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Samenvatting

.............................................................................................

Vanaf 1975 worden voor het lozen van koelwater de normen en richtlijnen
gehanteerd die zijn opgesteld door de Commissie Koelwater Normen. De
manier van omgaan met de problematiek van warmtelozingen afkomstig van
elektriciteitscentrales was tot voor kort vastgelegd in het “koelwaterprotocol”,
waarbij het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat en de SEP als partijen optraden. Met de liberalisering van de
energiesector en het wegvallen van SEP als vertegenwoordiger van de Esector is echter de noodzaak ontstaan een nieuw “koelwaterprotocol” op te
stellen.
Om de waterkwaliteitsaanpak voor warmte, ook in de praktijk ten uitvoer te
kunnen brengen is inzicht in de (locale) effecten van warmtelozingen op het
ontvangende water noodzakelijk. Om dit op een adequate en uniforme wijze te
kunnen doen is een beoordelingssysteem nodig. Door de Commissie Integraal
Waterbeheer (CIW) is een subwerkgroep ingesteld met als opdracht een
beoordelingssystematiek te ontwikkelen. Om te kunnen beschikken over een
gefundeerde basis voor een dergelijk systeem, dat gebaseerd is op de
effecten van thermische verontreiniging op de aquatische flora en fauna, is in
opdracht van de subwerkgroep het in dit rapport beschreven
literatuuronderzoek uitgevoerd. Getracht is informatie over de effecten van
thermische verontreinigingen op aquatische organismen op verschillende
niveaus in de voedselketen te verzamelen.
Via de bibliotheek van het RIZA, Internet, literatuuroverzichten en interviews is
relevante informatie verzameld. Ook is getracht de documenten te achterhalen
waarop de huidige normen zijn gebaseerd. Deze documenten bleken echter
niet meer te achterhalen.
Als gevolg van thermische verontreiniging vinden veranderingen in
levensgemeenschappen plaats. De veranderingen worden bepaald door de
respons van de afzonderlijke soorten op een combinatie van factoren die
stress veroorzaken. Naast de temperatuursverandering zijn dit o.a. de duur
van de blootstelling, de chemicaliën die aan het koelwater worden toegevoegd
om aangroei te voorkomen, het beschikbaar komen van chemische
microverontreinigingen als gevolg van temperatuurstijgingen, het zoutgehalte
en de hoeveelheid opgelost zuurstof.
Hoewel in Nederland nog maar weinig bekend is over de rol van koelwater en
pathogene micro-organismen is het duidelijk dat van de opwarming van het
water micro-organismen profijt kunnen hebben. Voorbeelden hiervan zijn
Clostridium botulium en Legionella pneumophila, die respectievelijk botulisme
en veteranenziekte kunnen veroorzaken. Recentelijk wordt ook onderzoek
verricht aan Naegleria fowleri en Acanthamoeba. Deze vrij levende amoebes
veroorzaken verschillende vormen van hersenontsteking met vaak dodelijke
afloop.
Bij algen kunnen twee groepen worden onderscheiden: de sessiele algen en
de algen die vrij in het water zweven. Als primaire producenten staan ze aan
de basis van de voedselketen en verschuivingen in soortensamenstelling kan
van directe invloed zijn op hogere trofische niveaus. Vastgesteld is dat
opwarming van het water verschuivingen in soortensamenstelling veroorzaakt
met de mogelijkheid van de omslag van een door groenwieren gedomineerd
watersysteem naar een watersysteem dat gedomineerd wordt door
blauwwieren. Op basis van een gering aantal onderzoeken lijken sessiele
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algen geschikt als indicator voor het vaststellen van lokale effecten van
warmtelozingen.
Ook bij zoöplankton worden effecten aangetoond. Deze zijn min of meer
vergelijkbaar met de effecten die bij algen optreden. Het meest gevoelig zijn
de Cladocera, gevolgd door de Copepoda en de Rotatoria. In het algemeen
kan gesteld worden dat in Nederland bij een temperatuur hoger dan 30
C bij
zoöplankton lethale effecten optreden.
Evertebraten zijn als secundaire of tertiaire producenten belangrijk als voedsel
voor vissen en vogels. Effecten op de soortsamenstelling zal dan ook effect
hebben op deze hogere organismen. Ook bij deze groep kan een onderscheid
gemaakt worden tussen sessiele en mobiele soorten. Sommige sessiele
soorten zijn in koelwaterinstallaties een probleem vanwege de aangroei. Om
dit tegen te gaan worden periodiek chemische middelen gebruikt wat, naast de
verhoging van de watertemperatuur, ook een negatief effect heeft op de
evertebraten in het ontvangende water. De mobiele soorten ondervinden
schade door de onnatuurlijke temperatuurverhoging wanneer ze de condensor
worden ingezogen en mechanische verwijdering wanneer ze achterblijven op
de zeven. Uit diverse literatuurbronnen bleek dat alleen zeer lokaal direct bij
de koelwateruitlaat een duidelijke invloed is van thermische verontreiniging op
de soortsamenstelling. De veronderstelling dat evertebraten over het
algemeen hogere dichtheden bereiken in thermische beïnvloede gebieden
wordt in een aantal publicaties weerlegt. Er zijn soorten die juist bij de inlaat in
hoge dichtheden voorkomen (b.v. Asellus meridianus, Physa fontinalis,
Valvata cristata) en er zijn soorten die bij de uitlaat hoge dichtheden bereiken
(b.v. Potamopyrgus jenkinsi, Bithynia leachii, Viviparus contectus). Een
neveneffect van de opwarming van het ontvangende water is de toename van
exoten. Soorten die zich normaal niet kunnen handhaven in de wintermaanden
kunnen in de warmtepluim overwinteren en van daaruit weer rekoloniseren.
Voorbeelden hiervan zijn o.a. Corbicula fluminea en Corbicula fluminalis.
Ook vissen staan bloot aan thermische verontreiniging, chemicaliën om
aangroei te voorkomen en mechanische schade op de zeven van de
koelwaterinstallaties. Effecten van thermische verontreinigingen zijn
beschreven voor alle levensstadia. De respons is voor elke soort anders en
verschilt ook in elk levensstadium. Bij het beschrijven van effecten van
thermische verontreiniging op vis kan onderscheid gemaakt worden tussen
trek- en standvissen. Trekvissen kunnen een gebied mijden, wanneer de
omstandigheden ongunstig voor hun zijn. Dit hoeft niet van invloed op de hele
populatie te zijn. Standvissen daar en tegen zijn afhankelijk van lokale
omstandigheden. Zijn deze ongunstig dan kan dat van grote invloed zijn op de
totale populatie. Groei en voortplanting kunnen stagneren en op den duur kan
zo’n populatie geheel verdwijnen. Voor sommige vissoorten is de verhoging
van de watertemperatuur gunstig. Deze soorten komen door een verbetering
van levensomstandigheden in de koelwaterpuim daar in hogere dichtheden
voor. Dit lijkt vooral het geval te zijn voor bodemwoelende vissoorten (b.v.
Brasem en Blankvoorn) die zich voeden met evertebraten die in de bodem
zitten. Een neveneffect van de verbetering van deze vissoorten leidt tot een
grotere omwoeling van de bodem, waardoor het doorzicht afneemt door de
opwerveling van fijn slib. Hierdoor worden de omstandigheden gunstiger voor
de groei van cyanobacteriën.
Over de effecten van thermische verontreiniging op vegetatie zijn slechts
weinig publicaties gevonden. Het lijkt erop dat vooral ondergedoken
waterplanten lijden aan negatieve effecten door opwarming van het water.
Door de complexiteit van de effecten van warmtelozingen op systeemniveau
lijkt een gebiedsgerichte benadering noodzakelijk. Voor het vaststellen van
effecten van koelwaterlozingen in een specifiek gebied moet gebruikt gemaakt
kunnen worden van bekende effecten op doelsoorten, die in zo’n gebied
voorkomen. Hiervoor is een doelsoortenlijst samengesteld van de
verschillende groepen organismen op alle trofische niveaus. Met uitzondering
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van de vissen kon er helaas van een groot aantal soorten slechts weinig
informatie gevonden worden. Ook de gevoeligheid speelt hierbij een rol. Veel
informatie is gevonden over de effecten in alle stadia op allerlei in Nederland
voorkomende vissen. Door de veelheid van informatie en hun gevoeligheid zijn
vissen goed bruikbaar als indicatorsoort voor het vaststellen van effecten in
door warmtelozingen beïnvloede watersystemen. Voor het vaststellen van
lokale effecten lijken, hoewel gebaseerd op een gering aantal onderzoeken,
sessiele algen zeer geschikt. De geschiktheid van deze laatste groep moet
echter door middel van gericht veld- en laboratoriumonderzoek nog worden
bewezen.
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1 Inleiding
.............................................................................................

Voor het lozen van koelwater worden vanaf 1975 de normen en richtlijnen
gehanteerd die zijn opgesteld door de Commissie Koelwater Normen (Bijlage
1) (Saft, 1996). Voor het ontvangende zoete oppervlaktewater geldt, dat het
verschil tussen de in- en uitlaat in de zomer niet meer mag bedragen dan 7ºC,
onder voorwaarde dat een maximum temperatuur van 30ºC bij de uitlaat niet
wordt overschreden. In de winter mag het verschil tussen inlaat- en uitlaat
maximaal 15ºC bedragen. Voor zoute wateren (zeewater) geldt een maximaal
verschil tussen inlaat en uitlaattemperatuur van 10°C. Tijdens normale zomers
kan in het algemeen aan de bovengenoemde normen en richtlijnen worden
voldaan. Echter wanneer langere perioden voorkomen waarin de
luchttemperatuur hoger is dan het langjarig gemiddelde, kunnen problemen
ontstaan omdat de temperatuur van het inlaatwater dan kan oplopen tot boven
de 23°C. Om toch aan de vigerende eisen te kunnen voldoen zijn de
warmtelozers verplicht adequate maatregelen te nemen. Hierbij kan o.a.
gedacht worden aan het inzetten van koeltorens of in het uiterste geval het
terugdraaien van de productiecapaciteit. De problematiek speelt o.a. in het
Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK), waar in de 1990-er
jaren de elektriciteitscentrales een aantal zomers niet aan de ABK-richtlijnen
(ABK: Algemene Beraadsgroep Koelwater) konden voldoen. In veel gevallen
werden deze overschrijdingen (actief of passief) gedoogd. De praktijk van
gedogen biedt in feite te weinig waarborgen om oppervlaktewater te
beschermen tegen temperaturen hoger dan 25°C, zijnde de maximaal
toelaatbare risicowaarde (MTR) voor oppervlaktewater.
De manier van omgaan met de problematiek van warmtelozingen afkomstig
van elektriciteitscentrales was tot voor kort vastgelegd in het
“koelwaterprotocol”, waarbij het Ministerie van Economische Zaken, het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de SEP als partijen optraden. Met de
liberalisering van de energiesector en het wegvallen van SEP als
vertegenwoordiger van de E-sector is echter de noodzaak ontstaan een nieuw
koelwaterprotocol op te stellen met de opvolgers van SEP, TenneT (de
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet) en EnergieNed (de
federatie van energieproducenten die namens
deze bedrijfstak
verantwoordelijk is voor de afstemming van informatie met Rijkswaterstaat, het
Ministerie van Economische Zaken en TenneT).
In 1999 is door de Functionele Werkgroep Verontreiniging Oppervlaktewater
(FWVO) een subwerkgroep in het leven geroepen die als taak heeft
meegekregen: “Het aangeven van een voorkeursvolgorde in de inzet van
elektriciteitscentrales ingeval van overschrijding van de koelwaternormen,
rekening houdend met de kwetsbaarheid van het ontvangende
oppervlaktewater”. Deze subwerkgroep heeft voorgesteld om gedoogsituaties
zoveel mogelijk te voorkomen en eventuele ruimte voor temperatuureisen
onder warme weersomstandigheden te regelen in de vergunning. De
kwetsbaarheid van het ontvangende water voor warmtelozingen zou hierbij als
leidraad moeten worden gehanteerd.
Om de ‘waterkwaliteitsaanpak’ voor warmte, zoals die verankerd is in het
beleid, ook in de praktijk ten uitvoer te kunnen brengen is inzicht in de (locale)
effecten van warmtelozingen op het ontvangende water noodzakelijk. Om dit
op een adequate en uniforme wijze te kunnen doen is een
beoordelingssystematiek nodig.
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Door de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) is daarnaast een
subwerkgroep
ingesteld
met
als
opdracht
een
dergelijke
beoordelingssystematiek op te stellen. Om te kunnen beschikken over een
gefundeerde basis voor een dergelijke beoordelingssystematiek ontstond bij
de subwerkgroep de behoefte om de onderbouwing van de bestaande
koelwaternormen en -richtlijnen opnieuw te bezien in het licht van de
aanwezige kennis over effecten van thermische verontreiniging op de
aquatische flora en fauna. Daartoe is in opdracht van bovengenoemde
subwerkgroep dit literatuuronderzoek uitgevoerd.
Belangrijke vragen vanuit de subwerkgroep waren in dit verband:
1. Wat is het effect van koelwaterlozing op het aanwezige aquatische milieu
wanneer
de
bestaande
koelwaternorm
wordt
gehanteerd
(koelwatertemperatuur maximaal 30ºC, MTR-waarde 21,5 en 25ºC,
maximale opwarming van respectievelijk 3ºC (water voor karperachtigen),
1,5ºC (water voor zalmachtigen) en 2ºC (water voor schelpdieren)1.
2. Kan de huidige norm nog worden gehanteerd of moet deze worden
aangepast aan lokale aquatische levensgemeenschappen.
3. Is het zinvol om de huidige verschillen in de toelaatbare T tussen de inen uitlaat van een koelsysteem in zomer en winter te handhaven? Zo ja,
welke biologische argumenten zijn hiervoor aan te dragen.
4. In hoeverre verschilt de blootstelling aan verhoogde temperatuur/warmte
van die aan verhoogde concentraties van stoffen (opnamesnelheid,
metabolisme, blootstellingsduur). Wat betekent dit als wordt gekeken naar
de huidige normstelling (MTR en Tmax van het koelwater, etc) 2.

1

Deze vraag is nog niet helemaal beantwoord omdat in dit stadium geen aandacht
geschonken is aan de achterliggende informatie betreffende de totstandkoming van de
MTR.
2
Deze vraag is in de literatuurstudie in zoverre aan de orde gekomen dat op basis van de
verkregen informatie geconstateerd is, dat een combinatie van thermi sche verontreiniging
en blootstelling aan schadelijke stoffen synergistische effecten kan veroorzaken.
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2 Methoden
.............................................................................................

Ten behoeve van de literatuurstudie is gebruik gemaakt van de volgende
bronnen, databases en zoekmogelijkheden:

 Via de bibliotheek van het RIZA is gezocht in de volgende databases:
Current Contents, Aquascience, Pollution Abstracts, Biosis, Agralin en
Picarta.

 Op het Internet is gezocht met behulp van de zoekmachines Google
en Ilse.

 Uit de literatuuroverzichten van Kennedy & Mihursky (1967) en Raney
& Menzel (1967) zijn publicaties geselecteerd op basis van de titel.

 Informatie is verschaft door de heren Drs. Hadderingh (KEMA) en Dr.
Rajagopal (KUN, afdeling Dieroecologie)
Voor zowel de zoekacties via de RIZA-bibliotheek als op het Internet zijn de
volgende trefwoorden of combinaties daarvan gebruikt: global warming,
thermal pollution, thermal effects, heated water, water temperature en aquatic
ecosystem. Met behulp van deze trefwoorden werd een groot aantal
publicaties gescoord. Voordat deze werden opgevraagd vond een selectie
plaats op basis van de titel en de abstract voor zover die uit de databases op
te vragen was.
Om antwoord te kunnen geven op de vraag in hoeverre de vigerende norm in
de toekomst kan worden gehandhaafd, eventueel met aanpassingen ten
aanzien van specifieke lokale situaties, is als eerste stap nagegaan op welke
informatie deze is gebaseerd. Het bleek echter niet mogelijk te achterhalen op
welke documenten de norm werd gebaseerd. De bovengrens van 30 
C is
vastgesteld op basis van mogelijke schade bij vissen en plankton zoals
indertijd door KEMA in langdurig onderzoek is uitgezocht en gerapporteerd
(mondelinge mededeling H.A. Jenner, KEMA, Arnhem). De heer J. Koolen
(RIZA, Voorburg), die indertijd nauw betrokken was bij de totstandkoming van
de norm, kon zich desgevraagd geen andere relevante details meer
herinneren.
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3 Resultaten
.............................................................................................

Koelwaterlozingen
veroorzaken
veranderingen
in
aanwezige
levensgemeenschappen die in eerste instantie bepaald worden door een
directe respons van de afzonderlijke soorten op de verhoogde
omgevingstemperatuur. Deze respons kan gezien worden als een afgeleide
van de zogenaamde Q10-relatie die het verband beschrijft tussen de mate
waarin de fysiologische activiteit van een soort verandert bij een
temperatuurverhoging van 10ºC (Fig. 1).
...................................
Figuur 1.
Mate van verstoring als functie van de
toename van de watertemperatuur

Wat betreft de omgevingstemperatuur heeft iedere soort voor elk stadium een
natuurlijke amplitude. Deze is sterk afhankelijk van de geografische ligging van
het leefgebied. Overschrijdt de actuele omgevingstemperatuur deze amplitude
dan ontstaat stress, gevolgd door mortaliteit indien de temperatuur te hoog
oploopt.
Factoren die van invloed kunnen zijn op de letale temperatuur voor een
organisme zijn (Langford, 1990):
a. de snelheid van de temperatuursverandering,
b. de duur van de blootstelling,
c. de acclimatisatie (het temperatuurtraject waarin een mogelijke
aanpassing kan plaats vinden),
d. het stadium waarin de blootstelling plaats vindt,
e. de fysiologische toestand,
f. mogelijke aanwezigheid van adaptieve strategieën,
g. een combinatie van stressfactoren.
Een combinatie van stressfactoren speelt o.m. een rol op plaatsen waar flora
en fauna onder druk staat van koelwaterlozing en chemische
waterverontreiniging. Zo vonden Nolan et al. (2000) duidelijke effecten van een
drie uur durende temperatuurverhoging van 7ºC op het huid- en
kieuwenepitheel van zeeforel (smoltstadium) in Rijnwater ten opzichte van
leidingwater. Ook de stoffen die aan het koelwater worden toegevoegd om de
aangroei in het koelsysteem tegen te gaan kunnen eveneens een extra
stressfactor zijn.
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De temperatuurtolerantie van organismen wordt beïnvloed door verschillende
factoren. Van belang zijn het zoutgehalte, de hoeveelheid opgelost zuurstof
(pO2 ), de hardheid van het water (Murphy et al., 1976) en fysiologische
factoren zoals druk (Knight-Jones & Morgan, 1966). Een combinatie van een
toenemende zoutconcentratie en een afnemende pO2 geeft een versterkt
effect zoals is weergegeven in figuur 2 (McLeese, 1956; Tagatz, 1961; Lewis,
1966; Alabaster, 1967; Brett, 1970; Hartnoll, 1978; Cotter et al., 1982; Almatar,
1984; Yagi & Ceccaldi, 1984).

...................................
Figuur 2.
Effecten van een combinatie van het
zoutgehalte, pO2 en de watertemperatuur op
organismen (Langford, 1990).

Belangrijke factoren, die bepalend zijn voor het acclimatisatieproces bij
koelwaterlozingen zijn:

 Het rechtlijnig verband tussen de acclimatisatietemperatuur en de letale
temperatuur (Fry et al., 1946; Schroeder & Callaghan, 1981; Houston,
1982).

 Acclimatisatie voor een hogere temperatuur gaat in het algemeen samen
met een afnemende tolerantie voor lagere temperaturen (Langford, 1990).

 Natuurlijke acclimatisatie is een seizoensgebonden fenomeen (Fry, 1967);
in de zomermaanden is er ten opzichte van de wintermaanden een
toegenomen tolerantie voor een hogere omgevingstemperatuur (Langford,
1990).

 De temperatuurtolerantie van een soort kan per gebied verschillen (Fry,
1967; Matthews, 1986).
Effecten van temperatuurverhoging op aquatische organismen zijn bestudeerd
voor de verschillende niveaus in de voedselketen. In de volgende paragrafen
wordt hierop nader ingegaan.
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3.1 Micro-organismen

Een belangrijke groep van micro-organismen wordt gevormd door soorten die
ziekten kunnen verwekken bij mens en dier. Sommige soorten uit deze groep
kunnen duidelijk profijt hebben van thermische verontreiniging. Een verhoogde
watertemperatuur, gepaard gaande met zuurstofloosheid als gevolg van een
hogere afbraaksnelheid van organisch materiaal in het opgewarmde water, zijn
regelmatig de oorzaak van een uitbraak van botulisme onder vissen en
watervogels, veroorzaakt door de anaërobe bacterie Clostridium botulinum
(Haagsma, 1973).
De koelunit in een elektriciteitscentrale kan voor thermofiele pathogene microorganismen, zoals o.a. de legionellabacterie (Legionella pneumophila), als
bioreactor dienen. L. pneumophila komt, onder natuurlijke omstandigheden, in
het algemeen in zeer lage dichtheden in de grond en in het oppervlaktewater
voor. Water met een temperatuur tussen de 25 en 55 oC vormt een optimale
omgeving voor de groei van deze bacterie. Relatief hoge dichtheden kunnen
worden bereikt op plaatsen waar het water langere tijd stilstaat. Door te zorgen
voor voldoende doorstroming van het water kan aangroei en ophoping van de
bacterie worden voorkomen. Hiermee wordt echter in het algemeen wel bereikt
dat deze pathogene bacterie zich over een groter gebied verspreid.
In Nederland is verder echter nog weinig bekend over de rol van koelwater in
het voorkomen en de verspreiding van thermofiele pathogene microorganismen. Momenteel wordt door de KEMA te Arnhem onderzoek verricht
naar Naegleria fowleri (mondelinge mededeling M. Bruijs). Deze vrijlevende
amoebe komt vooral voor in water met een temperatuur hoger dan 23
C. Het
organisme veroorzaakt een snel fataal verlopende ziekte (primaire amoebemeningo-encephalitis). In Frankrijk vormt N. fowleri bij elektriciteitscentrales
een serieuze bedreiging.
Ook de amoebe Acanthamoeba sp. staat sterk in de belangstelling. Deze
amoebe, als cyste zeer resistent, kan gedurende lange tijd in waterig milieu's
leven en veroorzaakt zowel infectie aan de ogen (keratitis) als aan de
hersenen (granulomateuze amoeben encephalitis). In het laatste geval
meestal met dodelijke afloop (Kortbeek en Mank, 1999).
De literatuurrecherche heeft zich niet verder gericht op het verkrijgen van meer
gedetailleerde informatie naar effecten van pathogene micro-organismen op
hogere organismen.
3.2 Algen

Er kunnen twee groepen worden onderscheiden: het fytoplankton dat vrij in het
water zweeft en de sessiele algen die allerlei substraten nodig hebben om op
te kunnen groeien. Belangrijke taxonomische groepen in de Nederlandse
zoete oppervlakte wateren zijn de diatomeeën (kiezelalgen), de groenwieren
en de cyanobacteriën (blauwwieren). Als primaire producenten staan ze aan
de basis van de voedselketen. Verschuivingen in de samenstelling als gevolg
van thermische verontreinigingen worden dus direct vertaald in consequenties
voor de hogere trofische niveaus.
In diverse publicaties zijn invloeden van de temperatuur van het water op
plankton met verschillend resultaat beschreven.
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3.2.1 Fytoplankton

De effecten van thermisch effluent op het vrij in het water zwevende
fytoplankton zijn over het algemeen gering en niet van blijvende aard. Zo
constateert De Zwart (1982) in een literatuurstudie dat, bij lozingspunten, zeer
locale veranderingen in biomassa, soortensamenstelling, diversiteit en
productiviteit kunnen worden waargenomen. Op enige afstand van het
lozingspunt worden geen effecten meer verwacht. Van Urk en Koolen (1972)
constateren dat onder invloed van thermisch effluent een verschuiving
optreedt van diatomeeën naar groenwieren en vervolgens naar
cyanobacteriën Dit laatste kan overigens mede het gevolg zijn van een
verandering in de samenstelling van de visstand als gevolg van warmtelozing
(zie paragraaf 3.5). Een afname van de primaire productie en een acute
mortaliteit bij het fytoplankton wordt in het zoete water onwaarschijnlijk geacht.
Cyanobacteriën bereiken in het algemeen een maximale groeisnelheid bij
20ºC of hoger (Robarts & Zohary, 1987; Tilman & Kiesling, 1984). Deze
optimum temperatuur voor groei van cyanobacteriën is in het algemeen hoger
dan dat van groenalgen, die het best groeien bij gemiddelde temperaturen van
15ºC tot 20ºC (Tilman & Kiesling, 1984), terwijl het temperatuuroptimum voor
diatomeeën daar weer onder ligt. Het relatief hoge temperatuuroptimum voor
cyanobacteriën is mede een verklaring voor het feit dat deze 's zomers vaak
dominant zijn in de relatief ondiepe Nederlandse oppervlakte wateren (Visser,
1995).
In het onderzoek van Koops (1981) naar effecten van koelwaterlozing door de
Bergumermeercentrale, aan de rand van het gelijknamige meer, konden in
1969-1978 geen aantoonbare invloeden worden aangetoond op:

 de diversiteit van het fytoplankton,

 de verhouding tussen de taxonomische groepen,

 de relatieve kwantiteit van de dominante soorten in het fytoplankton.
Diatomeeën kunnen kortdurende temperatuurschokken tot een maximum
temperatuur van 40°C zonder onherstelbare schade overleven. Koops et al.
(1980) rapporteerden de resultaten van een onderzoek naar de mortaliteit van
planktonische diatomeeën na kortdurende temperatuurschokken van 10ºC tot
20ºC. Uitgaande van een temperatuur van ongeveer 20ºC bedroeg de
maximum
temperatuur
respectievelijk
30ºC
tot
40ºC.
Deze
temperatuurschokken veroorzaakten alleen schade bij diatomeeën. Bij een
temperatuurschok tot maximaal 34ºC trad er minder dan 25% sterfte op. De
populaties herstelden zich in 5-10 dagen. Bij een maximale temperatuur van
37ºC bedroeg de mortaliteit 25-50% en duurde het herstel 0-15 dagen, terwijl
bij een temperatuurschok van 20oC (max. temp. 40ºC) de mortaliteit >50 %
was. Na 15 dagen was nog geen herstel opgetreden.
Mechanische schade aan fytoplankton tijdens passage van een centrale is
onderzocht aan kolonievormende diatomeeën. De relatief kwetsbare kolonies
passeerden de centrale zonder dat ze uit elkaar vielen (Koops, 1975). Dit
resultaat was in overeenstemming met onderzoek van Savage (1970) aan
marine planktonorganismen. Bij vergelijking van plankton in monsters van inen uitlaatkanalen van een centrale werden geen toename van dode cellen in
het uitlaatmonster geconstateerd.

3.2.2 Sessiele algen

Sessiele algen lijken, weliswaar op grond van een betrekkelijk gering aantal
onderzoekingen, mogelijke een indicator te zijn voor het waarnemen van
effecten van thermische lozingen in oppervlaktewateren. Verschuivingen
binnen
levensgemeenschappen
zijn
al
waarneembaar
bij
een
watertemperatuur hoger dan 20ºC (Humpesch et al, 1981 en Patrick, 1974;
Tabel1). Deze verschuivingen leiden tot een verarming van de soortenrijkdom,

Effecten van thermische verontreiniging

- 16 -

terwijl een verhoogde watertemperatuur leidt tot een toename van de totale
biomassa (Brock, 1975).
...................................
Tabel 1.
Overzicht van temperatuurvoorkeuren van
sessiele algen, samengesteld uit Humpesch
et al. (1981) en Patrick (1974).
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Soort
Batrachospermum boryanum
Batrachospermum macrosporum
Ceratoneis arcus
Chaetophora incrassata
Cocconeis placentula
Cosmarium undulatum
Cymbella amphicephala
Cymbella vetricosa
Entophysalis rivularis
Eunotia pectinalis
Gomphonema construens
Melosira granulate
Navicula cryptocephala
Navicula exigua
Navicula seminulum
Nitzschia paleacea
Nitzschia sigmoida
Nostoc commune
Nostoc kihlmanni
Oedogonium kurzii
Ophiocytium parvulum
Palmodictyon varium
Phormidium subfuscum
Protoderma viride
Scenedesmus bijugatus
Stigeoclonium lubricum
Surirella ovata
Synedra rumpens
Tetraspora lubrica
Tribonema bombycinum
Vaucheria ornithocephala
Volvox aureus
Cymbella pusilla
Epithemia zebra
Nitzschia dissipata
Oscillatoria angustissima
Oscillatoria tenuis
Pediastrum boryanum
Phormidium autumnale
Pleurotaenium trabecula
Schizogonium murale
Schizomeris leibleinii
Stigonema mammilosum
Volvox prolificus
Achnanthes lanceolata
Ankistrodesmus falcatus
Cladophora glomerata
Coamarium botrytis
Epithemia sorex

Groep

Temperatuurvoorkeur (ºC)
15-22
22-30

roodalgen
roodalgen
diatomeeën
groenalgen
diatomeeën
groenalgen
diatomeeën
diatomeeën
cyanobacteriën
diatomeeën
diatomeeën
diatomeeën
diatomeeën
diatomeeën
diatomeeën
diatomeeën
diatomeeën
cyanobacteriën
cyanobacteriën
groenalgen
goudalgen
groenalgen
cyanobacteriën
groenalgen
groenalgen
groenalgen
diatomeeën
diatomeeën
groenalgen
goudalgen
goudalgen
groenalgen
diatomeeën
diatomeeën
diatomeeën
cyanobacteriën
cyanobacteriën
groenalgen
cyanobacteriën
groenalgen
groenalgen
groenalgen
cyanobacteriën
groenalgen
diatomeeën
groenalgen
groenalgen
groenalgen
diatomeeën

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Soort
Rhoiocosphenia curvata
Rhopalodia gibba
Scenedesmus bijugatus var. alternans
Synedra ulna

Groep

Temperatuurvoorkeur (ºC)
15-22
22-30

diatomeeën
diatomeeën
groenalgen
diatomeeën

+
+
+
+

+
+
+
+

Verschuiving in soortensamenstelling werd ook waargenomen in onderzoek
van Hickman & Klarer (1974,1975). Lozing van koelwater in Lake Wabamum
(Alberta, Canada) veroorzaakte verschillende effecten bij epifytische algen.
Gedurende het groeiseizoen bedroeg de temperatuurverhoging in het
uitlaatgebied ongeveer 7ºC (max. 28ºC). Tijdens de winter, in de periode met
ijsbedekking in de rest van het meer, was de watertemperatuur in het
uitlaatgebied 18-20ºC. Een langer groeiseizoen veroorzaakte een uitbreiding
van het voorjaarsmaximum van de soorten Achnanthes minutissima, Diatoma
elongatum, Fragilaria capucina, F. vaucheriae, Gomphonema parvulum en
Oedogonium sp. De soort Stigeoclonium tenue breidde het najaarsmaximum
uit tot in de winter, terwijl Cocconeis placentula en Gomphonema gracile hun
wintermaximum uitbreidden tot in het voorjaar. De groei van Epithemia turgida,
Mougeotia species, Amphipleura pelucida, Nitzschia fonticola en Rhopalodia
gibba werd sterk negatief beïnvloed. Als kritieke temperatuur werd 20 
C
opgegeven. In het door de thermisch effluent beïnvloedde deel van het meer
waren veel minder soorten aanwezig, maar de totale biomassa was hoger.
Deze toename van de biomassa werd voornamelijk veroorzaakt door de
vorming van flab (floating algea beds) met een bloei van Oedogonium en
Spirogyra. Afhankelijk van de omvang en de dichtheid ervan kan dit leiden tot:

 een verminderde instraling waardoor verschuivingen kunnen optreden in
de levensgemeenschap van het fytoplankton;

 een lagere pO2 in het water wanneer in het najaar een verhoogde afbraak
plaats vindt. Hierdoor kan zuurstofgebrek optreden bij de vissen.
Het is aannemelijk dat hogere organismen zoals b.v. zooplankton en
macrofauna, waarvan het dieet voornamelijk uit dit soort algen bestaat bij
verschuivingen in algen soortensamenstelling ook in hun ontwikkeling
beïnvloed wordt.
Enkele jaren later zijn de energiecentrales uitgeschakeld. Het eerste jaar na
sluiting was een overgangsjaar. Na dit jaar liepen de “standing crops” terug
naar het niveau van voor de lozing van thermische effluent. De
soortensamenstelling veranderde en soorten die door de opwarming van het
water verdwenen waren werden weer opnieuw aangetroffen (Mougeotia
species, Amphipleura pelucida, Nitzschia fonticola en Rhopalodia gibba).
Soorten die dominant waren in tijden van de thermische lozing (Oedogonium
en Spirogyra) namen sterk in dichtheid af (Hickman, 1982).
Helaas is er in Nederland in monitoringsprogramma's tot nu toe weinig
aandacht geweest voor sessiele algen. Gezien de thans beschikbare
informatie is het noodzakelijk om de indicatorwaarde van deze groep algen
door middel van gericht (veld)onderzoek vast te stellen.
3.2.3 Zoöplankton

Op basis van diverse literatuurbronnen kan in het algemeen gesteld worden
dat in Nederland pas bij een temperatuur hoger dan 30ºC acute sterfte zal
optreden bij zoöplankton. Dit gegeven is gebruikt bij het vaststellen van de
bovengrens van 30°C voor de huidige norm. In een overzicht van
“Hydrobiologisch koelwateronderzoek in Nederland” vervaardigd in opdracht.
van de Commissie Koelwaternormen, wordt door De Kruik (1983) vermeld dat
er bij 30ºC tot 35ºC sterfte plaats vindt onder niet nader geïdentificeerde
watervlooien behorende tot het geslacht Daphnia. Tussen 35 en 38ºC vond
sterfte plaats onder alle onderzochte zoöplanktonsoorten met uitzondering van
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enkele soorten raderdiertjes (Rotatoria). Meestal was er herstel van de
populaties na 5 tot 10 dagen. Bij 40ºC tot 44ºC werd grote sterfte onder alle
soorten zoöplankton waargenomen. In tabel 2 is het resultaat van een
onderzoek
naar
de
sterfte
van
zoöplankton
na
kortdurende
temperatuurschokken van 10ºC tot 20ºC weergegeven (Koops et al., 1980).
Het bleek dat de Cladocera het meest gevoelig waren, gevolgd door
achtereenvolgens de Copepoda en de Rotatoria. Blootstelling aan een
temperatuur van 40ºC was 100% letaal voor de eerstgenoemde groep.

...................................
Tabel 2.
Sterfte van zoöplankton na kortdurende
temperatuurschokken van 10 tot 20°C (bij
een maximumu temperatuur van resp. 30°C
tot 40°C) uitgaande van een temperatuur van
ongeveer 20°C.

Groep

Percentage (%) sterfte bij maximale temperatuur van:
30ºC
34ºC
37ºC
40ºC

Cladocera
Copepoda
Rotatoria
Herstel van de
populatie in

0
0
0

50-80
0
0
5-10 dgn

95-100
50
0-50
10-15 dgn

100
95
50-80
15 < dgn of
geen herstel

* afhankelijk van de soort
Bij onderzoek in de koelwateruitlaat van de elektriciteitscentrale te ‘sGravenhage (Koops 1971) werd een duidelijke sterfte geconstateerd van de
Cladocera (watervlooien) behorende tot de geslachten Bosmina en Daphnia bij
een watertemperatuur tussen de 34ºC en 37ºC. Er werd geen schade
geconstateerd onder de Rotatoria die daar, qua biovolume, overigens minder
belangrijk waren in het zoöplankton.
De Zwart (1982) en De Nie (1982) constateerden dat de temperatuur van het
koelwater meer van invloed is op de overleving van het zoöplankton in de
condensor van een elektriciteitscentrale dan de grootte van de ondergane
temperatuursprong. De Zwart (1982) stelt echter, dat de blootstellingduur (aan
de maximaal toelaatbare temperatuur van 30ºC) van cruciaal belang is. De
letale temperatuur voor een aantal zoöplanktonsoorten ligt tussen de 30 en
35ºC (Van Urk & Koolen, 1972).
Een verhoging van de watertemperatuur heeft een duidelijk effect op de groeien reproductiesnelheid van het zoöplankton (De Mott, 1989). Bij toename van
de watertemperatuur begint Daphnia magna zich eerder voort te planten
(McKee & Ebert 1996). Daphnia soorten leven langer bij 10ºC, maar bij 20ºC
hebben zij een hogere groei- en reproductiesnelheid (De Wit, mondelinge
mededeling). Bij voldoende voedselaanbod is de levensduur en de
groeisnelheid van Daphnia niet temperatuursafhankelijk (Orcutt & Porter,
1983).
Wanneer het voedsel niet limiterend is bij toenemende watertemperatuur, stijgt
de groeisnelheid met de temperatuur. Bij een gelijkblijvend voedselniveau zal
bij een hogere watertemperatuur bij zooplankton wel groeilimitatie optreden
(Neill, 1981; Orcutt & Porter, 1984). Bij een toenemende temperatuur zal
naarmate de dieren groter zijn boven 20ºC de stofwisselingssnelheid van
Daphnia pulex sneller toenemen dan de voedselopname (Lynch, 1977;
Lampert 1977). Vooral bij extremen zal de drempelwaarden voor
voedsellimitatie zeer gevoelig zijn voor de omgevingstemperatuur.
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3.3 Evertebraten

Ongewervelde dieren of evertebraten zijn als secundaire of tertiaire
producenten belangrijke voedselorganismen voor vissen en vogels. Ze komen
in alle soorten van oppervlaktewateren voor en worden vaak als indicatoren
gebruikt voor de kwaliteit van hun omgeving.
In bedrijven die oppervlaktewater gebruiken als proceswater (o.a.
elektriciteitscentrales) zijn ongewervelde dieren berucht vanwege de vele
soorten die aangroei in leidingen kunnen veroorzaken. Als consequentie
daarvan moet periodiek aangroei bestreden worden om deze binnen
aanvaardbare grenzen te houden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden
zoals o.a. het toedienen van een temperatuurschok en het toevoegen van
chloor. Behalve door het lozen van koelwater kan het gebied rond de uitlaat
daardoor ook worden beïnvloed door milieuvreemde stoffen. Een
gecombineerd effect van beiden zal de gevoeligheid voor thermisch effluent
negatief beïnvloeden.
Ten behoeve van dit literatuuronderzoek zijn de ongewervelde dieren in twee
hoofdgroepen ingedeeld: sessiele en mobiele soorten. Onder sessiele
ongewervelde dieren worden die soorten verstaan die als volwassen dieren in
de bodem leven of zich hebben vastgehecht aan harde voorwerpen. Tot de
mobiele soorten worden die ongewervelde dieren gerekend die zich vrij in de
waterkolom kunnen bewegen; het betreft in het algemeen uitsluitend
kreeftachtigen. De reden om dit onderscheid te maken is, dat de tweede groep
kan worden ingezogen en dus schade kan ondervinden van de
temperatuursprong die in een condensor aanwezig is, of wel dat directe
mortaliteit ontstaat door mechanische verwijdering van dieren die op de zeven
zijn achtergebleven.
Diverse publicaties melden dat alleen zeer lokaal (rond de koelwateruitlaat)
een duidelijke invloed is van het lozen van koelwater op de
soortensamenstelling en de dichtheid van ongewervelde dieren (De Zwart,
1982; Anonymus, 1983, 1984). Pas boven 32ºC wordt acute sterfte van
schelpdieren geconstateerd (Anonymus, 1984). De borstelworm Neries
diversicolor, die voorkomt in brakke en marine milieus, verdraagt zonder
schade een omgevingstemperatuur van 28ºC, terwijl de letale temperatuur 3537ºC bedraagt (Hohendorf, 1963). Volgens Yeung (1983) en Bamber (1990)
bedraagt de gemiddelde letale temperatuur voor Amphipoda (vlokreeften) en
Isopoda (pissebedden) 33 tot 34ºC.
In tegenstelling tot de algemene bevinding dat ongewervelde dieren in door
thermisch effluent beïnvloede gebieden vaak in hogere dichtheden worden
aangetroffen dan in niet beïnvloede situaties (De Kruik, 1983), vonden Boenne
& Hadderingh (1977) in de herfst en de winter van 1973-1974 bij de
Flevocentrale hogere dichtheden van de platworm Policelis tenuis, de
waterpissebed Asellus meridianus, en de bronblaashoren Physa fontinalis in
het gebied rondom de inlaat in vergelijking met het gebied rondom de uitlaat.
Verder worden sommige soorten uitsluitend bij de inlaat (de slakken Valvata
cristata, Lymnea palustris en Physa fontinalis) of de uitlaat (de slakken
Potamopyrgus jenkinsi, Bithynia leachii, Viviparus contectus, Sphaerium
species en Physa acuta) waargenomen (Hadderingh, 1975).
Ten opzichte van de inlaat worden bij de uitlaat weer hogere dichtheden
gevonden van de Amerikaanse vlokreeft (Gammarus tigrinus), de platworm
Dugesia tigrina, de Gastropoden Bithynia tentaculata (grote diepslak), Physa
acuta (puntige blaashoren), Gyraulus albus (witte schijfhoren), Bathyomphalus
contortus (riempje), Viviparus contectus (spitse moerasslak) en sommige
soorten borstelwormen.
Bij een aantal soorten werd een duidelijke verlenging geconstateerd van de
groei- en reproductieperiode. Uit een studie van Hadderingh et all (1987) naar
het effect van warmtelozing rond de Flevocentrale bleek dat het slakje Ancylus
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fluviattilis sterk werd beïnvloed door de hogere temperatuur van het koelwater.
Reproductie vond één tot drie maanden eerder plaats en in de warmtepluim
van de koelwateruitlaat werden in de zomer hoge dichtheden van deze soort
aangetroffen. 27
C bleek de bovengrens voor deze soort te zijn. Boven deze
temperatuur lijkt de slak zich niet te kunnen handhaven en temperaturen hoger
dan 30
C zijn schadelijk.
Onderzoek uitgevoerd aan bodemfauna in het Bergumermeer in de periode
1972-1977 had als resultaat dat veranderingen in de dichtheden van
zoetwatermosselen en muggenlarven niet konden worden toegeschreven aan
de opwarming van het water als gevolg van het lozen van koelwater (De Kruik,
1983). Zowel de natuurlijke hoge watertemperatuur in de zomer van 1976, als
het opgewarmd koelwater in het uitlaatgebied gaven een toename van het
aantal Diptera-larven (muggenlarven) en van de soortenrijkdom ten opzichte
van de jaren 1973 en 1974 (Borgts, 1978).
Wat betreft de mobiele soorten worden effecten bij met name de wat grotere
kreeftachtigen waargenomen, omdat ze de zeven niet kunnen passeren die
voor een condensor zijn geplaatst en daardoor de passage door een koelunit
niet overleven (Van den Brink & Van der Velde, 1986A, 1986B; Van den Brink
et al., 1988).
Tenslotte is het belangrijk te melden dat plaatsen waar koelwater wordt
geloosd aantrekkelijk zijn voor warmteminnende soorten. Wat betreft de
Nederlandse situatie zijn dat voornamelijk soorten die van nature niet in ons
land thuis horen maar zich hebben weten te vestigen omdat ze bewust dan
wel onbewust zijn uitgezet ( Bij de Vaate et al., 2002; Van der Velde et al.,
2002). Met name in de wintermaanden, wanneer de natuurlijke
watertemperatuur letaal kan worden voor deze groep van organismen, vormen
de warmtelozingspunten een refugium. Van daaruit kan opnieuw rekolonisatie
plaats vinden. Voorbeelden van soorten die duidelijk profiteren van thermische
verontreiniging zijn de beide korfmosselsoorten Corbicula fluminea (Aziatische
korfmossel) en C. fluminalis (toegeknepen korfmossel) de slak Melanoides
tuberculata, die werd aangetroffen in een koelwaterpluim in het Twentekanaal
(Bij de Vaate et al., 1994), en de slak Physa acuta (puntige blaashoren).
Bij de vlokreeft Dikerogammarus haemobaphes, een Ponto-Caspische soort die
sinds enige jaren in Nederland voorkomt (Bij de Vaate et al., 2002) constateerde
Kititsyna (1980) een ononderbroken reproductie gedurende het gehele jaar in
koelwater bassins van een elektriciteitscentrale. Onder lokale natuurlijke
omstandigheden vindt reproductie plaats van april t/m oktober. De
temperatuursrange waarbij de soort werd waargenomen bedroeg 6 tot 30ºC.
Samengevat wordt geconstateerd dat opwarming van oppervlakte water door
het lozen van thermisch effluent:

 een soortafhankelijk effect heeft;

 een positieve invloed heeft op de groeisnelheid;

 een toename kan induceren van het aantal generaties per jaar (o.a. bij de
muggenlarven);

 invloed heeft op de timing binnen de levenscyclus, hierdoor kunnen
volgende stadia minder levensvatbaar zijn;

 afwijkingen kan veroorzaken in de habitus van een soort (bijv. de
zogenaamde "wing pads" bij libellen);

 acute sterfte kan veroorzaken die in het algemeen pas optreedt boven
30ºC;

 leidt tot een verarming van de soortenrijkdom, waarbij uiteindelijk de groep
van de wormen qua dichtheid het belangrijkst wordt;

 lokaal kan leiden tot een dominantie van thermofiele soorten die van
nature niet in het gebied thuis horen (o.a. Corbicula fluminea, C.
fluminalis, Melanoides tuberculata en Physa acuta).
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3.4 Vissen

Behalve aan thermische verontreiniging staan vissen ook bloot aan
gedoseerde chemicaliën om de aangroei in koelcircuits te voorkomen en sterft
de ingezogen vis op de zeven die voor de condensor zijn geplaatst (Van Beek,
1990). Dit laatste betekent dat vis in het algemeen niet of alleen de kleinste
larvale stadia bloot staat aan een temperatuurschok in het koelsysteem zelf
(Van Densen & Hadderingh, 1982). Op basis van diverse informatiebronnen
bestaat een sterke indruk dat in het algemeen de mortaliteit op zeven naar
verhouding vele malen hoger is dan de directe schade veroorzaakt door
thermische verontreiniging.
Een ander aspect dat uniek is voor vis, is de aantrekking die een warmtepluim
heeft (Fig. 3). Vooral in combinatie met een hoger voedselaanbod en stroming
kan het een oorzaak zijn voor het feit dat in uitlaatgebieden vaak veel hogere
visdichtheden worden aangetroffen dan daarbuiten.
...................................
Figuur 3.
Schematisch overzicht van effecten van een
warmtelozer op mobiele organismen zoals
vissen.

Effecten van thermische verontreiniging op vis zijn beschreven voor alle
levensstadia. Een samenvattend overzicht is gegeven door Alabaster & Lloyd
(1980) (Fig. 4). Hieruit blijkt dat paai plaats vindt tussen de 2
C (voor
Coregonus lavaretus, grote marene) tot 25
C (voor Blicca bjoerkna, kolblei).
De optimale temperatuur voor embryonale ontwikkeling ligt tussen de 0
C
(voor Lota lota, kwabaal) tot 27
C (voor Scardinius erythrophthalmus,
ruisvoorn). Overigens moet worden opgemerkt dat warmwaterpluimen in
grotere wateren relatief gemakkelijk door de vis gemeden kunnen worden
wanneer de optimale temperatuurgrens overschreden wordt.
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...................................
Figuur 4.
Temperatuurranges voor de paai en de
embryonale ontwikkeling van vis. Een
doorlopende dunne lijn geeft het totale
temperatuurtraject aan voor de paai, terwijl
de optimale temperatuur wordt weergegeven
door een staaf op deze lijn. Daar onder een
doorlopende dikke lijn die de optimale
temperatuurrange weergeeft voor de
embryonale ontwikkeling; de onderbroken
lijnen stellen de uitersten voor (Alabaster &
Lloyd, 1980).

Bij thermische verontreiniging neemt de fysiologische activiteit van vis toe (Fig.
4), hetgeen zich kan uiten in een hogere groeisnelheid en een verschuiving
van de paaiperiode. Anderzijds neemt bij een toenemende watertemperatuur
de kans op visziekten toe, met name bacteriële- en schimmelinfecties. Deze
visziekten leiden dan tot een hogere mortaliteit, wat kan worden beschouwd
als een indirect effect van thermische verontreiniging. Dit effect behoeft zich
niet te beperken tot het door warmte beïnvloede gebied.
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.... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ...
Figuur 5.
Temperatuurseffecten op de groei van karper
(Cyprinus carpio) en de forel (Salmo trutta)
(Elliot, 1980, geciteerd in Langford, 1990)

Evenals voor de overige groepen van aquatische organismen geldt dat iedere
vissoort in elke levensfase een specifieke respons laat zien op veranderingen
in de omgevingstemperatuur. Als voorbeeld dient een schema afkomstig van
Elliot (1980) voor de karper (Cyprinus carpio) en de forel (Salmo trutta) (Fig.
5). De temperatuuramplitude voor de eerstgenoemde soort is aanmerkelijk
groter dan voor de forel. Alleen al op grond van deze figuur kan aannemelijk
worden gemaakt dat thermische verontreiniging een duidelijke invloed heeft op
de samenstelling van een levensgemeenschap van vissen; niet alleen wat
betreft de soortensamenstelling maar ook het relatieve aandeel van de
afzonderlijke soorten in de visgemeenschap.
Bij het beschrijven van effecten van thermische verontreiniging op vis kan
onderscheid worden gemaakt tussen trek- en standvissen (Bijlage 2). Voor de
trekvissen geldt dat een water, of gedeelte daarvan, slechts tijdelijk wordt
bezocht tijdens de doortrek naar specifieke habitats (zoals paai- en
opgroeigebieden). Zijn de omstandigheden minder geschikt dan kunnen deze
besluiten een gebied te mijden zonder dat dit veel consequenties heeft voor de
totale populatie, tenzij een doortrekroute (bijv. via een rivier of kanaal) wordt
geblokkeerd vanwege een thermische barrière. Van belang voor deze groep
van vissen is dat de watertemperatuur onder de letale temperatuur blijft (Tabel
3).
...................................
Tabel 3.
De letale watertemperatuur van enige
migrerende vissoorten en de
omstandigheden waaronder deze zijn
bepaald.
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Soort

Letale
temp
(
C)
> 33

Lab.-experimenten

Alabaster & Lloyd,
1980; Brett, 1970;
Sadler, 1979;
Lanters et al., 2000

Driedoornige
stekelbaars

32

Niet vermeld

Alabaster & Lloyd,
1980; Brett, 1970;
Sadler, 1979;
Lanters et al., 2000

Forel

23,2 26
26,4;
23,9
27,4

Lab.-experimenten
Alabaster, 1964;
acclimatisatietemp. resp. 6, 15 en Saft, 1996
20 
C, blootstelling resp.1.000 en
100 minuten

Aal

Omstandigheden

Referentie
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Soort

Letale
temp
(
C)
28,2

Omstandigheden

Referentie

Zalm

25-26

Lab.-experimenten

Bitter & Saft, 1995

Bot; Tong;
Schar

25-28

Lab.- experimenten

Spiering

25

Niet vermeld

Bitter & Saft, 1995;
Saft 1996; Klopper;
1994
Bitter & Saft, 1995

Haring, Fint

19-20

Niet vermeld

Saft, 1996; Klopper,
1994

Voor de zalmachtigen, zoals de Atlantische zalm en de Zeeforel, is het van
belang dat de watertemperatuur niet hoger is dan 21,5ºC wanneer de smolts
(het stadium waarin de jonge dieren besluiten hun paai- en opgroeigebied te
verlaten) naar zee trekken. Stroomafwaartse trek van smolts vindt jaarlijks
plaats omstreeks mei, wanneer de watertemperatuur in de Nederlandse grote
rivieren nog relatief laag is. De dieren komen dan van bovenstroomse locaties
in het stroomgebied van de Rijn en de Maas omdat beide soorten niet in
Nederland paaien. Wel moet rekening worden gehouden met het feit dat de
gemiddelde rivierwatertemperatuur steeds hoger wordt (figuur 6) waardoor de
genoemde maximumtemperatuur steeds eerder in het seizoen zal worden
bereikt.
...................................
Figuur 6.
Decadegemiddelde van de watertemperatuur
in de Rijn bij Lobith (Bij de Vaate 2003).

Stroomopwaarts migrerende volwassen Atlantische zalmen en Zeeforellen zijn
minder gevoelig voor een wat hogere watertemperatuur. Het lijkt er zelfs op
dat een wat groter verschil tussen de zee- en rivierwatertemperatuur (waarbij
de temperatuur van het rivierwater hoger is) een positief effect heeft op de
intrek vanuit zee (Bij de Vaate & Breukelaar, 2001; Elson, 1669).
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De intrek van zalmachtigen in de Nederlandse grote rivieren en de migratie
door deze rivieren wordt voornamelijk bemoeilijkt door mechanische barrières
zoals stuwen en spui- en scheepvaartsluizen. Of er ook thermische barrières
aanwezig zijn in het Rotterdamse havengebied is voor zalmachtigen via
modelberekeningen onderzocht door Sonneveldt & Baart (1997). Op grond
van deze berekeningen kon niet aannemelijk worden gemaakt dat in het
gebied thermische barrières voor deze groep van vissen aanwezig waren.
Standvissen zijn meer afhankelijk van lokale omstandigheden dan trekvissen.
De natuurlijke temperatuurvoorkeur van deze soorten is voor de verschillende
stadia afgestemd op de klimatologische omstandigheden zoals die voorkomen
in Nederland in de verschillende watertypen (Bijlage 2) en waarbij elk
watertype een eigen temperatuurregiem kent. Dat betekent dat, afhankelijk
van het stadium, de optimumtemperatuur voor groei en voortplanting naar
schatting ongeveer 5 tot 15ºC lager zal liggen dan de letale temperatuur
(Tabel 4). Overigens blijkt uit tabel 5 dat er een positief verband bestaat tussen
de letale en de acclimatisatietemperatuur en dat de blootstellingsduur (indien
>100 minuten) daarop in het algemeen slechts van geringe invloed is.
Dat lozingspunten van warmte vis aantrekken blijkt uit het onderzoek van de
KEMA bij de Flevocentrale aan het IJsselmeer bij Lelystad. Daar was de
visdichtheid ruim 200 x zo hoog als elders in het meer. Voor snoekbaars lag
deze factor zelfs in de buurt van de 2.000. Bij een watertemperatuur van 31ºC
waren daar overigens snoekbaars, blankvoorn, brasem en kolblei nog talrijk
aanwezig. Van veel snoekbaarzen en baarzen was de conditie echter minder
goed. Ook werden meer vissen met bacteriële infecties aan vinnen en huid
aangetroffen dan elders in het IJsselmeer.
...................................
Tabel 4.
Temperaturen (°C) voor optimale groei,
kuitschieten, stress en sterfte bij een aantal
vissoorten (Schindler, 1959; Liebman, 1962;
Varley, 1963; EIFAC, 1968)

Soort
Atlantische zalm
Baars
Bittervoorn
Blankvoorn
Brasem
Graskarper1
Grote marene
Karper
Kleine marene
Regenboogforel
Ruisvoorn
Serpeling
Snoek
Steur
Winde
Zeeforel
Zeelt
Zilverkarper
1

Groei

14-23
14-23

Kuitschieten
2-8
12-18

Stress

Sterfte

16-23

5-20
8-23

28-34
30-33
36
20-29
26-35

23-24
27-34
29-31
30-40
31-36
41
25-31
28-41
23

20-28

0-5
17-20

14-23

6-10
18-24
12-18
> 10

7-17
20-28

4-10
10-12
19-25

30-33

34

34

34-36
25-34
27-28
36
27
35
39

exoot

Geconstateerd werd dat de paaitijd van snoekbaars rondom het lozingspunt
ongeveer 2-3 weken eerder begon, maar ongeveer gelijktijdig eindigde met de
paai elders in het IJsselmeer. Ook de paaitijd van spiering en blankvoorn
begon eerder dan in de rest van het IJsselmeer (Hadderingh, 1975). Dat gold
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echter niet voor de baars, bij deze soort werd geen verschil gevonden (diverse
bronnen vermeld in De Kruik, 1983).
...................................
Tabel 5.
De letale watertemperatuur van enige
standvissoorten en de omstandigheden
waaronder ze zijn bepaald.

Soort
Blankvoorn

Letale temp.
(
C)

Acclimatisatietemp. (ºC)

Duur
blootstelling

Omgeving

Referentie

Lab.
Veld
Lab.

Marteijn et al., 1994; Alabaster,
1964; Alabaster & Lloyd, 1980;
Brett, 1970; Sadler, 1979

Lab.

Alabaster, 1964; Alabaster & Lloyd,
1980; Brett, 1970; Sadler, 1979

27,3; 29,4; 31,6
33,2; 36,1
27,8; 30,2; 32,6

15; 20; 25
19,8; 27,4
15; 20; 25

1.000 min.

Brasem

30,2; 31,8

20

resp. 1.000
en 100 min.

Alver

37,7

25,7; 26,2

Alabaster & Lloyd, 1980; Brett,
1970; Sadler, 1979

Winde

26,6; 27,2

12; 18

Alabaster & Lloyd, 1980; Brett,
1970; Sadler, 1979

Zeelt

30,2; 32; 33,8
31,2; 33,2; 35,2

15; 20; 25
15; 20; 25

1.000 min.
100 min.

Lab.
Lab.

Alabaster, 1964

Ruisvoorn

31,2; 32,5

20

resp. 1.000
en 100 min.

Lab.
Lab.

Alabaster, 1964

Riviergrondel

27,2; 28,6
28,2; 29,6

15; 20
15; 20

1.000 min
100 min.

Lab.
Lab.

Alabaster, 1964

Snoekbaars

35,4
35,4; 37

25
23,4; 25,6

Lab.
Veld

Alabaster & Lloyd, 1980; Brett,
1970; Sadler, 1979

Baars

24; 28; 29,7
24,8; 28,2; 30,5
20,8; 27,8

6; 15; 20
6; 15;2 0
33; 35,8

1.000 min.
100 min.
100 min.

Lab.
Lab.
Veld

Alabaster, 1964; Alabaster & Lloyd,
1980; Brett, 1970; Sadler, 1979

Pos

28,1; 30,4
28,6; 30,7
34,5

15; 20
15; 20
24,1; 25,7

1.000 min.
100 min.
100 min.

Lab.
Lab.
Veld

Alabaster, 1964; Alabaster & Lloyd,
1980; Brett, 1970; Sadler, 1979;
Saft, 1996

100 min.

De letale temperatuur voor snoekbaarseieren ligt bij 22ºC (bij continue
expositie); bij kortdurende expositie aan een watertemperatuur van 24ºC werd
echter geen letaal effect geconstateerd bij eieren die meer dan 15 % van hun
ontwikkeling hadden doorlopen (Van der Heul, 1978).
Temperatuuroptima voor de groei van baars en snoekbaars bedragen resp.
26ºC en 28- 30ºC. De letale maximale temperatuur ligt bij baars op ca. 3334ºC
en
bij
snoekbaars
op
35ºC
(Tabel
4).
Plotselinge
temperatuurveranderingen, vooral omlaag verdraagt de baars goed. Bij
temperatuurstijgingen boven de 25ºC (bijvoorbeeld wanneer de temperatuur
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stijgt van 25 naar 28ºC of van 30 naar 31ºC) ontstaat relatief snel stress (Van
der Van der Heul, 1978; Van Waversveld, 1981).
In de winter van 1981/82 is onderzoek uitgevoerd naar het effect van sterke
temperatuur-schommelingen op de conditie van vis. Het onderzoek vond
plaats in kooien die geplaatst waren in het uitlaatkanaal van de Flevocentrale.
Het bleek dat 88% van de ingezette brasems en 74% van de blankvoorns na
afloop van het experiment nog in redelijke conditie waren. Voor baars en
snoekbaars waren de resultaten beduidend slechter: slechts 11% van de
baarzen overleefden de temperatuurschommelingen, terwijl de mortaliteit bij
de snoekbaarzen 100% was (Van Aerssen & Hadderingh, 1983).
Uit onderzoek uitgevoerd bij de Flevocentrale naar effect van opwarming op
spieringlarven en larven van karperachtigen, in combinatie met de toepassing
van trommelzeven met verschillende maaswijdte, bleken zowel effecten te
kunnen worden aangetoond van de T (6 tot 7,5ºC) als van de maaswijdte van
de trommelzeven (Uilenreef, 1978). Onderzocht werd het effect van twee
maaswijdtes: 4 en 25 mm2. Aangenomen werd dat de sterfte bij de
spieringlarven het gevolg was van de temperatuurverhoging op de mechanisch
beschadigde larven tijdens de passage van de zeven. Zonder het effect van de
temperatuurverhoging zou de schade sub-letaal zijn geweest. Een dergelijk
effect was niet waarneembaar bij de karperachtigen wegens gebrek aan
voldoende informatie.
In een evaluatie van effecten van thermische verontreiniging op vis in de Konin
meren (Polen) (T max. 7ºC) komt (Wilkonska, 1989) tot de conclusie dat:
a. de paaiperioden van alle vissoorten naar eerder in het jaar
verschoven;
b. de paaiperioden van o.a. snoek, blankvoorn, zeelt, ruisvoorn en alver
aanmerkelijk langer werden;
c. de vis op jongere leeftijd tot paai komt;
d. de dichtheid van visbroed systematisch verminderde, ongeacht de
soort.
Een verhoging van de watertemperatuur heeft in het voorjaar vooral negatieve
consequenties voor de groep van vissoorten die vroeg in het jaar paaien en
dat dus doen bij een relatief lage temperatuur. Tot deze groep behoren een
aantal piscivore soorten (o.a. kwabaal, spiering, snoekbaars en winde).
Piscivore soorten zijn afwezig in de groep van vissen die weinig of geen last
hebben van een watertemperatuur van 24-28ºC. In deze groep zijn vooral
soorten vertegenwoordigd die ongewervelde dieren als voedsel hebben (o.a.
alver, blankvoorn, brasem, karper, kolblei, kopvoorn, ruisvoorn). Sommige van
deze soorten (o.a. blankvoorn en brasem) kunnen in relatief hoge dichtheden
voorkomen in de Nederlandse oppervlakte wateren (Klinge et al., 1998). Op
grond hiervan moet geconstateerd worden dat verhoging van de
watertemperatuur leidt tot een verbetering van de leefomstandigheden van
vissoorten die zich voeden met ongewervelde dieren. Aangezien een soort als
de brasem zich vooral voedt met soorten die in de bodem zitten en daarbij de
bodem als het ware omwoelt, leidt een verbetering van de brasemstand tot
een vermindering van het doorzicht in het water. Hierdoor worden betere
omstandigheden geschapen voor de groei van cyanobacteriën.
Onduidelijk is nog welke factoren van invloed zijn op de indirecte mortaliteit en
hoe die zich verhouden tot de directe mortaliteit. Met name moet gedacht
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worden aan effecten van een verhoogde watertemperatuur op de dichtheid
van visparasieten.
3.5 Vegetatie

Effecten van thermisch effluent worden zowel bij ondergedoken waterplanten3
als bij oevervegetatie geconstateerd. Beiden groepen van waterplanten zijn
belangrijke biotopen voor andere aquatische organismen zoals vissen en
ongewervelde dieren, waardoor ook neveneffecten bij deze laatste groepen
kunnen optreden.
Uit verschillende publicaties blijkt een direct verband tussen thermische
verontreiniging en het voorkomen van ondergedoken waterplanten. Voor
fonteinkruiden (Potamogeton spec.) wordt vooral vermeld dat deze soort sterk
achteruit gaat bij hogere temperaturen (>25ºC) (Svensson & Wigren-Svensson
1992). Anderzijds wordt de ontkieming van fonteinkruiden geremd wanneer het
water in het vroege voorjaar warmer is dan 5–7ºC. Rivierfonteinkruid
(Potamogeton nodosus) heeft een optimale ontkiemingstemperatuur van 1520ºC. De temperatuur bleek een belangrijker factor dan daglengte bij de
ontkieming van P. nodosus (Flint & Madsen, 1995). Glanzig fonteinkruid
(P.lucens) is sinds 1976 sterk achteruitgegaan in het Bergumermeer maar er
zijn geen argumenten dat dit de invloed is van koelwater van de
Bergumermeercentrale (Koops, 1979). Voor kranswieren (Chara spec.)
betekent een verhoging van de natuurlijke temperatuur een sterke
achteruitgang in bedekking (Svensson & Wigren-Svensson, 1992).
Wanders et al. (1980) geven aan dat de bladeren van de watergentiaan
(Nymphoides peltata) bij de koelwateruitlaat van de Bergumermeercentrale
groter waren dan in het gebied rondom de inlaat. Daarbij kwam dat de
bladeren bij de inlaat een maand eerder verdwenen waren. Ook werd
geconstateerd dat de vegetatie bij de koelwateruitlaat ongeveer drie weken
eerder in bloei kwam en dat daar een maand langer bloei werd geconstateerd.
Svensson & Wigren-Svensson 1992 vonden in Zweedse koelwaterbassins
een verlengd groeiseizoen bij de oeverplanten riet (Phragmites australis) en
bies (Scirpus lacustris) als gevolg van een verhoogde watertemperatuur
(25ºC) en als gevolg daarvan ook een verhoogde uitbreidingssnelheid. Dit
laatste werd mede veroorzaakt doordat er in de winter minder schade aan de
begroeiing plaats vond vanwege een verminderde ijsvorming.
Onderzoek aan schorrenplanten, uitgevoerd in een kas, waarbij het effect van
een verhoogde watertemperatuur werd bestudeerd op de groei van deze
planten na een inundatieperiode van 2, 4 en 8 dagen (Vink-Lievaart et al.,
1984, Geltink, 1983), leverde de volgende conclusies op:

 na de inundatie werd bij rood zwenkgras (Festuca rubra) werd een
verminderde groei en conditie waargenomen bij een toename van de
watertemperatuur;

 schorrezoutgras (Triglochin maritimum) ondervond eveneens
negatieve invloed op de groei naarmate de watertemperatuur steeg;

 voor lamsoor (Limonium vulgare) gold het omgekeerde: hoe hoger de
watertemperatuur van het inundatiewater, des te beter de groei;

 zilte rus (Juncus gerardii) ondervond geen aantoonbare invloed van
de verhoogde watertemperatuur op de groei; een verlengde
inundatieduur had echter wel een negatieve invloed;

 bij zeeweegbree (Plantago maritima) was eveneens geen invloed
aantoonbaar van een verhoging van de watertemperatuur tot 24ºC,
wel werd een negatieve invloed waargenomen bij een inundatie van
vier tot acht dagen waarbij de watertemperatuur verhoogd was tot
36ºC.
3
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3.6 Doelsoorten

Voor een gebiedsgerichte benadering van effecten van warmtelozingen op de
flora en fauna zijn, op basis van de achtergronddocumenten voor het
"Handboek Natuurdoeltypen in Nederland" en de watersysteemrapportages
van het RIZA, doelsoorten geselecteerd zoals vermeld in tabel 6 (Van der
Molen, 2000; Verdonschot, 2000; Nijboer et al, 2000; Aarts, 2000; Jaarsma &
Verdonschot, 2000; Van Beers & Verdonschot, 2000; Bak et al, 2000;
Noordhuis, 2000; Bakker et al, 1997).
Vervolgens is een literatuurrecherche uitgevoerd op basis van de
wetenschappelijke namen.
Zoals het er nu naar uitziet zal de lijst moeten worden aangepast, omdat er
van een groot aantal soorten, met uitzondering van de vissen (Tabel 4), geen
of te weinig informatie beschikbaar is.
...................................
Tabel 6.
Doelsoorten thermische verontreiniging
gebaseerd op Van der Molen, 2000;
Verdonschot, 2000; Nijboer et al, 2000; Aarts,
2000; Jaarsma & Verdonschot, 2000; Van
Beers & Verdonschot, 2000; Bak et al, 2000;
Noordhuis, 2000; Bakker et al, 1997.

Soorten

Groep

Brakke kanalen

Kanalen

Meren

Rivieren

matig brak sterk brak diep ondiep matig diep ondiep grotekleine
Fytoplankton
Merismopedia minima

Cyanobacteriën

x

Planktothrix aghardii
Chaetoceros orientalis

Cyanobacteriën
Diatomeeën

x

Melosira granulata

Diatomeeën

Skeletonema subsalsum

Diatomeeën

Stephanodiscus hantzchii Diatomeeën
Lagerheimia balatonica
Groenwieren

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Scenedesmus acuminatus Groenwieren

x

x

x

x

x

x

Zooplankton
Keratella quadrata

Raderdiertjes

x

x

x

x

x

x

x

Bosmina longirostris

Roeipootkreeftjes

x

x

x

x

x

x

x

Daphnia pulex

Roeipootkreeftjes

x

x

x

x

x

Eurytemora affinis
Eurytemora lacustris

Roeipootkreeftjes
Roeipootkreeftjes

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Macrofauna
Limnodrilus hoffmeisteri
Nais barbata

Borstelwormen
Borstelwormen

Nereis diversicolor

Borstelwormen

x
x

x

Potamothrix moldaviensis Borstelwormen

x

x

Caenis horaria
Ecnomus tenellus

x

x

Eendagsvliegen
Eendagsvliegen

Hydropsyche contubernalis Kokerjuffers
Hydroptila tineoides

Kokerjuffers

Asellus aquaticus
Balanus improvisus

Kreeftachtigen
Kreeftachtigen

x

Gammarus lacustris

Kreeftachtigen

x

Gammarus pulex

Kreeftachtigen
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x

x
x

x
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x

x

Soorten

Groep

Brakke kanalen

Kanalen

Meren

Rivieren

matig brak sterk brak diep ondiep matig diep ondiep grotekleine
Gammarus tigrinus
Gammarus zaddachi

Kreeftachtigen
Kreeftachtigen

x
x

x

Jaera ischiosetosa

Kreeftachtigen

x

x

Neomysis integer

Kreeftachtigen

x

Chironomus plumosus
Dicrotendipes nervosus

x

x

x

x

x

x

Muggenlarven
Muggenlarven

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

Bithynia tentaculata

Slakken

x

x

x

x

x

x

Littorina saxatilis

Slakken

Valvata piscinalis
Anodonta anatina

Slakken
Tweekleppigen

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

Dreissena polymorpha

Tweekleppigen

x

x

x

x

x

x

Mytilopsis leucophaeata

Tweekleppigen

x

x

x

x

x

x

x

x

Pisidium moitessierianum Tweekleppigen
Vissen
Gymnocephalus cernuus

Baarsachtigen

x

x

x

x

x

x

Perca fluviatilis
Stizostedion lucioperca

Baarsachtigen
Baarsachtigen

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Gobio gobio

Grondels

x

Abramis brama

Karperachtigen

x

x

x

x

x

x

Alburnus alburnus
Barbus barbus

Karperachtigen
Karperachtigen

x

x

x

x

x

x
x

x

Rutilis rutilis

Karperachtigen

x

x

x

x

x

x

x

Platichthys flesus

Platvissen

x

x

x

x

x

x

x

Lampetra fluviatilis
Gasterosteus aculeatus

Prikken
Stekelbaarsachtigen

x

x

Salmo salar

Zalmachtigen

Osmerus eperlanus

Spieringachtigen

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

Macrofyten
Phragmitus australis

Oeverplanten

Chara contraria

Ondergedoken waterplanten

Potamogeton nodosus
Potamogeto n pectinatus

Ondergedoken waterplanten
Ondergedoken waterplanten

Potamogeton perfoliatus

Ondergedoken waterplanten

Ruppia maritima
Zannichellia palustris

x

x

x
x

x

Ondergedoken waterplanten

x

x

Ondergedoken waterplanten

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fytoplankton:
Over doelsoorten is geen enkele informatie gevonden. Verschillende auteurs
wijzen erop, dat bij thermische verontreiniging een verschuiving optreedt naar
door blauwwieren gedomineerde systemen (Cairns, 1956; Churchill & Wojtalik,
1969; Buck, 1970; Turczynska & Wisniewski, 1976)
Zoöplankton:
Over doelsoorten geen enkele informatie gevonden. Op basis op studies
vermeld in hoofdstuk 3.2.3 kan gesteld worden dat bij een watertemperatuur <
30 
C nauwelijks mortaliteit optreedt.

Effecten van thermische verontreiniging

- 31 -

Macrofauna:
Over doelsoorten is weinig bekend. In het algemeen wordt geconstateerd dat
bij temperatuurtoename de soortenrijkdom afneemt, vooral bij de groep van de
chironomiden (Dusoge,K. & Wisniewski, 1976). De dichtheid van wormen
neemt in het algemeen toe (Wisniewski, 1976).
Vissen:
Van 3 van de 12 doelsoorten is nog niets bekend. In de literatuur wordt verder
gezocht voor informatie over deze soorten. De al bekende informatie wordt
ook verder aangevuld (Tabel 7).
Macrofyten:
Over doelsoorten nog geen enkele informatie gevonden.
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel 7
Temperatuurstrajecten waarbij paai en groei
optimaal zijn. Tevens is aangegeven vanaf
welke temperatuur stress optreedt.

groep Nederlandse Wetenschappelijke Paai
naam

Referentie

Groei

Referentie

Stress

Referentie

Letaal

Referentie

naam

4

Alver

Alburnus alburnus

>15

1

Baars

Perca fluviatilis

12-18 tabel 4

3

Barbeel

Barbus barbus

12-16 Churchward, 1984 15-25

Poncin, 1986

1

Blankvoorn

Rutilus rutilus

5-20

tabel 4

Wheeler,1969

tabel 4,

<26

Demoll, 1962

14-23

tabel 4

14-23

27-34

tabel 4

28-34

tabel 4

30-40

tabel 4

30-33

tabel 4

31-36

tabel 4

Hadderingh, 1975
5

Bot

Platichthys flesus

1

Brasem

Abramis brama

5

Driedoornige

Gasterosteus

stekelbaars

aculeatus

Pos

Gymnocephalus

1

8-23

tabel 4

13-16 Semmekrot &

cernuus

>17

Kovalev, 1973

<20

Semmekrot &

Vriese, 1992

4

Riviergrondel

Gobio gobio

5

Rivierprik

Lampetra fluviatilis 9-14

12-17 Kennedy, 1972
Hagelin, 1958 ;
Marquet, 1959 ;

Vriese, 1992

Holcik, 1986
1

Snoekbaars

Stizostedion

8-14

lucioperca
5

Zalm

Craig, 1987

>20

Semmekrot &
Vriese, 1992

Salmo salar

1 = Eurytoop

4 = Rheofiel partieel

2 = Limnofiel

5 = Rheofiel estuarine

3 = Rheofiel obligaat
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4 Conclusies
.............................................................................................

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Het literatuuronderzoek is van beperkte omvang geweest en heeft
zich vooral gericht op onderzoek uitgevoerd in Nederland.
De onderbouwing van de geldende normen is onduidelijk. Uit
mondelinge mededelingen van personen die daar indertijd bij
betrokken waren moet geconcludeerd worden dat ze vooral zijn
gebaseerd op het gedrag van vissen en plankton.
Effecten op de flora en fauna van thermische verontreiniging in
oppervlakte wateren kunnen worden onderverdeeld in directe en
indirecte effecten. Directe effecten zijn:

acute sterfte

stress

verlenging en/of verschuiving van voortplantingsperiode

verlenging en/of verschuiving van groeiperiode
Tot de indirecte effecten kunnen worden gerekend:

verschuivingen in voedselketens

afname biodiversiteit

verhoogde kans op aandoeningen en ziektes
Door warmte beïnvloede gebieden rondom lozingspunten vormen:

een refugium voor thermofiele organismen; wat betreft de
ongewervelde dieren en de vissen zijn dat soorten die van
nature niet in ons land thuis horen (exoten)

een aantrekkelijk overwinteringsgebied voor vissen.
Eventuele schade aan het ecosysteem kan alleen worden
aangetoond
in
de
onmiddellijke
nabijheid
van
een
koelwaterlozingspunt.
Schade die organismen oplopen in de warmtewisselaars is afhankelijk
van:

de soort

het levensstadium

de blootstellingsduur

de T

de acclimatiesatietemperatuur

de maaswijdte van de trommelzeven
Er is weinig bekend over effecten van combinaties van stressoren;
gedacht moet hierbij worden aan een combinatie van thermische – en
andere vormen van verontreiniging.
Een combinatie van thermische verontreiniging en zuurstofloosheid,
als gevolg van een hogere afbraaksnelheid van organisch materiaal in
het opgewarmde water en in de bodem, is regelmatig de oorzaak van
een uitbraak van botulisme bij vissen en watervogels. Voor andere
pathogene micro-organismen en protozoa kan een koelunit fungeren
als een bioreactor waardoor verhoogde concentraties van deze
organismen kunnen voorkomen in het gebied rondom lozingspunten.
Effecten op sessiele algen, die voorkomen in gebieden die onderhevig
zijn aan thermische verontreiniging, leiden tot verschuivingen in de
soortensamenstelling, waarbij uiteindelijk cyanobacteriën dominant
kunnen worden.
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10. Sessiele algen lijken een mogelijke bruikbare indicator te zijn voor het
waarnemen van effecten van thermische lozingen. Verschuivingen
binnen levensgemeenschappen zijn al waarneembaar bij een
watertemperatuur hoger dan 20ºC. Echter, gezien de
thans
beschikbare informatie is het noodzakelijk om de indicatorwaarde van
deze groep van algen door middel van gericht (veld-)onderzoek vast
te stellen.
11. Effecten op het fytoplankton zijn samengevat in figuur 7. Naast directe
effecten, die het gevolg zijn van het inzuigen van koelwater, worden
ook effecten waargenomen in het gebied rondom het lozingspunt. De
eerstgenoemde effecten zijn hoogst waarschijnlijk te verwaarlozen.
Belangrijker zijn de effecten in het gedeelte van het ontvangende
water dat bloot staat aan thermische verontreiniging.
...................................
Figuur 7.
Effecten van thermische verontreiniging op
het fytoplankton

12. Effecten op zoöplankton (Fig. 8) zijn in grote lijnen vergelijkbaar met
die op het fytoplankton. Bij zoöplankton is het negatieve effect van het
inzuigen
echter
duidelijk
aangetoond
wanneer
de
blootstellingstemperatuur hoger is dan 30ºC. Het meest gevoelig zijn
de Cladocera, gevolgd door achtereenvolgens de Copepoda en de
Rotatoria.
...................................
Figuur 8.
Effecten van thermische verontreiniging op
zoöplankton.
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13. Effecten op ongewervelde dieren hebben zowel betrekking op het
inzuigen van de mobiele soorten als op de dieren die voorkomen in
het door thermische verontreiniging beïnvloede gebied (Fig. 9).
Directe mortaliteit ontstaat bij het mechanisch verwijderen van de
ingezogen dieren die achterblijven op de zeven, subletale effecten als
gevolg van de onnatuurlijke temperatuurverhoging en als gevolg van
beschadigingen die worden opgelopen bij het passeren van de zeven.
Indirecte schade ontstaat vooral in het gebied dat onder invloed staat
van de thermische verontreiniging. Belangrijk is de verstoring van
levenscycli als gevolg waarvan een mismatch ontstaat in de timing
van levensfasen. Zo kunnen bijvoorbeeld insecten te vroeg uitvliegen
waardoor de paring niet of nauwelijks mogelijk is vanwege de lage
luchttemperatuur of het nog ontbreken van een geschikte biotoop.
Door verstoringen van levenscycli ontstaan verschuivingen in
predator/prooi relaties, zowel binnen de groep van de ongewervelde
dieren als tussen ongewervelde dieren en andere groepen van
organismen (vissen, vogels).
...................................
Figuur 9.
Effecten van thermische verontreiniging op
ongewervelde dieren; de dikke pijl wijst op
directe mortaliteit, een dunne op subletale
effecten.

14. Bij vissen zijn de effecten van het gebruik van oppervlakte water
vergelijkbaar aan die bij de ongewervelde dieren (Fig. 10). Daarnaast
treedt het effect op van attractie door een koelwaterpluim. Hierdoor
worden dieren aan een verhoogd risico blootgesteld uit een grotere
omgeving dan bij andere diergroepen het geval is. Dit risico wordt
vooral gevormd door een verhoogde kans op ziektes. Aangezien de
visdichtheid in een koelwaterpluim hoger is dan daarbuiten, is het
aannemelijk dat er een grotere kans is om door andere soorten of
watervogels te worden gegeten. Ook dit effect maakt deel uit van dit
verhoogde risico.
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...................................
Figuur 10.
Effecten van thermische verontreiniging op
vissen; de dikke pijlen wijzen op directe
mortaliteit, de dunne op subletale effecten.

15. Geconstateerd is dat een verhoging van de watertemperatuur leidt tot
een verbetering van de leefomstandigheden van vissoorten die zich
voeden met ongewervelde dieren. (o.a. alver, blankvoorn, brasem,
karper, kolblei, kopvoorn, ruisvoorn). Sommige van deze soorten (o.a.
blankvoorn en brasem) kunnen in relatief hoge dichtheden voorkomen
in de Nederlandse oppervlakte wateren. Een verbetering van de
brasemstand leidt tot een vermindering van het doorzicht in het water.
Hierdoor worden betere omstandigheden geschapen voor de groei
van cyanobacteriën.
16. Over de effecten van thermische verontreiniging op vegetaties is naar
verhouding weinig in de literatuur aangetroffen. Vooralsnog lijkt het er
op dat vooral vegetaties van ondergedoken waterplanten te lijden
hebben van thermische verontreiniging.
17. Opvallend is het gebrek aan informatie over integrale effecten van
onnatuurlijke temperatuurverhogingen op tenminste groepsniveau
(fytoplankton, ongewervelde dieren, vissen, enz.). Dergelijke studies
zijn noodzakelijk omdat iedere soort binnen een levensgemeenschap
specifieke eisen stelt ten aanzien van zijn omgevingstemperatuur.
18. Door de lozing van koelwater ontstaat in het algemeen een pluim
waarin een warmtegradiënt aanwezig is. De grootte van de pluim is
afhankelijk van diverse factoren (de mate van opwarming in de
koelunit, de hoeveelheid opgewarmd water dat geloosd wordt, de
vorm en de aard van het ontvangende water, enz.). Het is daarom
belangrijk om per warmtelozer eerst een risicoschatting uit te voeren
alvorens te kunnen beoordelen of de huidige koelwaternormen nog
kunnen worden gehanteerd en, zo niet, of bijstelling, eventueel per
ontvangend water, noodzakelijk is.
19. Bij hantering van de bestaande koelwaternormen dient er rekening
mee te worden gehouden dat onder invloed van klimaatveranderingen
en, indien relevant, de opwarming van het Rijnwater de gemiddelde
watertemperatuur in het ontvangende water stijgt. Dit betekent dat er
onvoldoende "ruimte" kan ontstaan om de maximale opwarming met
3, 1,5 en 2ºC voor respectievelijk wateren voor karperachtigen,
zalmachtigen en schelpdieren, toe te kunnen staan.
20. Op grond van de literatuurgegevens kunnen de aquatische
organismen, wat betreft hun gevoeligheid voor thermische
verontreiniging in drie groepen worden onderverdeeld:
Het meest gevoelig zijn in het algemeen de vissen en
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levensgemeenschappen van sessiele algen. Van de eerst genoemde
groep is relatief veel bekend, van de sessiele algen slechts weinig.
Minder gevoelig zijn fytoplankton, terwijl effecten op ongewervelde
dieren zeer verschillend kunnen zijn. Dit maakt de laatste groep
minder geschikt om effecten van thermische verontreiniging aan te
tonen. De respons van zoöplankton en vegetatie op een
watertemperatuur > 30 
C is gering (acute mortaliteit bij zoöplankton)
of onbekend (bij vegetatie).
Afhankelijk van de omvang van het ontvangende water zullen de
effecten lokaal of minder lokaal zijn.
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5 Aanbevelingen
.............................................................................................

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
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Niet alle vragen die leven binnen de werkgroep zijn in deze
literatuurstudie beantwoord. Doorgaan met bij het elkaar zoeken van
gepubliceerde onderzoeksgegevens is daarom noodzakelijk.
De nadruk bij deze literatuurstudie heeft gelegen op het zoeken naar
informatie in Engelstalige literatuur. Franse, Duitse en Russische
literatuurbronnen zouden nog ontsloten moeten worden.
Om te kunnen beoordelen of de huidige koelwaternormen nog kunnen
worden gehanteerd en, zo niet, ze moeten worden aangepast aan
aanwezige aquatische levensgemeenschappen, is het noodzakelijk
eerst risicoschattingen (grootte gebied dat wordt beïnvloed, de T,
duur van de eventuele overschrijdingen van de normen, enz.) te
maken per warmtelozer, waarbij rekening dient te worden gehouden
met meerdere warmtelozers in hetzelfde oppervlaktewater.
Vissen en sessiele algen zijn twee veelbelovende groepen van
aquatische organismen waarmee effecten van thermische
verontreinigingen kunnen worden vastgesteld. De indicatorwaarde
van de sessiele algen dient echter door middel van veld- en
laboratoriumstudies nog te worden bewezen.
Voor vissen is het belangrijk na te gaan welke factoren van invloed
zijn op de indirecte mortaliteit en hoe die zich verhouden tot de directe
mortaliteit.
Voor het vergroten van kennis met betrekking tot effecten van
thermische verontreinigingen zijn integrale studies noodzakelijk.
Het beleid rond thermische verontreiniging dient rekening te houden
met wetten en regels zoals de Europese Kaderrichtlijn Water, de
Habitatrichtlijn, de Zwemwaternorm, e.d.
Veel kennis over thermische verontreiniging is thans slechts aanwezig
bij het bedrijfsleven (o.a. elektriciteitsproducenten). Als wet- en
regelgever is het noodzakelijk dat ook kennis aanwezig is bij de
overheid.
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1. De temperatuur van het koelwater in het koelsysteem mag maximaal 30ºC
bedragen.
2. In de zomer mag het temperatuurverschil tussen ingenomen en geloosd
koelwater maximaal 7ºC bedragen, met dien verstande dat wanneer de
inlaattemperatuur groter is dan 23ºC de temperatuursprong kleiner dan
7ºC moet zijn vanwege de bij 1. genoemde richtlijn. Voor zeecentrales
koelend op brak en zout water geldt in de zomer een temperatuurverschil
van maximaal 10ºC.
In de winter mag het temperatuurverschil tussen ingenomen en geloosd
koelwater niet meer bedragen dan 15ºC bij een inlaattemperatuur van 0ºC.
Tussen de zomer- en wintersituatie is een geleidelijke overgang mogelijk.
De details van deze overgang kunnen per centrale worden geregeld.
3. De totale omvang van de warmtelozing dient gerelateerd te zijn aan de
spreiding in en omvang van het ontvangende water. De totale
belastbaarheid van het ontvangende water met warmte is afhankelijk van
de ‘koeltechnische’ eigenschappen van het water en de toelaatbare
gemiddelde temperatuurverhoging.
De diverse typen oppervlaktewater kunnen worden onderscheiden in:
3.1 Rivieren
Voor rivieren is als waterkwaliteitsgrenswaarde gesteld: “De
temperatuurverhoging boven de natuurlijke temperatuur gemiddeld
over het dwarsprofiel van de rivier mag niet meer bedragen dan 3ºC bij
lage afvoeren.” De natuurlijke temperatuur wordt gedefinieerd als de
achtergrondtemperatuur die ter plaatse heerst bij afwezigheid van de
warmtelozing(en). met lage afvoeren wordt doorgaans bedoeld de
afgesproken maatgevende lage afvoeren.
3.2 Getijrivieren
Maximaal 3ºC opwarming boven de natuurlijke temperatuur gemiddeld
over het dwarsprofiel van de rivier, direct na de uitlaat van de centrale,
gemiddeld over een getijdenperiode.
3.3 Grote meren
Geen concrete richtlijn. Gestreefd dient te worden naar één richtlijn op
basis van de relatie tussen opgesteld vermogen en het
meeroppervlak. Hiervan kan worden afgeweken als de resultaten van
studies naar plaatselijke effecten daar aanleiding toe geven.
3.4 Kleine meren, koelcircuits, grindgaten
Een klein meer of koelcircuit wordt gezien als het meest kwetsbare
oppervlaktewater. Waar een andere wijze van koeling c.q. een andere
vestigingsplaats mogelijk is, is dit vanuit waterkwaliteitsoogpunt zeker
aan te bevelen. Ten aanzien van grindgaten is gebleken dat het
stellen van een dergelijke norm niet zinvol is.
3.5 Kanalen
Richtlijn voor Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal: de grootte
van het gebied waarbinnen meer dan 3ºC opwarming optreedt wordt
begrensd tot 20% van het betreffende kanaaloppervlak in dier voege
dat het genoemde gebied zodanig wordt verdeeld dat per bestaande
locatie (twee centrales langs elk der twee kanalen) maximaal 10% van
het betreffende kanaaloppervlak met meer dan 3ºC mag worden
opgewarmd.
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3.6 Hollandsch Diep
Een temperatuurverhoging van maximaal 1ºC ter plaatse van de
overgang van de noordelijke ondiepe oeverzone naar het open water.
De oppervlakte van het gebied dat een temperatuurverhoging van 3ºC
of meer boven de natuurlijke temperatuur mag ondergaan wordt in
eerste instantie beperkt tot 2.5 km².
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Kenmerken van algemeen voorkomende vissoorten in Nederland en hun
levensomgeving

.............................................................................................

Familie

Hoofdwatertype

Nevenwatertype

Hoofdgroep

Migratieklasse

Mobiliteit

Biotoop

Soort
Blankvoorn

Karperachtigen

2+3+4

1+2+3

E

m3, m4

s

Zoetwater

Brasem

Karperachtigen

2+3+4

1+2+3

E

m3, m4

s

Zoetwater

Alver

Karperachtigen

2+4

1+2

E

m4

s

Zoetwater

Winde

Karperachtigen

1t/m 4

1+2

B

m3, m4

s/t

Zoetwater

Zeelt

Karperachtigen

2+4

2+3

L

m3

s

Zoetwater

Ruisvoorn

Karperachtigen

2+4

2+3

L

m3

s

Zoetwater

Riviergrondel

Karperachtigen

1+2+4

1+2

B

m3, m4

s

Zoetwater

Kolblei

Karperachtigen

2+4

2+3

L

m3

s

Zoetwater

Karper

Karperachtigen

2+4

1+2+3

E

m3, m4

s

Zoetwater

Kopvoorn

Karperachtigen

1+2

1+2

A

m3, m4

s

Zoetwater

Snoekbaars

Baarzen

2+3+4

1+2

E

m3, m4

s

Zoetwater

Baars

Baarzen

2+3+4

1+2+3

E

m3, m4

s

Zoetwater

Pos

Baarzen

2+3+4

1+2

E

m3

s

Zoetwater

Driedoornige
stekelbaars

Stekelbaarzen

1 t/m 5

2+3

E

m1, m3,
m4

s/t

Zoetwater

Forel

Zalmachtigen

1 -> 5

1

A

m1

s/t

Zoet-/zoutwater

Zalm

Zalmachtigen

1 -> 5

1

A

m1

t

Zoet-/zoutwater

Bot

Platvissen

2+3+5

1

C

m2

t

Zoetwater

Tong

Platvissen

t

Zoutwater

Schar

Platvissen

t

Zoutwater

Haring

Haringachtigen

t

Zoutwater

Fint

Haringachtigen

3+4

1

C

m1

t

Zoetwater

Spiering

Spieringen

2 -> 5

1+2+3

C

m1

s/t

Zoetwater

Snoek

Snoeken

2+3+4

1+2+3

E

m3, m4

s

Zoetwater

Aal

Alen

5 t/m 1

1+2+3

E

m2

t

Zoetwater

Harder

Harders

3+5

1

C

m4

s

Zoetwater

Hoofdwatertypen: 1 = bovenloop, 2 = middenloop en 3 = benedenloop rivieren, 4 plassen,meren,kanalen,
polders, 5 = estuarium, kust, zee, oceaan
Nevenwatertypen: 1 = hoofdstroom (inclusief oeverzone) bij hoofdwatertypen 1t/m 3; 2 = diepe kommen naast
hoofdstroom gelegen bij hoofdwatertype 1; 3 = zijstromen, nevengeulen, zijarmen,
permanent in open verbinding met hoofdstroom; 4 = stilstaande, afgesnoerde, niet
permanent met hoofdstroom in verbinding staande wateren.
Hoofdgroepen: Rheofiel A (alle levensstadia gebonden aan hoofdstroom), Rheofiel B (Sommige
levensstadia geboden aan zijwateren in permanent open verbinding met rivier), Rheofiel C
(sommige levensstadia geboden aan langzaam stromend brak water, permanent open
verbinding tussen estuarium en zee), Eurytoop (levensstadia zowel in stromend als
stilstaand water), Limnofiel levensstadia in overwegend stilstaand water).
Migratieklassen: m1 = anadroom (groeit op in zoutwater, plant zich voort in zoetwater), m2 = katadroom
(groeit op in plant zich voort in zout water), m3 = lokale migratie, m4 = regionale migratie

Mobiliteit: s = standvis; t = trekvis
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Effecten en gevolgen: Een presentatie
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Sheet 1
Temperatuureisen voor een aantal vissoorten
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Sheet 2
Maanden waarin de maximaal toegestane
opwarming een effect heeft op een aantal
vissoorten
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sheet 3
Temperatuur- en zuurstoflimitatie bij 3
C
temperatuur verhoging voor een zestal
vissoorten.
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Sheet 4
Effecten van thermische verontreiniging op
ongewervelde dieren

Ongewervelde dieren
1. Invloed op groei:

=> groeisnelheid
=> aantal generaties
=> timing

2. Afwijkingen (“wing pads”)
3. Acute sterfte boven 30 o C
4. Toename exoten

Effecten van thermische verontreiniging

- 58 -

...................................
Sheet 5
Indirecte effecten van thermische
verontreiniging op ongewervelde dieren.
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Sheet 6
Effecten van thermische verontreiniging op
plankton, sessiele algen en aquatische
vegetatie.
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meer afbraak
lagere p O 2
=> weinig informatie, minder relevant
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Sheet 7
Afnemende gevoeligheid voor thermische
verontreiniging van groepen van aquatische
organismen.

Gevoeligheid
AFNAME gevoeligheid

Groep
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Vissen

veel
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weinig
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Fytoplankton
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Vegetatie
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