbetering van de
zichtdiepte. Technisch wetenschappelijk is de ontworpen software
van belang (sturing veldapparatuur).
Dit experiment levert gegevens over de ontwikkeling van het
perifyton onder verschillende lichtcondities. Bovendien zal bekend
zijn in hoeverre biotische en/of de abiotische (ingespoeld
materiaal) ca-nponent het lichtklimaat van de waterplant beinvioedt
(zie ook a.43.
Dit xperiment levert een eerste indruk over de kans dat met
grazers een aanmerkelijke verbetering in de groeikansen van
macrophyten ontstaat onder de geldende milieucondities.
Deze resultaten leveren samen met de gegevens uit a.l t/m a.3
de relatie op tussen de hoeveelheid licht die de waterplant
bereikt en de maximale bictnassa van de waterplanten, naast
enkele belangrijke parameters zoals het chiorophyl a, b gehalte
en enkele morfologische kenmerken.
Tevens leveren de gegevens m. b. t. de tubervorrning (P. pectinatus)
informatie over de overlevingskans bij verschillende lichthoeveelheden van de waterplanten.
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a.5. Deze resultaten zijn essentieel cm de bictnassa gegevens te
trans formeren naar produktiegegevens.
Produktie in relatie tot licht geeft aan hoe een plant reageert
op actuele milieucondities. De ratio tussen de produktie en de
standing stock (= turnover) maakt uitspraken over verliezen
(door b.v. golfslag, straning, vraat, afsterven oudere delen van
planten) mogelijk.
De 0 2 metingen zullen gecontroleerd worden door metingen van C opname.
b.l. Deze proeven leveren de substraatpreferenties van de verschillende
waterplantesoorten.
De gegevens uit a.l tlm a.5 en b.l, aangévuld met de door de DBW/RIZA
te leveren boda- en dieptekaart,.-maakt het mogelijk aan te geven waar
potentiële mogelijkheden liggen voor de groei van waterplanten.

Bijlage 2: Beschrijvingen onderzoekslijnen en analysevoorschriften
projekt "Licht en Waterplanten, Veluwerandmeer"

In het kader van een samenwerkingsverband tussen DBW-RIZA en de
vakgroep Natuurbeheer wordt vanaf januari 1986 een 2½ jaar durend
onderzoeksproj ekt, getiteld "Licht en Waterplanten, Veluwerandmeer"
uitgevoerd.
Voor u liggen de beschrijvingen van de vijf onderzoekslijnen, zoals
die in bovengenond projekt te onderscheiden zijn.
Per onderzoekslijn bestaat de beschrijving uit een algariene inleiding
en een anschrijving van de werkzaamheden die in 1986 plaats zullen
vinden.
Verder is in het hoofdstuk "Planning", het tijdschema alsmede de
verdeling van de werkzaamheden over de betrokken instanties gegeven.
Tevens zijn in de vorm van bij lagen de benodigde analysevoorschriften
toegevoegd.

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord

pag.

Onderzoekslijn 1 : Fytoplankton ontwikkeling en extinktie in
de waterlaag
1.1. Inleiding
1.2. Benodigdheden en werkzaamheden (per bonstering)
1.2.1. Benodigdheden in het veld
1.2.2. Benodigdheden in het laboratorium
1.2.3. Werkzaamheden in het laboratorium

1
2
2
2
3

Onderzoekslijn 2 : Perifyton ontwikkeling

4

2.1. Inleiding
2.1.1. Perifyton ontwikkeling op waterplanten (deelproef 1)
2.1.2. Perifyton ontwikkeling op kunstmatig substraat
(deelproef 2)
2.2. Benodigdheden en werkzaamheden (per beiionstering)
2.2.1. Benodigdheden in het veld
2.2.1.1. Perifyton ontwikkeling op waterplanten
2.2.1.2. Perifyton ontwikkeling op kunstmatig substraat
2.2.2. Benodigdheden in het laboratorium
2.2.2.1. Perifyton ontwikkeling op waterplanten
2.2.2.2. Perifyton ontwikkeling op kunstmatig substraat
2.2.3. Werkzaamheden in het veld (naast banonstering)
2.2.3.1. Perifyton ontwikkeling op kunstmatig substraat
2.2.4. Werkzaamheden in het laboratorium
2.2.4.1. Perifyton ontwikkeling op waterplanten
2.2.4.2. Perifyton ontwikkeling op kunstmatig substraat

4
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
9

Onderzoekslijn 3 : Invloed van grazers op de groei van waterplanten 10
3.1. Inleiding
3.2. Benodigdheden en werkzaamheden (per banonstering)
3.2.1. Benodigdheden in het veld
3.2.2. Benodigdheden in het laboratorium
3.2.3. Werkzaamheden in het laboratorium

10
11
11
12
12

Onderzoekslijn 4 : Bicruassa ontwikkeling van waterplanten onder
verschillende lichtniveaus
4.1. Inleiding
4.2. Benodigdheden en werkzaamheden (per banonstering)
4.2.1. Benodigdheden in het veld
4.2.2. Benodigdheden in het laboratorium
4.2.3. Werkzaamheden in het laboratorium

14
14
14
14
15
15

Onderzoekslijn 5 : Produktie van waterplanten onder verschillende
lichtniveaus

17

5.1. Inleiding
5.2. Benodigdheden en werkzaamheden (per benons tering)
5.2.1. Benodigdheden in het veld
5.2.2. Benodigdheden in het laboratorium
5.2.3. Werkzaamheden in het laboratorium

17
20
20
20
20

Planning en uitvoering
Bijlagen

22

Onderzoeksi ijn 1: Fytoplankton ontwikkeling en extinktie in de
waterlaag (tevens studentenonderwerp)
1.1. Inleiding
Binnen deze lijn van onderzoek zal aandacht besteed worden aan het
vastleggen van het lichtklimaat onder water, waarvan de gekonstateerde
groei van makrofyten en algen tenslotte voor een groot deel afhankelijk
is. Er zal veel aandacht besteed worden aan het analyseren van het
seston materiaal omdat, naar het zich laat aanzien, er zowel een biotische
als abiotische komponent in te onderscheiden is. Deze verschillende
kanponenten worden door onafhankelijke'processen gestuurd (b.v.
resuspensie van bodrmateriaal gestuurd door waterbeweging, algengroei
gestuurd door temperatuur, licht en nutrinten). Eventuele maatregelen
ter verbetering van het lichtklimaat voor waterplanten dienen dus te
worden gebaseerd op sturing via verschillende processen.
Vanaf begin april worden er kontinu lichtinetingen uitgevoerd in het
Veluwerandmeer. Een 3-tal sensoren meet de hoeveelheid ingestraald licht
(PAR) op 30 cm boven het wateroppervlak, en respektievelijk 10 en 30 cm
onder het wateroppervlak. Deze metingen zullen inzicht geven in:
De potentieel aanwezige hoeveelheid licht aan het wateroppervlak
beschikbaar gedurende het groeiseizoen.
De hoeveelheid licht die op een bepaalde diepte effektief te benutten
valt door het waterplant-perifyton kcmplex bij de verschillende
extinktiekoefficienten door het seizoen heen.
Iedere 2 weken worden er watermonsters van elk 10 1 verzameld die dienen
om de samenstelling van het seston nader te onderzoeken.
Bij de proefopzet wordt uitgegaan van zogenaamde raamwerken die zich
boven de waterlaag bevinden en onderverdeeld zijn in kwadranten. Per
raamwerk worden 3 kwadranten overspannen door netten met verschillende
maaswijdtes en 1 kwadrant wordt niet overspannen (=blanko). Op deze
wijze ontstaan er 4 verschillende lichtniveaus. (kndat de waterlaag hierop
zou kannen reageren is het van belang in ieder kwadrant van 1 raamwerk
een watermonster te verzamelen en de bepalingen uit te voeren zoals
hieronder beschreven. Wanneer mocht blijken dat er geen verschillen te
konstateren zijn, dan kan vervolgens met rronsternarne in 1 kwadrant vol staan
worden.
Per verzameld watermonster wordt de deeltjesgrootte verdeling, de globale
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soortensamenstelling, alsmede de verdeling van de aantallen over de
soorten bepaald. Verder wordt per waternKnster het ADW en chlorofyl-a
en -b gehalte bepaald. Bovendien worden de pH, het N, P en carbonaat/
bicarbonaat gehalte bepaald.
Uit de lichlmietingen die kontinu in het veld plaatsvinden (zie boven), is
het mogelijk voor ieder watermonster de totale extinktiekoefficient te
berekenen. Om een indruk te krijgen van de bijdrage van de levende
kanponent aan deze totale extinktiekoefficient zal er via cxnrekening of
via aanvullende experimenten (zie onder; resuspensie van bodarmateriaal
en extinktiernetingen onder gekontroleerde anstandigheden) getracht worden
dit aandeel in de totale extinktie te schatten. Er kan op een aantal
manieren geprobeerd worden inzicht te verkrijgen in de bijdrage van de
(an)organische (niet levende) seston kcmponent:
Allereerst zal een deeltjesgrootte analyse van het seston in de watermonsters worden gaiaakt. Het is te overwegen met behulp van centrifugatie of filtratie de verschillende frakties te scheiden en te bestuderen (b.v. mikroskopisch).
Van in het veld te verzamelen bodeirniateriaal worden analyses zoals onder
a genoarid ganaakt.
Er worden inleidende proeven uitgevoerd, waarbij de relatie tussen
tiirbulentie en resuspensie bestudeerd zal worden.

1.2. Benodigdheden en werkzaarriheden (per barxjnstering)

1.2.1. Benodigdheden in het veld:
- opstelling kontinu registratie van lichtklimaat onder en boven het
wateroppervlak.
- 4 afsluitbare 10 1 vaten + 4 afsluitbare 5 1 vaten

1.2.2. Benodigdheden in het laboratorium:

- benodigdheden bepaling ADW van het seston (zie bijlage 1)
- benodigdheden bepaling van het chlorofyl-a en -b gehalte van het seston
(zie bijlage 2)
- mikroskoop
- Laser Diffraction Particle Sizer
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1.2.3. Werkzaamheden in het laboratorium:
Sla de watermonsters direkt na bnonstering op in een koelkast
bij +4 ° C. Verwerk de opgeslagen monsters zo snel mogelijk.
Bepaal het AIJW (zie bijlage D.
Bepaal het chlorofyl-a en -b gehalte (zie bijlage 2) (uitgevoerd
door DBW-RIZA ); 4 monsters per bernonstering.
Bepaal m.b.v. een mikroskoop de dcxninante soorten alsmede de verdeling
van aantallen over de soorten.
Bepaal de d ee ltjesgrootteVerdeliflg met behulp van een Laser Diffraction
Particle Sizer (uitgevoerd door DBW-RIZA).
Bepaal de pH, het N en P gehalte en de carbonaat/bicarbonaat gehaltes
(uitgevoerd door DBW-RIZA, standaardmethoden) 4 monsters.

Onderzoekslijn 2: Perifyton ontwikkeling
2.1. Inleiding
Doel van deze onderzoekslijn is het vastleggen van de ontwikkeling van
het perifyton op de waterplanten gedurende het groeiseizoen onder
verschillende lichtkondities. Deze ontwikkeling is van belang in verband
met de lichtreduktie door het perifyton en de hierdoor mogelijk beinvloede
fotosynthese/groei van de betreffende waterplant. Er wordt zowel naar de
ontwikkeling van het perifyton op de waterplanten zelf gekeken (zie 2.1.1)
alsook zeer uitgebreid naar de ontwikkeling van het perifyton op kunstmatig substraat (zie 2.1.2.) dat meer en vooral aanvullende mogelijkheden tot onderzoek biedt.
2.1.1. Perifyton ontwikkeling op waterplanten (deelproef 1)
(n de perifytonontwikkeling op waterplanten onder verschillende lichtniveaus te kunnen vastieggen worden in het laboratorium opgekweekte
planten, aan het begin van het groeiseizoen in het veld gezet bij verschillende lichtniveaus. Deze verschillende lichtniveaus worden
gekreerd met behulp van kunstmatige beschaduwing. In deze deelproef 1
wordt uitgegaan van 1 raamwerk, verder aangeduid als raamwerk D (zie ook
onderzoekslijnen 3 en 5), dat zich boven de vegetatie (en het wateroppervlak) bevindt en onderverdeeld is in kwadranten.
Drie kwadranten worden overspannen door netten die verschillende maaswij dtes hebben en 1 kwadrant wordt niet overspannen (=blanko). Op deze
wijze ontstaan er 4 verschillende lichtniveaus. Bij elk lichtniveau
kcxien ca. 30 potten met elk 3 Potamogeton pectinatus planten, 30 potten
met elk 3 P.perfoliatus planten en 30 potten met elk 3 Chara planten te
staan. De P . pectinatus planten worden in het laboratorium opgekweekt
uit wortelknolletjes. Deze wortelknolletjes worden in februari in een
proefsboot op het eiland Texel verzameld. De plantesoorten P.perfoliatus
en Chara vormen geen wortelknolletjes. Van deze beide soorten worden
bij ieder lichtniveau respektievelijk stukjes wortelstok met jonge
scheuten en scheuten gepoot. De stukjes wortelstok of scheut worden verzameld in het Veluwerandmeer zodra de vegetatie zich daar gaat ontwikkelen.
Het aanvangs-AlXl van de planten wordt geschat door van representatieve
steekproeven uit de plantenvoorraad het AI)iJ te bepalen.
Om de 2 weken, synchroon aan de baonstering van de glaasjes (zie 2.1.2.),

-
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worden per lichtniveau, genoemde soorten in duplo baronsterd. De
plantenronsters (totaal 24) worden in (zwarte) plastic zakken naar het
laboratorium vervoerd. Van het perifyton dat zich op het ganonsterde
plantemateriaal bevindt wordt het ALJ en chlorofyl-a en -b gehalte
(uitgedrukt in mg resp. ug per 0M 2 bladoppervlak) bepaald. Ook wordt
er nagegaan welke soorten danineren. Tevens wordt het AL1J van de waterplanten bepaald.
Ckn de kolonisatiesnelheid van het perifyton op het bladoppervlak te
kunnen bepalen worden (eveneens onder raamwerk D) bij de verschillende
lichtniveaus elke 2 weken jonge, uit wortelknolletjes opgekweekte
P.pectinatus planten geplaatst. het aanvangs-A1)1 van deze planten wordt
geschat door het A1IJJ te bepalen van representatieve steekproeven uit
de plantenvoorraad waaruit de gepote planten zijn gehaald. Bij iedere
bemonstering wordt de P.pectinatus plant die de 2 weken daarvoor in het
veld gezet is mee naar het laboratorium gencxnen alwaar het ADW en
chlorofyl-a en -b gehalte van het perifyton (per bladoppervlak) en het
A1)'J van de waterplant bepaald wordt.
2.1.2. Perifyton ontwikkeling op kunstmatig substraat (deelproef 2)

De ontwikkeling van het perifyton op kunstmatig substraat wordt bij de
verschillende lichtniveaus vastgelegd. Daartoe wordt in deze deelproef 2
gebruik gemaakt van kunstmatige uitschaduwing.
Deze deelproef wordt onder 3 raaniwerken uitgevoerd (zie ook onderzoekslijn 4). Deze 3 raamwerken (verder aangeduid als raarnwerken A, B en C)
zijn wat betreft hun uitvoering identiek aan raamwerk D (zie 2.1.1).
Begin april wordt een aanvang gencxnen met de proef en worden per lichtniveau (per raamwerk) 2 rekjes (met elk 76 objektglaasjes) gensta1leerd. Dit kant neer op een totaal van 1824 objektglaasjes.
Twee weken na de installatie van de glaasjes wordt per lichtniveau
begonnen met de 2-wekelijkse banonstering van de glaasjes. In het kader
van deze deelproef worden 2 typen monsters (= te verzamelen glaasjes)
onderscheiden:
Op de eerste plaats de als "interval" monsters aan te duiden glaasjes.
Deze monsters bestaan uit glaasjes die zich telkens maar 2 weken (= de
interval periode) in het water hebben bevonden en die informatie moeten
verschaffen antrent de, door het seizoen heen wLsselende, aktuele
perifytonaanwas (kolonisatiesnelheid). Bij iedere bernonstering worden
er dus "interval" glaasjes verzameld en schone "interval" glaasjes voor
in de plaats gezet.
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Op de tweede plaats zijn er de als "totaal" monsters aan te duiden
glaasjes. Deze monsters bestaan uit glaasjes die gedurende de gehele
tijd, voorafgaand aan de bnonstering, zich in het water hebben bevonden
en die informatie moeten verschaffen cxntrent het aktuele perifytonbestand
zoals dat, opgebouwd vanaf het begin van het seizoen te verwachten is.
Zowel de "totaal" als "interval" bnonstering bestaat uit:
- duplo monsters voor extinktie en ArM bepalingen, waarbij 1 monster
bestaat uit het perifytonmateriaal van 2 glaasjes,
- duplo monsters voor bepaling van chlorofyl-a en -b gehaltes, waarbij
1 monster bestaat uit het petifytonmateriaal van 2 glaasjes,
- duplo monsters voor bepaling van de daninante soorten, waarbij 1 monster
bestaat uit het peifyton materiaal van 1 glaasje.
Een monster voor een extinktie en een A1)J bepaling wordt vervoerd in een
potje (50 ml) dat gevuld is met leidingwater. In het veld wordt van het
perifyton van dit monster de extinktie bepaald en vervolgens wordt van
ditzelfde monster in het laboratorium het ArM van het perifyton bepaald.
Dit cxri een mogelijke relatie tussen extinktie en ArM van het perifyton
te kunnen vastleggen. Een monster voor een chiorofylgehalte bepaling wordt
vervoerd in een pvc-potje (250 ml) dat gevuld is met leidingwater. De
duplo monsters voor de bepaling van de daninante soortensamens telling
worden tesamen in een pvc-potje (250 ml) dat gevuld is met water uit het
Veluwerandmeer vervoerd.
2.2. Benodigdheden en werkzaamheden (per bixns tering)
2.2.1. Benodigdheden in het veld:
2.2.1.1. Perifyton ontwikkeling op de waterplanten
- minstens 28 zwarte plastic zakken
- zeef voor eventueel spoelen van de planteruonsters
- minstens 8 potten met jonge, opgekweekte P.pectinatus planten
2.2.1.2. Perifyton ontwikkeling op kunstmatig substraat
- 48 potjes (50 ml) gevuld met leidingwater
- 48 pvc-potjes (250 ml) gevuld met leidingwater
- 24 pvc-potjes (250 ml) gevuld met Veluwerandmeer water
- 12 x 12 = 144 schone objektglaasjes
- opstelling voor het meten van de extinktie (lichtmeter, meetkamer en
lichtbron).
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2.2.2. Benodigdheden in het laboratorium:
2.2.2.1. Perifyton ontwikkeling op de waterplanten
- benodigdheden AL1 bepaling (zie bijlage 1)
-

benodigdheden chlorofyl-a en -b gehalte bepaling (zie bijlage 2)
kopieermachine
millimeter en tissue papier
"MOP" (=planimeter)
mikroskoop

2.2.2.2. Perifyton ontwikkeling op kunstmatig substraat
- benodigdheden AIJv'J bepaling (zie bijlage 1)
- benodigdheden chlorofyl-a en -b gehalte bepaling (zie bijlage 2)
- mikroskoop
2.2.3. Werkzaamheden in het veld (naast de baionstering):
2.2.3.1. Perifyton ontwikkeling op kunstmatig substraat
Bepaal de extinktie van het perifyton op de glaasjes. Schraap voorzichtig
met een scheermesje het perifyton van 1 kant van het glaasje af. Vang het
afgeschraapte materiaal op in het pvc-potje waarin de glaasjes vervoerd
worden naar het laboratorium voor de ADW bepaling. Houd het begroeide
glaasje, dat aan 1 kant schoonganaakt is boven de sensor van een lichtmeter die zich in een meetkamer onder een lichtbron bevindt. Noteer de
ganeten lichthoeveelheid. Herhaal deze handelingen met een blanko, dat wil
zeggen een schoon glaasje. Bereken de extinktie door de perifytonlaag
als zijnde het verschil tussen beide ganeten lichthoeveelheden uitgedrukt
in percentage van de hoeveelheid licht gaiieten door het blanko glaasje.
Noteer de extinktie van ieder glaasje van ieder monster duidelijk en zorgvuldig zodat van ieder monster de kctnbinatie extinktie en ADW vastgelegd
wordt. Doe vervolgens het glaasje terug in het potje waar het zich voor
de meting in bevond. In het laboratorium wordt vervolgens van deze monsters
het A1)1J bepaald (zie 2.2.4.2.).
2.2.4. Werkzaamheden in het laboratorium:
2.2.4.1. Perifyton ontwikkeling op de waterplanten (uitgevoerd in Wageningen)
a. Bepaal na het poten van planten steeds het ADW van representatieve
steekproeven uit de plantenvoorraad waaruit de gepote planten komen.
Pas hierbij de methode toe zoals deze beschreven staat in bijlage 1.
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Nean uit ieder plantenmonster 20 relatief oude bladeren
Schraap voor de ADW bepalingen van het perifyton, • voorzichtig van 10
van deze bladeren (zonder deze te beschadigen) het perifyton af en
vang dit op in een bekerglas dat gevuld is met leidingwater. Doe een
voorgewogen en voorbehandelde Whatman filter (zie bijlage 1) in de
filtreerinrichting en giet het water met daarin het afgeschraapte
perifyton over dit filter. Pas vervolgens de handelingen toe zoals deze
beschreven staan in bij lage 1. Laat de schoongeschraapte bladeren
tussen tissue papier enigszins drogen (voor vervolg zie e). Etiketteer
zorgvuldig en duidelijk.
Schraap voor de chlorofyl-a en -b gehalte bepalingen van het perifyton,
voorzichtig van de overige 10 bladeren (zonder deze te beschadigen)
het perifyton af en vang dit op in een bekerglas dat gevuld is met
leidingwater. Doe een Whatnian filter in de filtreerinrichting. Giet
vervolgens het water met daarin het afgeschraapte perifyton over dit
filter. Filtreer net zo lang tot het filter vrijwel drooggezogen is.
Breng het filter voorzichtig met een pincet over in een petrischaal.
Etiketteer zorgvuldig. Zorg ervoor het filtraat in z'n geheel over te
brengen (kcm dus niet met het pincet aan het groene filtraat).
Pak de gesloten petrischaal in in aluminiumfolie en vries het monster
in bij -20 ° C (dan kan het langer bewaard worden). Nooit langer dan
2 maanden opslaan.
Bepaal het chlorofyl-a en -b gehalte van deze monsters volgens de
methode zoals deze beschreven staat in bijlage 2 (uitgevoerd door
DBW-RIZA). Laat de schoongeschraapte bladeren tussen tiue papier
enigszins drogen (voor vervolg zie e). Etiketteer zorgvuldig en duidelijk.
Kopieer de bladeren die ondertussen het aanhangende water aan het tissue
papier afgestaan hebben, met millimeterpapier als achtergrond. Maak
daarbij wel duidelijk onderscheid tussen de bladeren die afgeschraapt
zijn voor de chiorofyl bepaling enerzijds en voor de ADW bepaling
anderzijds. Bepaal vervolgens met behulp van een "14)P" het oppervlak
van de gekopieerde bladeren.
Bepaal vervolgens van de gekopieerde bladeren het A1Y'J volgens de
methode zoals die beschreven staat in bijlagé 1.
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Maak de rest van de waterplantennonsters schoon en verwijder met
de hand het perifyton. Bepaal van de ondergrondse en bovengrondse
plantedelen afzonderlijk, het ADW. Pas de methode toe zoals deze
beschreven staat in bijlage 1.
Determineer met behulp van een mikroskoop de dcxninante algesoorten
van het perifyton.
Voorbereidende werkzaamheden:
- het kweken van de planten P.pectinatus, P.perfoliatus en Chara.
- gedurende de gehele groeiperiode moet er beschikt kunnen worden over
jonge P . pectinatus planten, dat betekent dat er voldoende niet-uitgelopen
wortelknol letj es in voorraad moeten zijn.
2.2.4.2. Perifyton ontwikkeling op kunstmatig substraat
Bepaal van ieder monster het A1Y4 van het perifyton volgens de methode
zoals deze beschreven staat in bij lage 1 (uitgevoerd door DBW-RIZA);
per bnonstering 48 monsters.
Bepaal van ieder monster het chlorofyl-a en -b gehalte volgens de
methode zoal beschreven staat in bijlage 2 (uitgevoerd door DBW-RIZA);
per bonstering 48 monsters.
Deterrnineer met behulp van een mikroskoop de daninante algesoorten
van het perifyton.
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Onderzoekslijn 3: Invloed van grazers op de groei van waterplanten
(tevens studentenonderwerp)
3.1. Inleiding:
Het perifyton (het aangroeisel op bladeren en stengels van waterplanten)
kan met name in eutrofe wateren massaal aanwezig zijn. Hierdoor kan een
groot deel van het beschikbare licht voor waterplanten uitgeschaduwd
worden en kan de uitwisseling van carbonaat-bicarbonaat tussen de plant
en het cxnririgende water via het blad sterk gereduceerd worden. Beide
faktoren veroorzaken een sterke achteruitgang en lwnnen zelfs leiden tot
het verdwijnen van waterplantenvegetaties. Makro fauna soorten die grazen
op de plantaardige kanponent van het perifyton kunnen in belangrijke
mate de dichtheid van het perifyton beinvioeden en dus indirekt de ontwikkeling van waterplanten. Doel van deze onderzoekslijn is vastleggen in
hoeverre de dichtheid van het perifyton op de waterplanten beinvioed
wordt door de graasaktiviteit van grazers en in hoeverre een verandering
in deze dichtheid de groei van waterplanten beinvloedt.
Hiertoe zal een begrazingsproef uitgevoerd worden met de plant Potamogeton
pectinatus en de grazers Valvata piscinalis of Potamopyrgus jenkinsi en
Garrmarus tigrinus. De keuze van deze grazers is gemaakt op basis van
voorkcxiien in het Veluwerandmeer en de praktische mogelijkheden cxii deze
soorten te kunnen kweken in het laboratorium.
Deze begrazingsproef zal gedurende de periode april-september 4 keer uitgevoerd worden. Afhankelijk van de veldanstandigheden zal de eerste proef
eind april/begin mei ingezet worden. De proef wordt uitgevoerd onder verschillende lichtniveaus daar bekend is dat zowel de groei van waterplanten
als van het perifyton in belangrijke mate door het lichtklimaat bepaald
wordt. Daartoe wordt gebruik gemaakt van kunstinatige beschaduwing. In deze
proef wordt uitgegaan van 1 zogenaamd raamwerk verder aangeduid als raamwerk D (zie ook onderzoekslijnen 2 en 5), dat zich boven de vegetatie
(en het wateroppervlak) bevindt en onderverdeeld is in kwadranten. Drie
kwadranten worden overspannen met netten die verschillende maaswijdtes
hebben en 1 kwadrant wordt niet overspannen (=blanko). Op deze wijze ontstaan 4 verschillende lichtniveaus. Bij ieder lichtniveau kanen bij
aanvang van de proef 4 kontainers te staan (totaal dus 16 kontainers). De
kontainers (perspex; 30x30x40 crn 3 ) worden ieder zodanig in 4 afzonderlijke
kanpartimenten verdeeld, dat de grazers zich niet van het ene naar het
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andere kctnpartirnent Iwnnen begeven. In ieder kcxiipartiment wordt een
substraatlaag aangebracht (ca. 5 cm dik, afkcxnstig uit het Veluwerandmeer) waarin x jonge uit wortelknolletjes opgekweekte Potarnogetofl
pectinatus planten gepoot worden. De planten worden gnerkt zodat na
afloop van de proef precies is te zien hoe groot ze waren op het moment
van poten en hoeveel groei er is opgetreden. Per lichtniveau worden in
8 van de 16 kompartimenten (random verdeeld over de 4 kontainers) de
grazers gezet: in 2 kompartimenten de slakken in dichtheid a, in
2 kaiipartirnenten de slakken in dichtheid b, in 2 kcxnpartimenten de
garrrnariden in dichtheid x, en in 2 kcxnpartimenten de garrmariden in
dichtheid y. In de overige kanpartirnenten worden geen grazers geplaatst
(=blanko's). Het ADW van de waterplanten, het perifyton en van de slakken
dat zich bij aanvang van de proef in de kontainers bevindt, wordt geschat
door het AJ).J te bepalen van representatieve steekproeven uit de voorraad waterplanten en grazers. Na 3 weken worden de waterplanten en slakken
per kontainer en per kctiipartiment verzameld. In het laboratorium wordt
per kontainer en per kornpartiment het perifyton van de waterplanten
verwijderd waarbij het perifyton onderverdeeld wordt in perifyton gegroeid op "oude" plantedelen, dwz delen die reeds voor het inzetten van
de proef met de grazers gevormd waren (dit is door de aangebrachte merktekens te bepalen) en de "nieuwe" delen, dwz delen die in het veld tijdens
de proef gevormd zijn. Van het aldus verzamelde perifyton wordt een
deeltjesgrootte analyse gariaakt en tevens worden de dominante soorten
bepaald. Van de waterplanten wordt het totale bladoppervlak (onderverdeeld in "oude" en "nieuwe" delen) bepaald. Vervolgens wordt het ADW van
de waterplanten (onderverdeeld in onder- en bovengrondse delen en de
laatste weer onderverdeeld in "oude" en "nieuwe" delen), van het
perifyton (eveneens onderverdeeld in perifyton dat zich ontwikkeld
heeft op de "oude" en op "nieuwe" delen) en van de grazers bepaald.
Bovendien wordt een ALIJ bepaling van het perifyton dat zich op de wanden
van de kontainers heeft gevestigd, uitgevoerd.
3.2. Benodigdheden en werkzaamheden (per baronstering)
3.2.1. Benodigdheden in het veld:
- 16 kontainers met substraat, waterplanten en grazers (bij aanvang
van de proef)
-zeef
- plastic zakken.
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3.2.2. Benodigdheden in het laboratorium:
- kweekopstellingen voor grazers en P.pectinatus (aanvang van de
proef)
- benodigdheden A])'J bepalingen van het perifyton, de waterplanten en
de grazers (zie bijlage 1)
- benodigdheden chlorofyl-a en -b bepalingen van het perifyton (zie
-

bijlage 2)
Laser Diffraction Particle Sizer
kopieermachine
"p" (=planimeter)
mikroskoop
millimeter en tissue papier

3.2.3. Werkzaamheden in het laboratorium:
Bij aanvang van de proef: bepaal van representatieve steekproeven uit
de waterplanten en grazers voorraad het AIM van de waterplanten, het
perifyton en de grazers. Pas daarbij de methode toe zoals deze beschreven staat in bijlage 1. Bepaal van de grazers het ADW volgens
dezelfde methode als beschreven staat voor de waterplanten (bijlage D.
Verwijder voorzichtig met de hand het perifyton van de plant (maak
daarbij een onderverdeling in perifyton afkcstig van "oude" en van
"nieuwe' t plantedelen). Vang het vrijgekctnen perifyton materiaal op in
een bekerglas dat gevuld is met leidingwater. Laat de schoongeschraapte bladeren en stengels tussen tissue papier enigszins drogen (zie
voor vervolg e).
Bepaal van de suspensie dat zich in het bekerglas bevindt (dwz het
vrijgekcxnen perifyton materiaal opgelost in leidingwater) m.b.v. een
Laser Diffraction Particle Sizer de deeltjesgrootte verdeling en
mbv een inikroskoop welke soorten danineren.
Doe, na deze bepalingen verricht te hebben, de suspensie terug in
het bekerglas. Neem 2 zeer nauwkeurig bepaalde hoeveelheden van deze
suspensie uit het bekerglas (mbv een maatcylinder). Deze hoeveelheden
worden verder aangeduid als suspensie T en als suspensie II. Kodeer
duidelijk en zorgvuldig.
Bepaal van suspensie T het ADW (=ADW van het perifyton) en pas daarbij
de methode toe zoals beschreven staat in bijlage 1. Bereken per
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perifyton monster het ADW door het bepaalde AE$J per hoeveelheid
suspensie om te rekenen naar hoeveelheid perifytonmonster.
Bepaal van suspensie II het chlorofyl-a en -b gehalte (=chlorofyla
en -b gehalte van het perifyton) en pas daarbij de methode toe zoals
deze beschreven staat in bijlage 2 (uitgevoerd door het DBW-RIZA);
128 monsters per proef.
Kopieer de bladeren en stengels die ondertussen van het aanhangende
vocht ontdaan zijn, met millimeter papier als achtergrond. Kodeer
de kopieen duidelijk en zorgvuldig. Bepaal m.b.v. een "MOP" het oppervlak van de gekopieerde bladeren en stengels.
Bepaal het A1)1 van de waterplanten (onderverdeeld in ondergrondse
en "oude" en "nieuwe" bovengrondse plantedelen). Pas daarbij de
methode toe zoals deze beschreven staat in bijlage 1.
Bepaal het A1)1 van de grazers. Pas daarbij de methode toe van ADW
bepaling van waterplanten zoals deze beschreven staat in bijlage 1.
Voorbereidende werkzaamheden:
- kweken opzetten van de grazers en P.pectinatus,
- groeivorm van P . pectinatus bestuderen en nagaan of dmv merken het
trogelijk is cxii een onderscheid te maken in "oude" en "nieuwe" delen,
- kontainers in 4 kcxnpartiunenten verdelen.
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Onderzoekslijn 4: Biassa ontwikkeling van waterplanten onder
verschillende lichtniveaus

4.1. Inleiding
Doel van deze onderzoekslijn is het vastieggen van de bianassa van een
Potamogeton pectinatus vegetatie in het veld gedurende het groeiseizoen
onder verschillende lichtkondities. Hiertoe worden met behulp van
kunstmatige uitschaduwing verschillende lichtniveaus gekreerd. Drie
zogenaamde raamwerken verder aangeduid als raamwerken A, B en C (zie ook
onderzoekslijn 2) die zich boven de vegetatie (en boven het wateroppervlak)
bevinden, worden elk weer onderverdeeld in kwadranten. Per raamwerk worden
drie van deze kwadranten overspannen door netten die verschillende maaswijdtes hebben en 1 kwadrant wordt niet overspannen (=blanko). Op deze
wijze ontstaan voor raaniwerken A, B en C 4 verschillende lichtniveaus.
CX-n de 2 weken worden er per raamwerk en per lichtniveau 5 randan waterplantennonsters gencxnen (0.16 m 2 elk, tot 15 cm diep in de bodem). Dit
geeft per monsternarne een totaal van 60 rrxnsters die elk nauwkeurig
getiketteerd dienen te worden. (Xn tot een randan rronstemame te kunnen
kanen is het noodzakelijk op simpele wijze tot een plaatsbepaling in de
12 (3x4) monstergebieden te kctnen. Daartoe wordt op de netten met de
verschillende maaswijdtes mbv gekleurd lint een coordinatensysteem aangebracht met een nauwkeurigheid van 1 m. De zo ontstane vakken van 1 m 2
worden genunmerd en voor de bemons tering wordt mbv een randcxn number
table bepaald waar (in welk vak) gemonsterd zal worden. Van de waterplantenmonsters wordt het chlorofyl-a en -b gehalte van de bladeren bepaald
alsmede het aantal, versgewicht en het ADW van de worteiknolletjes en het
AIYiJ van de overige ondergrondse- en bovengrondse plantendelen. In het
veld wordt verder per raamwerk bij ieder lichtniveau de lengte van 25
randan verzamelde scheuten opgemeten.
4.2. Benodigdheden en werkzaamheden (per bemons tering)
4.2.1. Benodigdheden in het veld:
-

minstens 60 zwarte plastic zakken
steekbuis
zeef
duimstok
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4.2.2. Benodigdheden in het laboratorium:
- benodigdheden bepaling ADW waterplanten (zie bijlage 1)
- benodigdheden bepaling chlorofyl-a en -b (zie bijlage 2)
4.2.3. Werkzaamheden in het laboratorium (uitgevoerd door DBW-RIZA):
De monsters die in het veld verzameld zijn, zijn genuinierd en deze
nuiniering dient overgenxnen te worden op de speciaal daarvoor ontwikkelde
formulieren waarop de te verzamelen gegevens vermeld kunnen worden.
Behandel elk afzonderlijk monster als volgt:
a. Spoel de monsters goed uit zodat zand, klei en andere bodemdeeltjes
verwijderd worden.
b. Verzamel 10 bladeren met elk een lengte van ca. 10 cm, verwijder
hiervan voorzichtig met de hand het perifyton en doe de bladeren vervolgens
in bijv. boterhamzakjes waarop de datum van monstername en nuirrner van het
veldrronster geschreven wordt (watervaste stift) en vries deze nu als
suhnonsters aangeduide monsters, in bij -20 ° C (dan kunnen ze langer
opgeslagen worden). Nooit langer dan 2 maanden opslaan. Bepaal het
chlorofyl-a en -b gehalte van deze monsters volgens de methode zoals deze
beschreven staat in bijlage 2.
c. Doe de rest van het schoongemaakte planteumateriaal in voorgegloeid
aluminiumfolie waarbij onderscheid gemaakt wordt in:
bovengrondse delen, dwz groene stengels en bladeren,
ondergrondse delen, dwz niet groene wortels en wortelstokken,
wortelknolletjes.
d. Van de boven- en ondergrondse delen wordt het droog- en asgewicht
bepaald (zie bijlage D.
e. De wortelknolletjes worden als volgt behandeld:
- Tel het aantal wortelknolletjes per monster en noteer dit aantal.
- Nurrmer per monster de knolietjes en bepaal van ieder afzonderlijk
knolletje het versgewicht. Droog daartoe de knolletjes af met tissue
papier tot het oppervlak geen glirmiend aanzien meer heeft. Weeg vervolgens
de droge knolletjes en noteer dit "versgewicht".
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- Bepaal vervolgens het droog- en asgewicht van ieder knolletje
afzonderlijk. Pas hiertoe dezelfde handelwijze toe als reeds is beschreven voor de boven- en ondergrondse plantedelen (zie bijlage D.
Mbv een reeds eerder bepaalde relatie tussen het gewicht (versgewicht)
en het volume van de worteiknolletjes is de grootteverdelirig per monster
af te leiden.
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Onderzoeks lijn 5: Produktie van waterplanten onder verschillende
1 ichtniveaus (tevens studentenonderwerp)
5.1. Inleiding
Doel van deze onderzoekslijn is het vastleggen van de produktie van de 3
waterplantensoorten Potamogeton pectinatus, P. perfoliatus en Chara,
onder verschillende lichtkondities. Door middel van kunstmatige beschaduwing worden verschillende lichtniveaus gekreerd. In deze proef wordt
uitgegaan van 1 raamwerk verder aangeduid als raamwerk D (zie ook onderzoekslijnen 2 en 3), dat zich boven de vegetatie (en het wateroppervlak)
bevindt en onderverdeeld is in kwadranten. Drie kwadranten worden over spannen door netten die verschillende maaswijdtes hebben en 1 kwadrant
wordt niet overspannen (=blanko). Op deze wijze ontstaan er 4 verschillende
lichtniveaus. Om de invloed van het lichtniveau op de produktie zo zuiver
mogelijk te kunnen bepalen is het van belang dat de planten reeds vanaf
het begin van hun ontwikkeling opgroeien bij dat lichtniveau waarbij de
produktienetingen verricht worden. Daartoe worden begin april bij ieder
lichtniveau in koffiebekertjes ca. 70 wortelknolletjes van P. pectinatus
gepoot (in Veluwerandmeer substraatD. Deze wortelknolletjes worden in
februari in een proefsloot op het eiland Texel verzameld. De plantesoorten
P. perfoliatus en Chara vormen geen wortelknolletjes. Van deze beide
soorten zullen bij ieder lichtniveau ca. 70 stukjes wortelstok met jonge
scheuten en scheuten gepoot worden (eveneens in koffiebekertjes in
Veluwerandmeersubstraat). De stukjes wortel stok of scheut worden verzameld
in het Veluwerandmeer zodra de vegetatie zich daar gaat ontwikkelen.
Zodra de gepote planten zich gaan ontwikkelen wordt begonnen met de
produktiDetingen. Ckii de 2 weken wordt gedurende x uur kontinu de produktie
(dat wil zeggen de hoeveelheid geproduceerde 02) geregistreerd voor
iedere plantesoort bij de 4 verschillende lichtniveaus. Tijdens deze meting
wordt de plant (in het koffiebekertje) in een kontainer geplaatst die
deel uitmaakt van een gesloten circuit waarin een meetkamer met zuurstofelektrode is opgenanen voor de zuurstofmetingen. Bij ieder lichtniveau
wrodt bovendien een blanko meegenanen. Deze bestaat uit een kontainer
met alleen een koffiebekertje dat met substraat gevuld is. Per meting zal
er totaal aan 4 (lichtniveaus) x 4 (3 plantesoorten en 1 blanko) = 16
kontainers ganeten worden. Deze metingen betreffen de netto 02 produktie
van het waterplant-perifytOfl kaiiplex.

Na de meting worden de planten uit de kontainers verwijderd en meegenen
naar het laboratorium voor ADW bepalingen van de waterplant en van het
perifyton. Aan het begin en einde van iedere produktianeting wordt per
kontainer het carbonaat/bicarbonaat gehalte bepaald.
De produktie van het perifyton (dat tijdens de meting op de plant
aanwezig is en dus meeproduceert) wordt geschat door tijdens de meting
aan het waterplant-perifyton kanplex in een apart Winkler flesje een
aantal glaasjes, bedekt met perifyton (hebben even lang in het milieu
gestaan als de voor de 02 metingen gebruikte waterplanten) in te zetten.
Tevens worden 2 watermonsters gencxnen waarvan er 1 aan het begin van de
produktineting en waarvan de ander aan het eind van de produktiaïeting
gefixeerd wordt ten behoeve van een Winkler (02)titratie. Dit zijn
respektievelijk de begin- en eindkontroles. Na afloop van de 02-meting
aan het waterplant-perifyton kanplex wordt het water uit het Winkler
flesje met behulp van een hevel overgebracht in een kleiner Winkler
flesje en wordt het 02 gehalte gefixeerd. Het achtergebleven perifyton
materiaal in het grote Winkler flesje wordt meegenctnen naar het lab.
alwaar het ADW van het perifyton en het oppervlak van de glaasjes bepaald
wordt.
Uiteraard speelt ook de respiratie een rol in de totstandkaning van het
zuurstofgehalte in het water. Om tot een uitspraak te Iwnnen kanen
betreffende de waarde van deze respiratie is het nodig in het oecosysten
de 02 -konsumptie per tijdseenheid gedurende de donkerperiode te meten.
Het volgende is hierbij van belang:
De dagelijkse brute 02-produktie P bestaat uit:
P = o yp dt = 24fq dt + 24fr dt =02
-02
waarin:
P = bruto produktie, uitgedrukt in mg 02 /1/dag
p = bruto produktie, uitgedrukt in mg 02 /1/uur
R = respiratie, uitgedrukt in mg 02 /1/dag
r = respiratie, uitgedrukt in mg 02 /1/uur
q = verandering van 02- gehalte in mg 02 /1/uur
02= 02 konsentratie in mg 02 /1 op tijdstip t
(bedenk dat P = netto 02-produktie + Respiratie)
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Wanneer we de respiratie willen bepalen dan kunnen we als volgt
te werk gaan (zie fig. 5.1).
Fig. 5.1.: De verandering in 02-gehalte in de loop van de tijd.

i
Stel het verloop van de 02 verandering per tijdseenheid is als in
fig. 5.1. Wanneer we nu van de 2 opeenvolgende nachten de laagste
(= meest negatieve) waarden nemen (bereikt respektievelijk op tijdstip
tien stellen dat met
t 1 en t 2) en hierdoor een lijn trekken (a) dan kan
het gebied tussen de x-as en deze lijn a (van t=0 tot t=24) de
respiratie wordt weergegeven.

r

24
24
ql + t-tl <ql -q2> dt =
R = [r dt =
t2 -t1
0'
0
24 ql + 12-tl <q2 -ql>
t2-tl

-z'J-

Uit bovenstaande volgt dat door kontinumetingen te verrichten en de
hoogste waardes vast te stellen de respiratie van de gneenschap is
uit te rekenen en dus de bruto 02 -produktie P.
In het Veluwerandmeer is te overwegen tijdens de monsterperiode ook
van 0.00 u dag 1 tot 0.00 u dg 2 het 0-gehalte te meten in de afgesloten
kontainers. Deze dienen echter wel an de 2 uur geopend te worden cxn
het water te verversen.
5.2. Benodigdheden en werkzaamheden (per bns tering)
5.2.1. Benodigdheden in het veld:
- voldoende plantennateriaal: aan het begin van het groeiseizoefl, bij
ieder lichtniveau ca 70 P.Pectinatus, 70 P.perfoliatus en 70 Chara
planten
- voldoende objektglaasjes
- 16 kontainers, 800 m slang, 16 pcipjes, 16 geijkte elektroden,
autcxnatische 02-registratieapparatuur
- 32 pvc-potjes voor watermonsters
- 24 plastic zakken voor de plantenrrxnsters (boven- en ondergrondse
plantedelen worden in afzonderlijke zakken vervoerd)
- 24 Winkler flesjes (ca. 300 ml) en bijbehorende oplossingen (zie bijlage 4)
- 8 Winkler flesjes (ca. 100 ml)
- hevel
5.2.2. Benodigdheden in het laboratorium
- benodigdheden bepaling A1Y1 waterplanten (zie bijlage 1)
- benodigdheden bepaling A[JV4 perifyton (zie bijlage 1)
- benodigdheden bepaling 02 met Winkler methode (zie bijlage 4)
5.2.3. Werkzaamheden in het laboratorium:
IJk voor en na het veldwerk de elektroden (zie bijlage 3).
Bepaal titrimetrisch het 02- gehalte van de gefixeerde watermonsters in
de Winkler flesjes volgens de methode zoals beschreven staat in bijlage 4.
Bepaal vervolgens het ADW van het perifytorTnateriaal dat zich in de
Winkler flesjes bevindt en bepaal tevens het ADW van de blanko watermonsters in de Winkler flesjes. Bereken het A1JJ van het perifyton door het
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ADW bepaald aan de blanko watermonsters af te trekken van het ADW
bepaald aan de watermonsters met perifyton. Bepaal de grootte van het
oppervlak van het kunstmatige substraat waar het perifyton zich tijdens
de produktiemeting op bevond.
Bepaal het carbonaat/bicarbonaat gehalte, (uitgevoerd door DBW-RIZA,
standaard methode); 32 monsters.
Bepaal van de onder- en bovengrondse plantedelen en van het perifyton
dat hierop aanwezig is het ADW.
- Spoel de ondergrondse plantedelen goed schoon zodat eventuele zand,
klei en andere boddeeltjes verwijderd worden. Verwijder van de bovengrondse plantedelen vervolgens voorzichtig met de hand het perifyton van
bladeren en stengels en vang het vrijgekctnen materiaal op in een bekerglas dat gevuld is met leidingwater.
- Bepaal van de onder- en bovengrondse plantedelen het ADW volgens
de methode zoals die beschreven staat in bijlage 1.
- Bepaal van het perifyton dat opgevangen is in het bekergias met
water het ADW volgens de methode zoals die beschreven staat in bijlage 1.
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Planning en uitvoering
Voor de beschreven onderzoekslijnen kan voor het veidwerk het volgende
tijdschema gehanteerd worden:
frequentie van monsternarne/

looptijd

onderzoekslijn
ang

begin november

iedere 2 weken

1
(fytoplankton)

begin april

2

(perifyton)

begin van de eind van de
groeiperiode groeiperiode

3
(graasproef)

begin van de
groeiperiode

eind van de
groeiperiode

proef wordt 4 maal
3 weken ingezet

4
(waterplanten)

begin van de
groeiperiode

blijft hele
jaar doorlopen

tijdens groeiperiode:
iedere 2 weken, overig
deel van 't jaar:
iedere 6 weken

5
(produktie)

begin van de
groeiperiode

eind van de
groeiperiode

iedere 2 weken

iedere 2 weken

Tijdens de groeiperiode van de waterplanten (mei-augustus) worden er
wekelijks veldmonsters genanen. Afwisselend zal de ene week (week A) het
veldwerk voor onderzoekslijnen 1 en 4 verricht worden en in de andere
week (week B) het veldwerk voor onderzoekslijnen 2 en 5. Het veldwerk
voor onderzoekslijn 3 zal afhankelijk van het preciese tijdstip van inzet
ofwel in week A of wel in week B plaatsvinden.
Voor de beschreven onderzoekslijnen kan voor het laboratoriumwerk het
volgende tijdschema gehanteerd worden:
Week A
onderzoekslijn
1
(fytoplankton)

aantal
DBW-RIZA
werkzaamheden
-chlorofyl-a en -b
bepalingen
-pH, N, P carbonaat en
4
bicarbonaat bepaling
-deeltjesgrootteverdeling

4

aantal
LET
werkzaamheden
4
-A1)d bepalingen
-daninante soorten
bepaling en aantalsverdeling over de
soorten
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4
(waterplanten)

Week B
Onderzoeks 1 ijn
2
(perifyton)

5
(produktie)

A1cl

A

-ADW bepaling waterplanten
-chlorofyl-a en -b
-aantal knolletjes tellen
-versgewicht en ADW
per knol bepalen

60
60*
60
reft

aantal
LII
werkzaamheden
-extinktie bepaling (veld)
32
-A11J waterplanten
-ALY1 perifyton op
32
iaterplanten
-bepaling blad32
32' oppervlak
-dxninante soorten
56
32* bepaling
16
-ADW waterplanten
ALX'J
perifyton
op
water32
16
planten
-ALYJ perify ton op
kunstmatig substraat 16
-02 bepalen (Winkler) 16

aantal
DBW-RIZA
werkzaamheden
-ADW perifyton op glaasjes 48
-chlorofyl-a en -b
perifyton op kunstmatig
48*
substraat
-chlorofyl-a en -b
perifyton op waterplant
-chlorofyl-a en -b
waterplant
-bepaling van carbonaat/
bicarbonaat gehal tes

-f R

3
(graasproef)

-chlorofyl-a en -b
128
bepaling perifyton
-deel tj esgrootte verdeling
12
perifyton

-kweken opzetten
-ADW waterplanten,
perifyton en grazers 128
-bepaling blad128
oppervlak
-bepaling dctninante
128
soorten

*deze monsters kunnen eventueel voor maximaal 2 maanden opgeslagen worden
(invriezen bij -20 ° C). De overige monsters dienen direkt verwerkt te
worden.
Vanuit de Landbouwhogeschool zijn de volgende personen betrokken bij de
uitvoering van het projekt:
Dr. W. van Vierssen (projektleider)
Vakgroep Natuurbeheer
Ritzerna Bosweg 32a
6703 AZ Wageningen
083 70-827 33
Ir. G.M. van Dijk (projektmedewerkster)
Vakgroep Natuurbeheer
Ritzema Bosweg 32a
6703 AZ Wageningen
08370-84596
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privé: Heerenstraat 51
6701 DH Wageningen
08370-14583
A.W. Breukelaar (technisch medewerker)
Vakgroep Natuurbeheer
Ritzema Bosweg 32a
6703 AZ Wageningen
08370-82692
E. Achterberg (student, werkt mee aan onderzoeks lijn 1, april - september)
Schaapnanstraat 121
6702 AS Wageningen
08370-23356
R. van Oosterhoudt (student, werkt mee aan onderzoekslijn 5, maart-augustus)
Droevendaalsesteeg 85
6708 PR Wageningen
08370-21821
S.M.Rebers (studente, werkt mee aan onderzoekslijn 3, maart-augustus/november)
Dijkgraaf 35
Bennekaii
6721
08389-19683
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Bijlage 1

Handleiding asvrijdrooggewicht (ADW) bepaling van het fytoplarikton,
perifyton en waterplanten
1.1. Alganeen
Onder het drooggewicht wordt verstaan het gewicht na droging gedurende
x uur (afhankelijk van het te behandelen materiaal) bij 105 °C; het
asgewicht is het gewicht na verblijf van y uur (eveneens afhankelijk
van het te behandelen materiaal) bij 550 ° C en het asvrijdrooggewicht
(A1)J) is het verschil tussen het drooggewicht en het asgewicht.
1.2. Benodigdheden en werkzaamheden
1.2.1. AFM bepaling van het fytoplankton:
Benodigdheden:
-

aluminium kroesjes 0 5 cm (genuninerd; inkrassen)
Whatinan glasvezelfilters GF/C (retentie partikels <1,2 jini),
filtreer inrichting met waterstraalpanp
droogstoof
moffeloven
analytische balans (tot op 0,1 ing nauwkeurig)

0 4,7 cm

Voorbereidingen:
Nieuwe kroesjes te gebruiken bij de ADW bepaling, dienen ongeveer 3 uur
bij 550 ° C voorgegloeid te worden. Let er op dat de tauperatuur niet hoger
wordt dan 550 ° C anders "smelten" de kroesjes. De filters te gebruiken bij
de ADW bepaling dienen eerst schoongespoeld te worden. Dctnpel hiertoe de
nieuwe filters in een bekerglas (250 ml) dat gevuld is met leidingwater.
Breng de filters hierna op de filtreerinrichting met waterstraalpanp en
giet ca 30 ml daniwater over het filter. Plaats het filter in een voorgegloeid en genumerd aluminium kroesje en laat het in de stoof drogen bij
105 ° C tot konstant gewicht (bereikt na 1,5 uur). Laat het filter en kroesje
gedurende 15 min, afkoelen in een exsiccator en weeg vervolgens tot op
0,1 ing nauwkeurig. Noteer dit "schoongewicht" (n.b. filter en kroesje
horen nu bij elkaar !)
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Handelingen fytoplankton:
Neem een hoeveelheid van het watermonster (v ml) die binnen een redelijk
tijdsbestek (bijv. 15 min.) af te filtreren valt. Deze hoeveelheid zal
meestal variëren van 250 tot 2000 ml. Noteer van ieder monster de exakte
hoeveelheid v. Giet deze goed gemengde hoeveelheid over een voorbehandelde filter (zie b.). Plaats de filter hierna terug in hetzelfde genurmierde
aluminium kroesje als waar het zich tijdens de voorbehandeling in bevond
en koppel het nurmier van het kroesje aan het nurmier van het bijbehorend
monster. Droog de kroesjes met filters bij 105 °C gedurende 1,5 uur in
een droogstoof. Laat de kroesjes met filters afkoelen in een exsiccator
(15 min.) en weeg ze. Noteer dit "drooggewicht". Veras vervolgens de
filters in de kroesjes gedurende 3 uur in een moffeloven bij 550 °C, laat
ze vervolgens in een exsiccator afkoelen (15 min.) en weeg. Noteer dit
"asgewicht". Voer de gehele bepaling in duplo uit en neem tevens 4 blanko's
mee cxii eventuele gewichtsveranderingen in de filters te kunnen korrigeren.
Als blanko's gelden kroesjes met voorbehandelde filters waar in plaats
van v ml watermonster v ml leidingwater over gefiltreerd wordt. Verder
ondergaan de blanko's dezelfde handelingen als de kroesjes met filters
waarover een watermonster is gefiltreerd. Alle wegingen dienen tot op
0,1 mg nauwkeurig uitgevoerd te worden.

1.2.2. ADW bepaling van het perifyton:
Benodigdheden:
- aluminium kroesjes 0 5 cm (genurrunerd; inkrassen)
- droogstoof
- moffeloven
- analytische balans (tot op 0,1 rrig nauwkeurig)
Voorbereidingen:
Nieuwe kroesjes te gebruiken bij de ADW bepaling, dienen ongeveer 3 uur
bij 550 ° C voorgegloeid te worden. Let er op dat de temperatuur niet hoger
wordt dan 550 ° C ander "smelten" de kroesjes. Laat de nieuwe kroesjes
vervolgens afkoelen in een exsiccator (15 min.) en weeg. Noteer dit
"schoongewicht". Indien oude kroesjes gebruikt worden, bepaal dan als
volgt het "schoongewicht":
Droog de kroesjes gedurende 1 uur in een droogstoof bij 105 ° C. Laat ze
vervolgens afkoelen in een exsiccator (15 min.) en weeg. Noteer dit "schoongewicht".
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c. Handelingen perifyton:
Schraap het perifyton van 2 glaasjes (= 1 monster uit 1 potje) mbv een
schoon objektglaasje in het water dat in het potje aanwezig is. Giet het
water uit het potje in een voorgegloeid en gewogen kroesje. Spoel met
leiding- of demiwater de afgeschraapte glaasjes en het potje na cn eventUeel
achtergebleven resten alsnog in de bepaling mee te kunnen nemen. Gebruik
hierbij zo weinig mogelijk water. Koppel het nurrmer van het kroesje aan
het numer van het bijbehorende monster.
Droog de kroesjes bij 105 ° C gedurende 24 uur in een droogstoof. Laat de
kroesjes vervolgens in een exsiccator (15 min.) afkoelen en weeg ze.
Noteer dit "drooggewicht". Veras vervolgens de kroesjes gedurende 3 uur
in een moffeloveri bij 550 ° C. Laat ze vervolgens afkoelen in een exsiccatOr
(15 min.) en weeg. Noteer dit "asgewicht".
Alle wegingen dienen tot op 0,1 mg naueurig uitgevoerd te worden.
1.2.3. A1JJ bepaling waterplanten:
Benodigdheden:
- aluminiurnfolie
- droogstoof
trof feloven
- bovenweger (tot op 1 mg nauseurig)
Voorbereidingen:
Scheur het aluminiumfolie in q stukjes (q = het aantal waterplantenrflonsters)
van ca. 30 x 30 cm 2 (afhankelijk van de grootte van de monsters) en
nuimer ze van 1 tot en met q. Gloei de stukjes aluminiumfOlie gedurende
3 uur bij 550 ° C in een moffeloven voor. Laat ze in een exsiccator afkoelen
(15 min) en weeg. Noteer dit "foliegewicht" (op 1 mg naueurig).
Handelingen waterplanten:
Doe het schoongespoelde planteruiateriaal in de voorgloeide aluminiumfolie stukjes en koppel het nunmner van het stukje alurniniurnfolie aan het
nurrmer van het monster.
Droog de monsters (aluminium niet helemaal dichtvouwen, waterdamp moet
kunnen ontsnappen) gedurende 24 uur bij 105 ° C in een droogstoof. Laat de
monsters (in het folie) afkoelen in een exsiccator (ca. 15 min.) en
weeg ze. Noteer dit "drooggewicht". Veras de monsters door ze 4 uur bij
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550 ° C in een moffeloven te plaatsen. Laat de monsters (in het folie)
afkoelen in een exsiccator en weeg ze. Noteer dit "asgewicht".
Alle wegingen dienen tot op 1 mg nauwkeurig uitgevoerd te worden.
1.3. Berekening AJ)J

Het AtfI wordt berekend als het verschil tussen drooggewicht en asgewicht.
Bij de berekening aan monsters die bovenbeschreven procedure hebben door lopen, dient echter rekening gehouden te worden met eventuele gewichtsveranderingen in filters als gevolg van drogen en verassen. De voorgegloeide kroesjes en het voorgegloeide aluminiumfolie worden verondersteld
niet in gewicht te veranderen als gevolg van drogen en verassen.
1.3.1. Berekening ADW fytoplarikton:
Bereken aan de hand van de verschillen tussen "schoongewicht" en "drooggewicht" en tussen "drooggewicht" en "asgewicht" van de blanko's de
ganiddelde procentuele gewichtsverandering van de kroesjes met filters
als gevolg van respektievelijk drogen (verder aangeduid als % 1) en als
gevolg van verassen (verder aangeduid als % 2). Voor de kroesjes en
filters uit een serie (onder een serie kroesjes en filters wordt verstaan
de kroesjes en filters die tegelijkertijd alle handelingen ondergaan
hebben) worden % 1 en % 2 als konstanten beschouwd. Verder is "schoongewicht" en "asgewicht" (zie bovengenond, 1.2.1.) bekend.
Bereken voor iedere serie het drooggewicht van ieder kroesje met filter
(aangeduid als KFdroog):
KFdroog = "schoongewicht" - % 1 . "schoongewicht"
Bereken vervolgens voor iedere serie het asgewicht van ieder kroesje met
filter (aangeduid als KFas):
KFas = KFdroog - Z 2 . KFdroog
Het drooggewicht van het fytoplankton (aangeduid als DC) wordt vervolgens
berekend als:
DC = "drooggewicht" - KFdroog
Het asgewicht van het fytoplankton (aangeduid als AG) wordt vervolgens
berekend als:
AG = "asgewicht"- KFas
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Het ADW wordt berekend als:
ADW = DG - AG
1.3.2. Berekening ALM perifyton:
Bereken het drooggewicht van het perifytorinonster, aangeduid als DG:
DG = drooggewicht" - "schoongewicht"
Bereken het asgewicht, aangeduid als AG:
AG = "asgewicht" - "schoongewicht"
Bereken het asvrijdrooggewicht, aangeduid als ADW:
ADW = DG -AG
1.3.3. Berekening ADW waterplanten:
Bereken het drooggewicht van het waterplantennonster, aangeduid als DG:
DG = "drooggewicht" - "foliegewicht"
Bereken het asgewicht, aangeduid als AG:
AG = "asgewicht" - "foliegewicht"
Bereken het asvrijdrooggewicht, aangeduid als ADW:

-2.1Bijlage 2
Handleiding chlorofyl-a en -b gehalte bepaling van het fytoplankton,
perifyton en de waterplanten
2.1. Algeneen
Door middel van aceton wordt het chlorofyl uit het planteweefsel (alg
of hogere waterplant) geëxtraheerd.
Van deze oplossing wordt vervolgens de extinktie bepaald waarna met
behulp van bekende formules het chlorofyl-a en -b gehalte te berekenen is.
Alle handelingen dienen plaats te vinden in een verduisterde ruimte om
een te snelle afbraak van het chiorofyl te voorkomen.
2.1. Benodigdheden en werkzaamheden
2.2.1. Chlorofyl-a en -b gehalte bepaling van fytoplankton en perifyton:
Benodigdheden in het laboratorium:
-

Wbatman glasvezelfilters GF/C (1,2 prn, 0 4,7 cm)
filtreerinrichting met waterstraalpanp
plastic petrischaaltjes 0 5 cm
verduisterde centrifugebuisjes (bijv. zwart geverfd) die goed afsluit-

-

baar zijn
100% aceton
0,4 M HCL
centrifuge
spectrophotcxneter
aluminiumfolie
Handelingen fytoplankton:

Nesn steeds duplo monsters.
Doe een Whatinan filter in de filtreerinrichting. Giet vervolgens een
hoeveelheid goed gnengd watermonster (maximaal 1 â 2 liter) over dit
filter. Filtreer net zolang tot het filter vrijwel drooggezogen is.
Breng het filter voorzichtig met een pincet over in een petrischaal. Zorg
ervoor het filtraat in z'n geheel over te brengen (kom dus niet met
pincet aan groen filtraat). Pak de gesloten petrischaal in in aluminiumfolie en vries het monster in (dan kan het langer bewaard worden). Nooit
langer dan 2 maanden opslaan.
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Laat het filter gedurende ca. 15 min, ontdooien bij kamertemperatuur.
Breng het vervolgens in een verduisterde centrifugebuis, voeg
10,0 ml 100% aceton toe en sluit de centrifugebuis goed af cxii verdamping
te voorkomen. Zet de centrifugebuis gedurende 24 uur bij kamertempertuur
in een donkere ruimte.
Plaats de centrifugebuis vervolgens in een gekoelde (6 ° C) centrifuge en
centrifugeer gedurende 5 minuten bij 3000 rrxn. De bovenstaande vloeistof
wordt voorzichtig overgegoten in een cuvet. Meet en noteer de extinktie
bij 645 nm, bij 665 nm en bij 750 nm (resp. A645, A665 en A750).
Voeg vervolgens 0,10 ml 0,4 M HCL toe aan de oplossing in het cuvet, meng,
meet en noteer de extinktie, opnieuw bij 750 mi, bij 665 mi, bij 655 mi,
bij 645 mi en bij 635 nrn (resp. A750a, A665a, A655a, A645a en A536a).
c. Handelingen perifyton:
Doe een Whatman filter in de filtreerinrichting.
Schraap het perifyton van 2 glaasjes (= 1 monster uit 1 pvc-potje) mbv
een schoon objektglaasje in een hoeveelheid water en spoel deze over
het filter. Giet het water uit het pvc-flesje waar de glaasjes in vervoerd
zijn over hetzelfde filter om er zorg voor te dragen dat eventueel losgeraakt perifytonmateriaal toch meeverzameld wordt.
F'iltreer net zo lang tot het filter praktisch droog is. Breng het filter
voorzichtig met een pincet over in een petrischaal, zorg ervoor dat het
filtraat in z'n geheel overgebracht wordt (kom dus niet met pincet aan
groene filtraat). Pak de gesloten petrischaal in aluminiumfolie in en
vries het monster in (dan kan het langer bewaard worden). Nooit langer dan
2 maanden opslaan.
Laat het filter gedurende ca. 15 min. ontdooien bij kamertariperatuur.
Breng het vervolgens over in een verduisterde centrifugebuis, voeg 10,0 ml
100% aceton toe en sluit de centrifugebuis goed af cxii verdamping te voorkomen.
Zet de centrifugebuis gedurende 24 uur bij kannertariperatuur in een donkere
ruimte.
Plaats de centrifugebuis vervolgens in een gekoelde (6 ° C) centrifuge en
centrifugeer gedurende 5 minuten bij 3000 rIxn. De bovenstaande vloeistof
wordt voorzichtig overgegoten in een cuvet. Meet en noteer de extinktie
bij 645 mi, bij 665 mi en bij 750 mi (resp. A645,.A665 en A750).
Voeg vervolgens 0,10 ml 0,4 M HCL toe aan de oplossing in het cuvet, meng,
meet en noteer de extinktie, opnieuw bij 750 mi, bij 665 mi, bij 655 mi,
bij 645 nm en bij 536 nm (resp. A750a, A665a, A645a en A536a)

-2.3-

2.2.2. (hlorofyl-a en -b gehalte bepaling van waterplanten
Gebruik voor iedere chlorofyl-a en -b gehalte bepaling ongeveer 10
bladeren. Verwij der hiervan voorzichtig met de hand het perifyton
zonder daarbij de bladeren te beschadigen. Doe de bladeren per monster
tesamen in een boterhamzakje of petrischaal en vries ze in bij - 20 ° C
(dan kuimen ze langer bewaard worden). Nooit langer dan 2 maanden opslaan.
Laat de bladeren gedurende ca 15 min, ontdooien bij kaniertemperatuur.
Verdeel vervolgens ieder monster in 2 submonsters van ongeveer dezelfde grootte. Deze submonsters worden verder aangeduid als submonster A (voor vervolg zie a) en als submonster B (voor vervolg zie b).
Bepaal van submonster A het versgewicht. Droog daartoe de bladeren
tussen tissue papier gedurende 2 minuten totdat het bladoppervlak niet
meer glanst. Weeg en noteer dit "versgewicht". Bepaal vervolgens van
dit submonster A het ADW en pas daarbij de methode toe zoals deze omschreven staat in bijlage 1.
Verdeel submonster B in 2 duplo submonsters (elk bestaande uit ca.
2,5 blad). Bepaal van beide duplo's het versgewicht. Droog daartoe de
bladeren tussen tissue papier gedurende 2 minuten totdat het bladoppervlak niet meer glanst. Weeg en noteer dit "versgewicht". Bepaal
vervolgens van beide duplo's het chlorofyl-a en -b gehalte. Breng
daartoe de bladeren over in een centrifugebuis en voeg een nauwkeurig
bepaalde hoeveelheid 100% aceton toe zodat al het bladmateriaal zich
in de aceton bevindt. Hanteer daarbij de vuistregel dat voor iedere
cm bladlengte, 10 ml aceton toegevoegd dient te worden. Sluit de
centrifugebuis goed af om verdamping te voorkomen.
Zet de centrifugebuis gedurende 24 uur bij kamertemperatuur in een
donkere ruimte.
Plaats de centrifugebuis vervolgens in een gekoelde (6 ° C) centrifuge
en centrifugeer gedurende 5 minuten bij 3000 rpm. De bovenstaande
vloeistof wordt voorzichtig overgegoten in een cuvet. Meet en noteer
de extinktie bij 645 nm, bij 665 nm en bij 750 nm (resp A645, A665 en
A750).
Voeg vervolgens 0,10 ml 0,4 M HCL toe aan de oplossing in het cuvet,
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meng, meet en noteer de extinktie, opnieuw bij 750 nm, bij 665 nm, bij
655 nm, bij 645 nm en bij 536 nm (resp. A750a, A665a, A655a, A645a en
A536a).
2.3. Berekening
De chlorofyl-a en -b gehaltes en de phaeopigment-a en -b gehaltes kunnen berekend worden met de volgende formules:
Ga = 0,029 . DELTA A665
Gb = 0,022 . DELTA A645 - 0.007 . DELTA A665
Patot = 0,227 . A536a - 0,082 . A655a of 0,025 . A665a - 0,037 . A645a
Pbtot = 0,083 . A655a - 0,152 . A536a of 0.201 . A645a - 0,039 . A665a
Pa = Patot - Ga
Pb = Pbtot - Gb
waarbij:
Ga
Gb
DELTA A665
DELTA A645
Patot
Pbtot
Pa
Pb

=
=
=
=
=
=
=
=

chlorofyl-a gehalte in mg per liter extraktiemiddel
chlorofyl-b gehalte in nig per liter extraktiemiddel
het verschil tussen gemeten A665 minus A750 en A665a minus A750a
het verschil tussen gemeten A645 niinus A750 en A645a minus A750a
phaeopigment-a en chlorofyl-a gehalte gesommeerd
phaeopigrnent-b en chlorofyl-b gehalte gesommeerd
phaeopigment-a gehalte in mg per liter extraktiemiddel
phaeopigment-b gehalte in mg per liter extraktiemiddel
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Bijlage 3

Handleiding werking en gebruik van zuurstofelektroden, type Mackereth/
Borowsky-Johnson
3.1. Algemeen
De elektrode bestaat uit een Pb-anode en een Ag-kathode, die door een
elektrolytoplossing gescheiden worden. Het elektrolyt staat via een
meirbraan in kontakt met de te meten vloeistof. Omdat de anode en kathode
bovenin de elektrode door middel van een weerstand verbonden zijn, gaat
er een stroom lopen van de anode naar de kathode, waarbij over de weerstand een spanningsverschil wordt opgebouwd. Dit spanningsverschil kan
gemeten worden met de datalogger. Wanneer 02 aanwezig is aan het opper vlak van de Ag-kathode reageert dit met de afgegeven ionen als volgt:
02 + 2H20 + 4e- - 4 OH Aan de anode treedt de volgende reaktie op:
Pb --> Pb++ + 2e
De Pb++ ionen vormen met OH- ionen Pb(OH)2, dat neerslaat op de anode.
De hydroxylionen, die bij de anode weggenomen zijn, worden aangevuld
door diffusie van ionen die bij de kathode gevormd zijn. De elektronen
stromen via de meter naar de kathode. Het 02 wordt vervolgens weer door
diffusie door het membraan aangevuld.
De overall raktie is d2n:
02 + 2Pb + 2H20 -+ 2Pb(OH)2
De snelheid van de reaktie wordt bepaald door de snelheid waarmee 02 bij
de kathode aangevuld wordt. De stroom die van de anode naar de kathode
loopt is een funktie van de reactiesnelheid en dus de 02 aanvoer:
1 = k.0
waarin: T = stroomsterkte (viA)
0 = 02 konsentratie (mg,Ll)
k = konstante (1iA. 1/ing)
Experimenteel is m.b.v. Winkler monsternames (zie bijlage 4) vastgesteld
dat bij konstante temperatuur de spanning mV (en dus ook T) inderdaad
een lineaire funktie is van de 02 konsentratie.
De diffusie van 02 door het membraan wordt bepaald door de 02 gradient en
de membraaneigenschappen. Omdat de 02 konsentratie in het elektrolyt laag
gehouden wordt is de diffusie afhankelijk van de membraaneigenschappen.
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De temperatuur beinvloedt de menbraanpermeabiliteit en de diffusiekonstante. De temperatuurgevoeligheid van een instrument is volgens
Mancy:
dF/dT = m.F/(T . T)
waarin: F = gevoeligheid van het instrument
T = temperatuur (K)
m = konstante
Na integratie geldt voor de 02 elektrode:
In (mV/(02)) = - m/T + k
waarin: mV= gemeten elektrodenspanning
(02) = 02konsentratie (mg/l)
konstante
k
De konstante m mag over een temperatuurstrajekt van 10 C konstant ver ondersteld worden, waardoor alleen de konstante k in het veld bepaald
hoeft te worden. Om een eventueel verloop in waarde van de konstante k
gedurende het verblijf in het veld te kunnen verrekenen wordt de k waarde
aan het begin en aan het eind van een meetperiode in het laboratorium
bepaald. Een eventuele verandering in de waarde wordt in de tijd lineair
verondersteld en door middel van extrapolatie wordt voor ieder tijdstip
op basis van de aldus berekende k waarde en de gemeten mV de 02 konsentratie berekend.
3.2. Iiking en onderhoud
3.2.1. IJking
Bij de ijking wordt de meetopstelling gebouwd zoals deze in het veld gebruikt wordt. In de kontainer wordt water gebracht dat kontinu belucht
is (02 verzadigd water). Er wordt geijkt in een temperatuur trajekt van
ca 10 C, waar de (verwachte/bekende) veldtemperatuur ongeveer middenin
ligt. Er wordt begonnen met de 02 meting bij de hoogste temperatuur. Vervolgens wordt tijdens de volgende 02 metingen het water in de kontainer
langzaam afgekoeld met behulp van ijs. Om de 3 minuten wordt de temperatuur en de elektrodenspanningen (is in feite dus 02 meting) gemeten.
Mat behulp van onderstaande formule wordt de heersende 02 (verzadigings)
konsentratie berekend:
02 = exp (7,7117 - 1,31403 . In (T + 45.93)),
waarin: 02 = 02 (verzadigings) konsentratie (mg/l)
T = temperatuur (C)
(Mortimer, 1981)
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Deze formule geldt bij 740-780 mm Hg druk en -220/+200 m hoogte. Indien
de temperatuur T op 0.02 C nauwkeurig gemeten wordt, is de foutenniarge
kleiner dan 0.05%. De genoemde nauwkeurigheid in temperatuurmeting is
met een thermokoppel echter niet haalbaar. De waarden van T, 02 en mV
zijn dan bekend. Vervolgens worden met de formule
In (mV/02) = m . 1/T + k
de waarden van de ijkkonstanten m en k bepaald.
Tijdens de ijking moet de luchtdruk gemeten worden of opgevraagd bij
Natuur- en Weerkunde (tel. 4200).
Opmerkingen:
- na vervangen van een membraan altijd opnieuw de waarden van m en k
bepalen.
- de afgegeven spanning ligt rond 0.001 V en 0.1 Volt (of x 1000: 1-100 mV)
- de dikte van de membranen is niet bekend
- de "heavy duty membranen" zijn dikker en dus trager
3.2.2. Onderhoud:
Houd het membraan altijd vochtig en berg de elektroden nooit op zonder dat
ze gevuld zijn met elektrolyt. Pas voor het vervangen van een membraan de
volgende handelingen toe:
- laat een stukje siliconenslang 15 min in chloroform (carcinogeen) oprekken, afmetingen: 1,5 cm lang; 8 mm inwendig, 13 mm uitwendig.
-

verwijder de oude siliconenslang
breng siliconenkit op glas van de elektrode aan
lijm het membraan vast; van firma Babajeff of YSI
schuif de opgerekte slang over membraan en elektrode
vul de elektrode met elektrolyt met behulp van een spuit via een van de
2 metalen buisjes die zich bovenaan de elektrode bevinden, tot maximaal
2 cm boven het witte plastic ringetje aan de loodanode. Elektrolytniveau
met watervaste stift merken.

Het elektrolyt wordt op de volgende wijze bereid:
- los 12 g NaOH pellets op in 30 ml demiwater
- voeg 110 ml melkzuur (zuiver: d = 1,21) toe; pH wordt ca 4
- ethaandiol is niet nodig. Slechts indien elektrôde geautoklaveerd moet
worden.
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Bijlage 4

Handleiding bepaling van zuurstof in water volgens de jodometrische methode
van Winkler-Alsterberg
4.1. Algemeen
In deze handleiding wordt beschreven hoe het zuurstof gehalte in water bepaald kan worden volgens de jodometrische methode van Winkler-Alsterberg.
Zuurstof wordt in alkalisch milieu door mangaan(II)hydroxide gebonden. In
sterk zuur milieu wordt uit kaliumjodide een aan de zuurstof equivalente
hoeveelheid jood vrijgemaakt dat vervolgens met natriumthiosulfaat wordt
gefiltreerd. De hierbij optredende reakties zijn:
2 MnO . Nn02 + 4H 20
4 Mn (OH) 2 + 02
2 MnO . Mn02 + 12 H+ + 4 J- ->4 Mn2+ + 6 H 20 + 2J2
4.2. Benodigdheden en werkzaamheden
Benodigdheden:
- 2 (2 ml) suspensors
- nauwmondse stopflessen (250 a 300 ml) waarvan de inhoud (v ml) in gesloten toestand op 1 ml nauwkeurig is bepaald, verder aangeduid als Winklerflesj es
- natriumthiosulfaatoplossing 0.02 N (titer t)
- zetmeeloplossing
- fosforzuur 15 M
- alkalische jodide-oplossing
- mangaan(II)oplossing
Werkzaanheden:
Voeg direct na monstername aan de vloeistof in de Winkler-fles, onder het
vloeistofniveau, achtereenvolgens toe: 2 ml mangaan(II)oplossing en 2 ml
alkalische jodide-oplossing zodat de zuurstof gefixeerd wordt. Sluit de
fles (zonder luchtbellen in te sluiten) en meng de inhoud door intensief
te schudden. Laat het neerslag bezinken. Zuig, zodra de bovenstaande
vloeistof helder is met behulp van een waterstraalluchtpomp ongeveer de
helft van de heldere vloeistof weg. Voeg vervolgens 5 ml fosforzuur toe
en titreer in het flesje met natriumthiosulfaat, met zetmeel als indikator,
tot kleurloos (verbruik is a ml).
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4.3. Berekening 02-gehalte
Bereken het 02-gehalte met behulp van onderstaande formule:
a . t . 8000
v- 4
a = de hoeveelheid natriumthiosulfaatoplossing, verbruikt bij de titratie
-

in ml
t = de titer van de natriumthiosulfaatoplossing
v = het volume van het Winkler-flesje in ml
02 = het 02-gehalte in mg/l, rond af op 0,1 mg/l
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