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1

INLEIDING

1.1

Achtergrond
In de Haarlemmermeer wordt gewerkt aan de voorbereiding voor de realisatie van
Park21. In het Concept Masterplan Park21 van november 2010 is een recreatieplas van
circa 80 ha opgenomen. De plas krijgt een maximale diepte van 50 meter. De plas is
daarbij door de gemeente Haarlemmermeer als volgt gekarakteriseerd:
“In een ideale situatie kan de recreatieplas in noodgevallen wateroverlast uit de
bebouwde)omgeving opvangen, veroorzaakt de plas geen extra wateroverlast of
watervraag en is er eenevenwichtig aquatisch ecosysteem dat geschikt is voor recreatief
gebruik”.
De plas levert door de opbrengst van het te winnen zand tevens een belangrijke
bijdrage aan de financiële onderbouwing van de aanleg van Park21.
Schetsontwerp Park21

In het afgelopen jaar zijn de haalbaarheid en de gevolgen van de recreatieplas nader
onderzocht (lit.1, 2). Uit deuitgevoerde onderzoeken is geconcludeerd dat de aanleg van
de plas haalbaar is, maar dat er nog enkele onbekende factoren bestaan die een risico
in kunnen houden.
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De risico’s en onduidelijkheden houden verband met de volgende onderwerpen:
-

de toekomstige waterkwaliteit van de recreatieplas;
de risico’s voor opbarsting van de bodem als gevolg van de realisatie van de plas en
de aanwezigheid van zand op grotere diepte en de samenstelling.

Voor beide onderwerpen is aanvullend onderzoek benodigd. In relatie tot de financiële
haalbaarheid is daarnaast behoefte aan nader inzicht in de te verwachten kwaliteit van
het te winnen zand en daarmee de mogelijke opbrengsten van de zandwinning.

1.2

Doel van het aanvullend onderzoek
Het aanvullend onderzoek dient voldoende informatie op te leveren om betrouwbare
antwoorden te kunnen geven met betrekking tot de te verwachten waterkwaliteit van de
recreatieplas en de risico’s voor opbarsten van de bodem. Daarnaast dient de
aanwezigheid en samenstelling van het zand ter plaatse van de plas onderzocht te
worden. Door middel van een te realiseren grondwatermeetnet (kwantitatief) moeten de
gevolgen van de plas voor het grondwatersysteem in beeld kunnen worden gebracht.
Op basis van de resultaten van het vervolgonderzoek dient een waterniveau in de plas
te worden gekozen waarmee het risico op opbarsting beheersbaar is/voorkomen kan
worden en waarmee, zo mogelijk, een zwemwaterkwaliteit in de plas kan worden
bereikt. Om antwoord op deze vragen te kunnen geven is het vervolgonderzoek meer
specifiek gericht op de volgende elementen:
-

nader inzicht in de verbreiding van het basisveen;
de effecten op de omgeving van de aan te leggen recreatieplas (opbarsting,
verdroging etc);
het in te stellen waterniveau in de recreatieplas, zodat negatieve effecten
geminimaliseerd worden;
de toestroom van nutriënten naar de recreatieplas;
inzicht in mogelijke beheermaatregelen die nodig zijn om de waterkwaliteit op
zwemwaterniveau te krijgen/houden;
kostenindicatie voor mogelijke beheermaatregelen om de waterkwaliteit op
zwemwaterniveau te krijgen/houden;

De aanleg van een grondwatermeetnet maakt vooralsnog geen onderdeel uit van het
vervolgonderzoek.
De bijlagen bij dit rapport zijn in een afzonderlijk bijlagenrapport gebundeld.

9W8749a0/R00001/500051/Rott
25 mei 2012

Vervolgonderzoek recreatieplas Park 21
-2-

Definitief Hoofdrapport

2
2.1

RESULTATEN BORINGEN EN SONDERINGEN
Verbreiding van het basisveen
In figuur 2.1 is een overzicht gegeven van de verbreiding van het basisveen en de
onzekerheden daarin, zoals dat gehanteerd is in het voorgaande onderzoek naar de
gevolgen van de recreatieplas (lit.1). Door de onzekerheid in de verbreiding, vooral in de
directe omgeving van de toekomstige recreatieplas, zijn de effecten van de plas niet
nauwkeurig vast te stellen (zie kader ‘basisveen en geulopvulling’ voor nadere
toelichting).
Basisveen en geulopvulling
In delen van de Haarlemmermeer is het basisveen doorsneden door een geul met een geulopvulling.
Door verschillende geohydrologische eigenschappen van de geulopvulling en deklaag met het
basisveen is deze begrenzing van belang (zie ook lit. 1).
Figuur 2.1 Interpretaties van de verbreiding van het basisveen (bron Royal Haskoning(1),
achtergrondkaart: kadaster).

Om de verbreiding nauwkeuriger vast te kunnen bepalen is een 36- tal sonderingen
geplaatst, aangevuld met een viertal boringen. De resultaten zijn weergegeven in figuur
2.2. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van het veldwerk.
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3

GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN

3.1

Aanpassingen grondwatermodel en berekeningen
De nieuwe basisveenkaart (figuur 2.2) is in het grondwatermodel (lit. 1) verwerkt. Rond
de plas is een zone van circa 50 m gemodelleerd zonder drains en watergangen. Dit is
een aanname die is gedaan om de plas geohydrologisch en modeltechnisch gezien te
kunnen isoleren van het oppervlaktewater in de directe omgeving (zie kader ‘zone
zonder drains / watergangen’).
Zone zonder drains / watergangen
Binnen een zone van 50 m rondom de plas zijn in het model geen watergangen en drains
gemodelleerd. Door een dempende werking die uitgaat van de watergangen en drains worden buiten
deze zone geen effecten berekend. In de praktijk werkt dit op dezelfde wijze. De grens tot waar
freatische effecten zullen reiken wordt dus bepaald door de afstand waarop isolerende maatregelen
komen te liggen. In het model is gekozen voor 50 m, omdat dit een realistische afstand lijkt. Bij de
inrichting van de plas moet dit nader worden uitgewerkt. NB de gehanteerde zone van 50 m heeft
geen invloed op de berekeningsresultaten buiten deze zone.

Met het aangepaste grondwatermodel is de huidige situatie en een tweetal varianten
doorgerekend:
-

huidige situatie;
‘evenwichtspeil’;
‘kwel huidig’.

Een vierde berekening betreft een berekening met een verhoogd peil als gevolg van
extreme neerslag op de plas. Hier wordt in paragraaf 3.5 aandacht aan besteed.

3.2

Toelichting varianten
Variant ‘evenwichtspeil’
De variant ‘evenwichtspeil’ betreft een peil waarbij de plas (zoveel mogelijk) wordt
losgekoppeld van het oppervlaktewater in de omgeving. In principe wordt het peil op de
plas vrijgegeven. Omdat de plas in directe verbinding staat met het eerste
watervoerende pakket, fluctueert het peil in de praktijk in de plas mee met de
stijghoogtefluctuaties in het eerste watervoerende pakket. In de praktijk zal het
oppervlaktewaterpeil in de plas vermoedelijk vertraagd reageren op fluctuaties in de
stijghoogte, waarbij de fluctuatie naar verwachting tevens zal worden afgevlakt. Dit heeft
te maken met het verschil in berging van water in de bodem en in de plas. Uit
verschillende peilbuizen in de omgeving in het eerste watervoerende pakket volgt een
fluctuatie van de stijghoogte van 0,5 à 0,8 m (lit. 1), in welke mate het peil op de plas
deze fluctuatie volgt is niet met het stationaire grondwatermodel door te rekenen.
In de praktijk is sprake van een neerslagoverschot op de plas. In de situatie met een
evenwichtspeil, waarin de plas is losgekoppeld van hetoppervlaktewatersyteem in de
omgeving, mengt het neerslagoverschot met het overige water in de plas en infiltreert in
principe het gehele neerslagoverschot in de bodem (en behoeft niet naar het
omliggende oppervlaktewaterstelsel te worden afgevoerd, zoals in de huidige situatie
gebeurt).
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Variant ‘kwel huidig’
De variant ‘kwel huidig’ betreft een peil waarbij de netto kwel in de plas gelijk is aan de
kwel in de huidige situatie (NB de kwel door de deklaag in de huidige situatie). Om de
kwelstroom te genereren zal het peil op de plas iets lager zijn dan bij het
‘evenwichtspeil’. Ook in deze situatie staat de plas in directe verbinding met het eerste
watervoerende pakket en fluctueert het peil mee met de stijghoogtefluctuaties in het
eerste watervoerende pakket. Vanwege fluctuaties in stijghoogte en neerslagoverschot,
en daarmee het peil op de plas, zal het in de praktijk erg lastig zijn om een kwelstroom
te genereren die exact gelijk is aan de kwel in de huidige situatie. Het zal praktisch wel
mogelijk zijn om een vast volume water uit de plas te laten.
In de praktijk is sprake van een neerslagoverschot op de plas. In een situatie met een
hoeveelheid kwel gelijk aan de huidige situatie moet dus ook een hoeveelheid water uit
de plas gelijk aan het neerslagoverschot worden afgevoerd naar het omliggende
oppervlaktewaterstelsel (net zoals dit in de huidige situatie het geval is).

3.3

Resultaten variant ´evenwichtspeil´

3.3.1

Primaire effecten
In de variant ‘evenwichtspeil’ stelt zich in de plas een gemiddeld evenwichtspeil in van
NAP -4,43 m. Doordat de plas in direct contact staat met de stijghoogte in het eerste
watervoerende pakket zal het peil in de plas in enige mate meedeinen met de
stijghoogte in het eerste watervoerende pakket. In perioden met hevige neerslag stijgt
het peil op de plas en in perioden met groot neerslagtekort (veel verdamping en weinig
neerslag) daalt het peil op de plas. Omdat het grondwatermodel stationair is, kunnen het
maximale en het minimale peil niet met het huidige model worden berekend; hiertoe zou
het model moeten worden aangepast, maar dit valt buiten de scope van het huidige
onderzoek. Voor de uiteindelijke inrichting van de plas is het belangrijk een goede
inschatting te hebben van de te verwachten fluctuatie van het waterpeil in de plas. Deze
fluctuatie zal zich naar verwachting binnen de bandbreedte van de fluctuatie van de
stijghoogte in het eerste watervoerend pakket bevinden, met uitzondering van situaties
van extreme neerslag. (zie par 3.5)
In figuur 3.1 staan de berekende stijghoogteverschillen in het eerste watervoerende
pakket ten opzichte van de huidige situatie weergegeven. Aan de stroomafwaartse zijde
(grofweg oost) van de plas treedt een verhoging op en aan de stroomopwaartse zijde
(grofweg west) een verlaging. De plas trekt de stijghoogte in het eerste watervoerende
pakket in enige mate gelijk. Freatische effecten (verhogingen) zijn alleen berekend in
een beperkte zone rondom de plas (tot de eerste drains / watergangen) en binnen het
plasgebied en zijn daarom niet weergegeven. Dit heeft te maken met de hydrologische
barrière die drains en watergangen vormen (zie paragraaf 3.1). In de praktijk zullen naar
verwachting buiten deze zone geen effecten optreden).
Als gevolg van het peilbeheer op de plas, waarbij er over de gehele plas gemiddeld
beschouwd sprake is van infiltratie, is het gebied met een verhoging van de stijghoogte
groter dan het gebied met een verlaging. De grootste veranderingen blijven beperkt tot
binnen het plangebied van Park21. Buiten het plangebied vinden verhogingen plaats ten
zuidwesten en noordoosten van het plangebied; de verhogingen bedragen maximaal 0,1
m. De berekende verlagingen blijven binnen het plangebied
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3.4

Resultaten variant ´kwel huidig´

3.4.1

Primaire effecten
In de variant ‘kwel huidig’ stelt zich in de plas een gemiddeld evenwichtspeil in van NAP
-4,49 m. Doordat de plas in direct contact staat met de stijghoogte in het eerste
watervoerende pakket zal het peil in de plas in enige mate meedeinen met de
stijghoogte in het eerste watervoerende pakket. In perioden met hevige neerslag stijgt
het peil op de plas en in perioden met groot neerslagtekort (veel verdamping en weinig
neerslag) daalt het peil op de plas. Omdat het grondwatermodel stationair is, kunnen het
maximale en het minimale peil niet met het huidige model worden berekend; hiertoe zou
het model moeten worden aangepast, maar dit valt buiten de scope van het huidige
onderzoek. Voor de uiteindelijke inrichting van de plas is het belangrijk een goede
inschatting te hebben van de te verwachten fluctuatie van het waterpeil in de plas. Deze
fluctuatie zal zich naar verwachting binnen de bandbreedte van de fluctuatie van de
stijghoogte in het eerste watervoerend pakket bevinden, met uitzondering van situaties
van extreme neerslag. (zie par 3.5)
In figuur 3.2 staan de berekende stijghoogteverschillen in het eerste watervoerende
pakket ten opzichte van de huidige situatie weergegeven. Aan de stroomafwaartse zijde
(grofweg oost) van de plas treedt een verhoging op en aan de stroomopwaartse zijde
(grofweg west) een verlaging. De plas trekt de stijghoogte in het eerste watervoerende
pakket in enige mate gelijk. Freatische effecten (verhogingen) zijn alleen berekend in
een beperkte zone rondom de plas (tot de eerste drains / watergangen) en binnen het
plasgebied en zijn daarom niet weergegeven. Dit heeft te maken met de hydrologische
barrière die drains en watergangen vormen (zie paragraaf 3.1). In de praktijk zullen naar
verwachting buiten deze zone geen effecten optreden).
De grootste veranderingen blijven beperkt tot binnen het plangebied van Park21. Buiten
het plangebied vinden verhogingen plaats ten noordoosten van het plangebied, buiten
de grens in het zuidwesten zijn geen verhogingen berekend. Ten noordwesten van het
plangebied zijn beperkte verlagingen berekend.
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3.5

Resultaten variant ´peilopzet´

3.5.1

Toelichting variant
Naast de twee beheervarianten (‘evenwichtspeil’ en ‘kwel huidig’) in de hoofdtekst is een
derde berekening uitgevoerd met een peilopzet van 0,15 m ten opzichte van de variant
met ‘evenwichtspeil’. Dit is een worst-case berekening voor een hoeveelheid neerslag
van 150 mm. De berekening komt overeen met een instantane peilstijging, die stationair
doorwerkt in het eerste watervoerende pakket.

3.5.2

Primaire effecten
In figuur 3.3 zijn de berekende verschillen weergegeven (ten opzichte van een situatie
zonder plas). Het gebied waar verhogingen zijn berekend in het eerste watervoerende
pakket is groter dan bij de variant ‘evenwichtspeil’. Het gebied waar verlagingen zijn
berekend is kleiner.
Het gebied waar een verhoging van de stijghoogte is berekend is groter, omdat de
peilopzet op de plas doorwerkt naar de omgeving toe; de peilopzet heeft een verhoging
van de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket in de omgeving tot gevolg. Om
dezelfde reden wordt het gebied met een verlaging van de stijghoogte juist kleiner. De
maximale verandering van de stijghoogte op de grens van het plangebied Park21 is
circa 0,2 m; de 0,05 m verhogingscontour bevindt zich op maximaal circa 2 km.
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Door Hoogheemraadschap van Rijnland is aangegeven dat in principe het
oppervlaktewaterpeil binnen twee dagen weer op streefpeil dient te zijn. Uit het model
blijkt dat het uitzakken van het peil op de plas veel langer duurt (minimaal 50 dagen; zie
kader).
Uitzakken peil
De stijghoogte in het watervoerende pakket onder en rondom de plas reageert heel snel op de
peilstijging en is direct onder en rondom de plas vrijwel gelijk aan het peil in de plas. Bij de peilstijging
van 0,15 m is de gemiddelde stijging onder de plas berekend op circa 0,146 à 0,147 m. Het verschil
tussen de plas en het eerste watervoerende pakket neemt dus met 0,003 à 0,004 m (3 à 4 mm) toe. In
het model is gerekend met een weerstand van 1 dag, zodat de infiltratieflux ook 3 à 4 mm / dag
bedraagt. Indien de weerstand in werkelijkheid groter is, dan zal bij benadering het stijghoogteverschil
evenredig veel toenemen en de infiltratieflux gelijk blijven. Gezien de infiltratieflux van 3 à 4 mm / dag
en een peilopzet van 150 mm (0,15 m) duurt het naar verwachting minimaal 50 dagen voordat het peil
volledig is uitgezakt, waarschijnlijk zelfs nog wat langer, omdat het uitzakken steeds langzamer zal
verlopen.

3.5.4

Discussie
Van nature fluctueert de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket. Gedurende
periodes met een hoge neerslag en geringe verdamping zal de stijghoogte toenemen,
als reactie op toenemende freatische grondwaterstanden in de (wijde) omgeving. Op
soortgelijke wijze zal de stijghoogte ook reageren op grote buien. In hoeverre en hoe
snel de stijghoogte reageert op fluctuaties van de grondwaterstand (en
oppervlaktewaterpeil) is niet uitgezocht. Wel volgt uit verschillende peilbuizen in de
omgeving in het eerste watervoerende pakket een fluctuatie van 0,5 à 0,8 m (lit.
1).Dynamische interactie tussen de plas en de stijghoogte in het eerste watervoerende
pakket kan niet met het huidige model worden doorgerekend, omdat dit model stationair
rekent. Voor tijdsafhankelijke berekeningen moet het model worden aangepast.
Dergelijke tijdsafhankelijke berekeningen zijn zinvol om de daadwerkelijk te verwachten
fluctuaties en maximale waterstanden in de plas in beeld te krijgen.
Een grote bui in de zomer heeft minder effect op opbarsting, omdat dan sprake is van
een zomerpeil met hogere oppervlaktewaterpeilen dan gemiddeld. Bij een grote bui in
de winter, met winterpeilen, is het risico groter maar zou de bandbreedte tussen winteren zomerpeil als buffer kunnen worden ingesteld.

3.5.5

Maatregel intern
Naast maatregelen in het oppervlaktewaterbeheer buiten het plangebied van Park21
wordt gedacht aan een maatregel binnen het plangebied zelf. Dit betreft een overstort.
Om het peil op de plas (van 80 ha) met 0,15 m te laten dalen is een overstortlocatie
nodig ter grootte van circa 6 ha. Deze ruimte is nodig om de waterschijf van 0,15 m uit
de plas te bergen. Op de overstortlocatie stijgt het peil dan met circa 2 m.
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4

RISICO’S VOOR OPBARSTEN VAN DE BODEM.

4.1

Toelichting opbarsting
Het risico voor opbarsting van de bodem treedt op doordat er grondwater onder
spanning staat onder een slechtdoorlatende laag. In de Haarlemmermeer is deze slecht
doorlatende laag de deklaag en bevindt het spanningswater zich in het eerste
watervoerende pakket. Het spanningswater duwt tegen de deklaag aan en wil deze als
het ware optillen. Zolang het tegengewicht van de deklaag zelf groot genoeg is zal dit
niet gebeuren. Zodra een deel van de deklaag wordt afgegraven neemt het risico op
opbarsten toe. Het neerwaartse gewicht en de opwaartse druk zijn uit te drukken in een
bepaalde verhouding, en zolang dit verhoudingsgetal boven 1,1 blijft (inclusief 0,1
veiligheidsfactor), is er in principe geen opbarstrisico. Voor opbarsting spelen vier
aspecten een belangrijke rol:
1.
2.
3.
4.

De dikte en samenstelling van de deklaag.
Het gewicht per deellaag van de deklaag.
Stijghoogte in het eerste watervoerende pakket (zandpakket onder de deklaag).
Onderzijde van de deklaag.

Ad 1 en 2.
De dikte en samenstelling van de deklaag in combinatie met de gewichten per deellaag
bepalen het totale neerwaartse gewicht van de bodem. Des te dieper een ontgraving,
des te minder het totale neerwaartse gewicht van de deklaag.
Ad 3 en 4.
De opwaartse druk wordt bepaald door de stijghoogte in het eerste watervoerende
pakket ten opzichte van de onderzijde van de deklaag. Des te groter de stijghoogte, des
te groter de opwaartse druk. In principe is veelal de maximale stijghoogte maatgevend.
Wanneer opbarstingzich manifesteert in watergangen wordt wel gesproken van
wellen.Omdat de waterkwaliteit in het eerste watervoerende pakket slechter is dan de
oppervlaktewaterkwaliteit is welvorming ongewenst. Eenmaal opgebarsten watergangen
zijn lastig (en tegen veelal hoge kosten) te herstellen.

4.2

Geotechnische parameters
Voor het bepalen van de risico’s voor opbarsting zijn de verbreiding van het basisveen
en de geotechnische parameters van de bodemlagen die zich boven het basisveen
bevinden van belang. In hoofdstuk 2 is de verbreiding van het basisveen nader
uitgekarteerd. In tabel 4.1 is een overzicht gepresenteerd van de geotechnische
bodemparameters. In bijlage 3 is een toelichting op de geotechnische
parametergegevens.
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Tabel 4.1 Geotechnische bodemparameters

nr

laag

Dikte(m)

Volumegewicht (kN/m3)

1
Zandige klei 1
17
2
Klei
Ca. 4,2 à 4,9*) 15
3
Veen
0,8
9,9
*)
afhankelijk van de maaiveldhoogte

Gewicht (kN)
17
63 à 73,5
7,92

De geotechnische bodemparameters zijn bepaald om het neerwaartse gewicht te
bepalen. Voor de opwaartse druk is de maximale stijghoogte in het eerste
watervoerende pakket gehanteerd. Deze is gebaseerd op een fluctuatie van de
stijghoogte van circa 0,5 à 0,8 m (lit. 1), waarvan de helft (0,4 m) bij de gemiddelde
stijghoogte is opgeteld voor de bepaling van de maximale stijghoogte in het eerste
watervoerende pakket.

4.3

Resultaten opbarstberekeningen
In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op het opbarstrisico buiten watergangen,
daarna op het risico binnen watergangen.
De opbarstberekeningen zijn uitgevoerd voor de situatie met en zonder plas voor
representatieve locaties binnen het invloedsgebied van de plas (representatieve locaties
betreft locaties waar potentieel opbarstrisico is;dit betreft gebieden met basisveen). De
berekeningen zijn gebaseerd op de meest ongunstige situatie, afgeleid uit tijdstijghoogtelijnen van peilbuizen uit het pleistocene pakket. De meest ongunstige situatie
treedt op wanneer de stijghoogten in het pleistocene pakket onder het basisveen hoog
zijn en dientengevolge het risico voor opbarsten het grootste is. Voor deze
omstandigheden is een berekening gemaakt waarbij sprake is van een evenwichtspeil in
de recreatieplas. De resultaten voor het opbarstrisico in de huidige situatie zijn
weergegeven in figuur 4.1 en voor het opbarstrisico in de situatie met ‘evenwichtspeil’ in
figuur 4.2. Het opbarstrisico is in deze figuren weergegeven in de vorm van de
veiligheidsfactor tegen opbarsten. Bij een veiligheidsfactor > 1,1 wordt aangenomen dat
er geen risico voor opbarsten bestaat.
Uit de berekeningen blijkt dat in de huidige situatie zonder plas geen sprake is van een
opbarstrisico buiten de watergangen en binnen het invloedsgebied van de plas (zie voor
opbarsting buiten watergangen verder in deze paragraaf). In een situatie met een
evenwichtspeil op de plas neemt het opbarstrisico in de omgeving in zeer geringe mate
toe, maar blijft de situatie buiten de watergangen veilig. De veiligheidsfactor neemt in de
situatie met plas in zeer geringe mate af met ongeveer 1 procent.
De toename van de stijghoogte met 0,05 tot 0,1 m buiten het plangebied van Park 21
betekent een toename van de opwaartse druk met 0,5 tot 1 kN. Dit komt neer op
ongeveer 1% van de huidige totale opwaartse druk (circa 80 kN).
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5

NADER ONDERZOEK NAAR DE TOEKOMSTIGE WATERKWALITEIT VAN
DERECREATIEPLAS

5.1

Inleiding
Het bereiken van een goede zwemwaterkwaliteit is een belangrijke randvoorwaarde
voor een goed functionerende recreatieplas. Naast de bacteriologische waterkwaliteit is
vooral de te verwachten fosfaatbelasting van de plas van belang. Deze bepaalt in
belangrijke mate het risico op bloei van (giftige) blauwalgen.
In het kader waterkwaliteit is een nadere beschouwing opgenomen van verschillende
factoren en processen die van invloed zijn op de waterkwaliteit.
Waterkwaliteit
In het oppervlaktewater zorgen fysische, chemische en biologische processen voor een continue verandering van
de samenstelling van het water. Samen worden ze aangeduid als “waterkwaliteitsprocessen”. Binnen de
waterkolom bestaat er een dynamisch evenwicht tussen waterplanten/algen (levend organisch materiaal),
afgestorven algen-/plantenmateriaal (dood organische materiaal) en de stoffen die zij opnemen uit de
waterkolom/bodem voor hun groei (anorganische stoffen). De groei van algen, kroos en waterplanten is afhankelijk
van de beschikbaarheid van nutriënten, licht en de watertemperatuur. Elke algen-, kroos- en plantensoort kent zijn
eigen optimale condities. In meren concurreren groene algen, blauwalgen en waterplanten om nutriënten en licht.
Naarmate de nutriëntenconcentraties in een meer hoger zijn winnen de algen deze strijd. In meren met lage
concentraties nutriënten komen waterplanten als winnaar uit de bus.
Er zijn verschillende bronnen die de waterkwaliteit beïnvloeden:
Kwaliteit van het aanvoerwater: Waterkwaliteit wordt beïnvloed door de mogelijke aanvoer van stoffen van buiten
het systeem. Hoe meer nutriënten er met extern water mee worden gevoerd, hoe hoger de kans op bijv. algenbloei.
Aanvoer van water naar de plas vindt voornamelijk plaats door kwel vanuit het pleistocene pakket en (incidenteel)
vanuit het oppervlaktewatersysteem.
Stratificatie. In diepere plassen treedt gelaagdheid of stratificatie op. Als gevolg hiervan ontstaan over de diepte
verschillen

in

temperatuur,

dichtheid

en

samenstelling.

In

de

bovenlaag

(epilimnion)

overheersen

opbouwprocessen, en in de onderlaag (hypolimnion) afbraakprocessen. Laatstbedoelde processen kunnen in de
onderlaag gepaard gaan met onder meer zuurstoftekorten. Onder meer onder invloed van de wind kan er in de
herfst een omslag plaatsvinden van de afgekoelde bovenlaag met de dan warmere onderlaag. Het gevolg van deze
natuurlijke menging is een achteruitgang van de waterkwaliteit in het epilimnion, zich manifesterend in een lager
zuurstofgehalte en hogere nutriëntengehalten.
Mate van vervuiling vanaf de oevers: Bladinval kan nutriëntenbelasting geven van een stilstaand water. Het is
afhankelijk van het type oever (talud) en de inrichting van de oever hoe sterk de belasting van het watersysteem zal
zijn. Zwerfafval en dierlijke ontlasting (honden, ganzen) kan hier ook bij horen evenals het voeren en de ontlasting
van watervogels zelf. Verder kan ook gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw
indirect zorgen voor een minder goede waterkwaliteit. Goede communicatie over de effecten van menselijk
handelen is noodzakelijk om deze bronnen zoveel mogelijk in te perken.
Organisch materiaal: Over langere tijd zal organisch materiaal zich verzamelen op de bodem van en zal enig
opslibben plaatsvinden. Nalevering van nutriënten vanuit de sliblaag naar het bovenstaande water kan aanleiding
geven tot interne eutrofiëring. Onderhoud van de waterbodem van de ondiepere gedeelten is dan ook noodzakelijk.
De frequentie is lastig te voorspellen.
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Wel wordt verwacht dat de hoeveelheid zwevende stof die het systeem binnen komt beperkt zal zijn waardoor
opslibbing langzaam zal verlopen. Er moet tijdens baggerwerkzaamheden rekening worden gehouden met een
tijdelijk verslechterde waterkwaliteit als gevolg van het vrijkomen van extra nutriënten en een verhoging van de
zuurstofvraag.
Reaeratie: ook wel ‘het inbrengen van zuurstof vanuit de lucht in het water’. Dit is een belangrijk (voornamelijk
windgedreven)

proces,

dat

bijdraagt

aan

een

goede

waterkwaliteit.

De

beluchtingsinstallatie

in

de

HaarlemmermeerseBosplas heeft eenzelfde effect.
Toelaatbare en excessieve fosforbelasting (lit. 8): In laagbelaste diepe plassen heersen heldere
omstandigheden en is het lichtklimaat voor plantengroei goed. Een toename van voedselrijkdom leidt tot meer
algengroei, een afname van de helderheid en het verdwijnen van karakteristieke vegetaties. Bij een te hoge
nutriëntenbelasting gaan ook problemen ontstaan. Het eerste probleem dat optreedt is het zuurstofloos worden van
hethypolimnion. In de internationale literatuur wordt als vuistregel een fosfaatgehalte van 0,01 mg P/l in
hetepilimnion als bovengrens aangehouden. De nutriëntenbelasting die leidt tot dit gehalte wordt de toelaatbare
belasting genoemd. Excessieve belasting is gedefinieerd als tweemaal die belasting en komt dus ongeveer overeen
met 0,02 mg P/l. De kans op problemen met zuurstofloosheid en blauwalgen neemt bij excessieve belasting sterk
toe. In Nederland kennen we vooral diepe plassen die zomers stratificeren en zuurstofloos worden. De meeste
Nederlandse diepe plassen zitten naar verwachting ruim boven de grens van excessieve belasting. Deels heeft dat
een ‘natuurlijke’ oorzaak, deels is het een gevolg van menselijke beïnvloeding. Desondanks zijn er nog veel plassen
die, naar onze maatstaven, een goede kwaliteit hebben. Dit zijn echter vooral de plassen op de hogere
(zand)gronden.
In rapport Lit. 8 ligt de nadruk echter op zoete diepe plassen. Brakke plassen met een chloridegehaltevanaf circa
1.000 mg/l en zure plassen (pH < 5,5) worden minder diepgaandbehandeld. In deze wateren zijn de chemische
eigenschappen insterke mate sturend voor de levensgemeenschappen. Daardoor functioneren ze inecologisch
opzicht anders dan zoete diepe plassen. In brakkeof zoute plassen spelen ook dichtheidsverschillen onder invloed
van zout een rol. Het diepe grondwater in West-Nederland is vaak voedselrijk en het fosfaatgehalteis gewoonlijk erg
hoog. De mariene geschiedenis (periodieke overstromingen met zeewater)en de aanwezigheid van zeeklei en
veenlagen spelen hierbij waarschijnlijkeen rol. Lokaal is het diepe grondwater brak en zijn het calcium- en
sulfaatgehaltehoog. Dit wordt thalassotroof grondwater genoemd.Bij een chloridegehalte boven circa 1.000-1.500
mg/l maken grotere watervlooien(Daphnia-soorten) plaats voor kleinere zoöplanktonsoorten. De kleinere soorten
begrazen

minder

efficiënthet

fytoplankton.

Verzilting

kan

dan

via

het

verschuiven

van

de

zoöplanktonsamenstellingtot vertroebeling leiden.De macrofaunagemeenschap van licht brakke wateren wordt vaak
gedomineerddoorkreeftachtigen, waaronder de aasgarnaal Neomysis integer. Vanwege de predatieop het
zoöplankton door deze garnaal, speelt Neomysis een centrale rol inhetvoedselweb en de helderheid van brakke
wateren.

Voor de bepaling van de te verwachten waterkwaliteit in de toekomstige recreatieplas is
een water- en stoffenbalans opgesteld (zie bijlage 4). Met behulp van de resultaten is
een inschatting gemaakt van de te verwachten waterkwaliteit van de recreatieplas.
Daarbij wordt getoetst aan de Europese richtlijnen Kaderrichtlijn Water en
Zwemwaterrichtlijn.
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5.2

Basisgegevens
Waterkwaliteit: chemisch
Voor de waterkwaliteit van het in de plas uitstromende water uit het pleistocene pakket
zijn in het kader van dit aanvullend onderzoek watermonsters genomen uit een viertal
deels nieuw geplaatste peilbuizen; die in de top van het pleistocene pakket en één op
een diepte van NAP -28,5 m (zie bijlage 5).
De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.1. In de top van het pleistocene pakket wordt
zoet grondwater aangetroffen. Op grotere diepte ter plaatse van de plas is sprake van
zoet en brak grondwater.
De karakteristieken voor de kwaliteit van de neerslag zijn in tabel 5.2 opgenomen. Deze
zijn ontleend aan het geohydrologisch onderzoek Zwaansbroek.
Tabel 5.1 Waterkwaliteit peilbuizen pleistoceen pakket
Parameter

Eenheid

1

2

MB1-1

MB1-2

Direct onder

Direct onder

Direct onder

NAP – 28,5 m

basisveen

basisveen

basisveen

Chloride

mgCl/l

200

95

110

Fosfor

mgP/l

3,6

0,97

3,7

5500
0,52

Stikstof

mgN/l

22

15

22

8,4

Ijzer

μg/l

480

460

9500

8900

Sulfaat

mg/l

<5

80

<5

450

Nitraat

mg/l

<0,75

<0,75

<0,75

<0,75

Tabel 5.2 Waterkwaliteit neerslag
Parameter

Neerslag, zomer

Neerslag, winter
4

Chloride

mgCl/l

4

Fosfor

mgP/l

0,25

(1/7 – 30/9)

0,01 (1/10 – 30/6)

Stikstof

mgN/l

2

(1/4 – 30/9)

0,6

(1/10 – 31/3)

Waterkwaliteit: ecologisch
De ecologische waterkwaliteit is bepaald door vergelijking met KRW criteria voor
natuurlijke waterlichamen. Hiervoor wordt de ecologische waterkwaliteit van de
recreatieplas vergeleken met de KRW-richtlijnen voor matig grote diepe gebufferde
meren, type M20.Natuurlijke wateren hebben als KRW-doel een ‘goede ecologische
toestand’ (GET). In Nederland is fors ingegrepen in de waterhuishouding. De
‘natuurlijke’ toestand van de oppervlaktewateren is daarom vaak geen reëel
referentiepunt bij het bepalen van ecologische doelen van waterlichamen, zoals de
KRW voorschrijft. De KRW biedt voor kunstmatige en sterk veranderende wateren een
alternatieve oplossing, waarbij de hoogst haalbare ecologische referentie moet worden
gedefinieerd (het Maximaal Ecologisch Potentieel of MEP) én de daadwerkelijk na te
streven toestand (het Goede Ecologische Potentieel of GEP). Het GEP voor
kunstmatige wateren zoals de recreatieplas in Park21, moet dus voor ieder
waterlichaam afzonderlijk worden bepaald. (bron Lit. 12).
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In tabel 5.3 zijn de normen voor goed ecologisch potentieel (GEP) voor type M20 en de
KRW-maatlat weergegeven. Door de grote diepte van dit type meren is de invloed van
berging van water in perioden van wateroverlast relatief klein door de bufferende
werking van de grote hoeveelheid water in de plas. Mochten de gehalten aan nutriënten
in toestromend regenwater (RWA) al hoog zijn, dan zullen deze concentraties door
verdunning met het grote volume van de waterplas geen noemenswaardig effect
hebben. In de diepe plassen speelt stratificatie een belangrijke rol, hetgeenwel een
negatief effect kan hebben op de waterkwaliteit.
1

Tabel 5.3 GEP en KRW-maatlatten voor chemische waterkwaliteit in natuurlijke wateren type M20 en
2

gehalten van de Hoofdvaart van het Haarlemmermeerpolder
Kwaliteitselement nutriënten

GEP

Zoutgehalte [mg Cl/l]

3

Goed

Matig

Ontoereikend

Slecht

Hoofd-

<= 200

< 200

200 – 250

250 - 300

> 300

570

Totaal-N [mg N/l]

<= 1,0

< 0,9

0,9 - 1,1

1,1 – 1,4

>1,4

2,77

Totaal-P [mg P/l]

<= 0,03

< 0,03

0,03 - 0,05

0,05 - 0,11

>0,11

0,61

vaart

Aangezien de grondwaterkwaliteit in hoge mate de chemische kwaliteit van het
plaswater bepaalt, hebben de hoge gehaltes aan chloride en stikstof (zie tabel 5.1) een
natuurlijke oorzaak. De hogere stikstofgehalten in de bovenste grondwaterlaag direct
onder het basisveen worden waarschijnlijk veroorzaakt door de decennialange
bemesting van de bollengebieden in de binnenduinrand en de akkergebieden in de
polder. Hierdoor is toetsing aan de KRW-normen voor een watertype M20 weinig zinvol.
Hierom worden in tabel 5.3 ter vergelijking ook de nutriëntengehalten vermeld van de
Hoofdvaart in de Haarlemmermeerpolder.
Waterkwaliteit:zwemwater
De zwemwaterkwaliteit wordt bepaald door de mate van verontreiniging. In de Europese
richtlijn wordt ‘verontreiniging’ gedefinieerd als: “De aanwezigheid van microbiologische
besmetting of andere organismen of afval, die de zwemwaterkwaliteit aantast en een
risico voor de gezondheid van de baders inhoudt, als bedoeld in de artikelen 8 en 9 en
in bijlage I kolom A”. Het genoemde artikel 8 betreft de blauwalgen, artikel 9 betreft
macroalgen, marien fytoplankton, maar ook teer, glas, plastic en ander afval. Bijlage I
kolom A betreft de parameters ‘Intestinale enterokokken’ en ‘Escherichia coli’.
In dit aanvullend onderzoek ligt de nadruk op de nutriëntenconcentraties en de daarvan
af te leiden risico’s voor algenbloei.

1

maatlatten voor matig grote diepe gebufferde meren voor de Kaderrichtlijn Water, 2007, Stowa
KRW-factsheet Vaart Haarlemmermeerpolder NL 13_25, HHS Rijnland
3
GEP–normen door HHS Rijnland afgeleid voor kunstmatig aangelegde diepe plassentype M20 (HHS
Rijnland, 2009)
2
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Blauwalgen
Blauwalgen of cyanobacteria zijn evolutionair gezien zeer primitief en behoren tot de oudste organismen op aarde (3,5
miljard jaar oud). Ze leven door te fotosynthetiseren. Dat wil zeggen dat ze met behulp van zonlicht CO2 omzetten in
biomassa en zuurstof (net als planten en algen).
De belangrijkste vertegenwoordigers onder de blauwalgen (cyanobacteriën) zijn Microcystis, Aphanizomenon en
Anabaena. Microcystis is hierbij één van de meest voorkomende soorten van blauwalgen. Deze algensoort kan zich
verticaal over de waterkolom bewegen, dankzij de aanwezigheid van gasbellen in de cellen. Hierdoor kan de soort een
positie in de waterkolom innemen waar de optimale hoeveelheid licht aanwezig is en zo tot grote bloei komen.
Microcystis kan ook naar grotere diepten verhuizen om te profiteren van de grote hoeveelheden voedingsstoffen.
Daarnaast wordt de concurrentiepositie versterkt door het feit dat deze algen, in tegenstelling tot eencellige groenalgen,
door zoöplankton en driehoeksmosselen doorgaans niet geprefereerd worden als voedsel.
Watervlooien, maar ook driehoeksmosselen zijn gevoelig voor sommige van de giftige stoffen: hun functioneren, groei
en voortplanting kunnen hierdoor verstoord worden. Bovendien kunnen de giftige stoffen via de ophoping in deze
organismen verder verspreid worden in de voedselketen, wat tot massale vis- en vogelsterfte kan leiden.
Wanneer er gedurende een langere periode weinig menging optreedt en de concentratie van Microcystis cellen hoog is,
ontstaan zogenaamde drijflagen; een slijmachtige groene laag die bij verdere afbraak een kenmerkende blauwgroene
kleur krijgt. De afbraak van deze algenconcentraties gaat gepaard met stank, waarbij tevens giftige stoffen door de
afstervende algen worden afgescheiden, die de gezondheid van zwemmers en dieren kunnen schaden.

5.3

Resultaten
Waterkwaliteit situatie met evenwichtspeil in de plas
In de situatie met een evenwichtspeil in de plas is er geen sprake van inlaat van water
uit het omliggend gebied. De plas wordt in deze situatie uitsluitend gevoed door
regenwater en grondwater. Voor de waterkwaliteit levert dit de meest gunstige situatie
op. Uit de water- en stofbalansberekening voor deze situatie komen de volgende
gehalten voor de drie chemische parameters. Voor een nadere toelichting op de wateren stofbalansberekening wordt verwezen naar bijlage 6.

Tabel 5.4 Berekende chloride-, stikstof- en fosforconcentraties voor plas met evenwichtspeil.
Parameter

Concentratie in de plas (mg/l)

Chloride

Overschrijdingsfactor GEP-norm

3.300

Totaal-N

8,8

9,8

Totaal-P

1,0

33,3

Conclusies ecologische waterkwaliteit
Vergelijking van deze berekende gehalten in tabel 5.4 met de KRW-normen in tabel 5.3
laat zien dat de waterkwaliteit bij lange na niet voldoet aan de eisen van een kunstmatig,
zoet oppervlaktewater met goed ecologisch potentieel. De mate van overschrijding laat
zien dat een verregaande reductie van het zout- en nutriëntengehalte nodig is om de
gewenste GEP toestand te bereiken.
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Mede gezien het relatief hoge chloridegehalte van 3.300 mg/l dient overwogen te
worden om de plas niet in te delen in watertype Matig grote diepe gebufferde meren
(M20) maar eerder in type Zwak brakke wateren (M30). Voor dat water type geldt voor
chloride een GET norm van 300 – 3.000 mg Cl/l.
Gezien de van nature aanwezige hoge nutriëntengehaltes in het grondwater van
grotendeels mariene herkomst (waar de nieuwe diepe waterplassen straks min of meer
'deel van uit maken'), dient in het kader van het nieuwe Provinciaal Waterplan voor na
2015 overwogen te worden om voor de plassen nieuwe streefdoelen voor de
ecologische kwaliteiten te bepalen. De nader uit te werken argumentatie hiervoor kan
zijn dat maatregelen om de plassen wel te laten voldoen aan de ecologische
streefdoelen voor watertypen M20/M30 qua nutriënten niet haalbaar en niet betaalbaar
zijn.
Ook kan worden opgemerkt dat de diepe plassen in Haarlemmermeerse Bos en
Toolenburg, direct na aanleg hogere chloridegehaltes hadden die in de jaren daarna van
nature lager zijn geworden.
Conclusies zwemwaterkwaliteit
Op basis van de verwachte concentraties aan nutriënten in de recreatieplas (8,8 mg N/l
en 1,0 mg P/l) is bloei van blauwalgen zonder bestrijdingsmaatregelen zeer
waarschijnlijk. Het relatief hoge chloridegehalte (zwak brak) staat mogelijke
blauwalgenbloei niet in de weg. Deze bloei verdwijnt pas als het chloridegehaltehoger is
dan 8 g/l (lit.7).
Om een goede zwemwaterkwaliteit te kunnen garanderen zijn op grond van voorgaande
berekeningen derhalve verstrekkende maatregelen nodig om de gehalten aan stikstof
en fosfor te reduceren die zoals in de vorige paragraaf beschreven waarschijnlijk niet
haalbaar en betaalbaar zijn. Om aan de normen voor zwemwaterkwaliteit toch te
kunnen voldoen –met name dan in het kader van preventie van blauwalgenbloei- zijn
beheersmaatregelen nodig zoals het gebruik van een luchtmenginstallatie. Hierbij is het
van belang uit te gaan van waterkwaliteitsnormen die het hoogheemraadschap hanteert
voor vergelijkbare kunstmatige diepe plassen zoals de diepe plas Broekvelden
Vettenbroek. Voor deze zwemplas is voor het GEP een hogere norm voor stikstof
afgeleid van 1,3 mg N/l.
Naast genoemde conclusie wordt aanbevolen expliciet aandacht te schenken aan de
effecten die stratificatie op de waterkwaliteit van de plas met name in het zwemseizoen
in de zomer kan hebben. Hiertoe kan de methodiek worden gebruikt zoals beschreven
in het STOWA-rapport ‘Een heldere kijk op diepe plassen’ (lit. 8). Bij het toepassen van
een menginstallatie treedt er in het zwemseizoen geen stratificatie meer op.

5.4

Mogelijke aanvullende maatregelen
Uit de resultaten van de water- en stoffenbalans blijkt dat de te verwachten
waterkwaliteit voor nutriënten niet voldoet aan de normen voor een goed ecologisch
potentieel (GEP). Daarnaast zijn er ook zeker risico’s op algenbloei. Dit betekent dat
gezocht moet worden naar aanvullende maatregelen die de waterkwaliteit in positieve
zin kunnen beïnvloeden. Daarbij dient tevens een inschatting te worden gemaakt van de
bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit.
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In tabel 5.5 is een algemeen overzicht gegeven van alle mogelijke maatregelen voor
verbetering van de ecologische en hygiënische waterkwaliteit van diepe plassen. Hieruit
is een selectie van specifieke maatregelen gemaakt voor de nieuwe recreatieplas die
daarna worden opgesomd. De geselecteerde maatregelen kunnen worden
onderverdeeld in mitigerende maatregelen en beheer- en inrichtingsmaatregelen. Voor
een verdere, gedetailleerde toelichting op deze maatregelen wordt verwezen naar de
aangehaalde literatuurbron (Lit. 8).
Tabel 5.5 Overzicht van maatregelen voor verbetering van de ecologische kwaliteit van diepe plassen
(Bron Lit. 8).
Hoofdmaatregelen

Concrete maatregelen

Resultaat(bijdrage)

-

isoleren van omringend oppervlaktewater
voorzuiveren van inlaatwater
beperken uitwisseling grondwater
beperken overige inkomende nutriëntenstromen
(watervogels, bladinval, etc.)

P- en N-reductie (++)
P- en N-reductie (++)
P- en N-reductie (+)
P- en N-reductie (+)

-

baggeren ondiepe delen
afdekken met zand
toevoegen van Fe/Al-zouten
flock&lock
zuurstofinjectie

P-reductie (+)
P-reductie (++)
P-reductie (++)
P-reductie (++)
P-reductie (+)

Bronmaatregelen
Externe belasting

Interne belasting

Systeemmaatregelen
(vergroten toelaatbare belasting)
Voedselwebmaatregelen

- verblijftijd verkorten via doorspoelen
- hypolimnische retractie
- verdiepen

P- en N-reductie (+)
P-reductie (+)
P- en N-reductie (+)

- visstandbeheer
- diepe menging ter bestrijding van blauwalgen
(beluchting)

Bestrijding(blauw)algen*(+)
Bestrijding (blauw)algen* (+)

(Her)inrichtingsmaatregelen

- creëren van ondiepe zones / verondiepen
- verbeteren van de connectiviteit
* en daarmee via opname in biomassa indirect reductie van P en N

5.4.1

Bestrijding (blauw)algen* (+)
Bestrijding (blauw)algen* (+)

Mitigerende maatregelen
Mitigerende maatregelen bij deze diepe plas zijn er op gericht de externe belasting met
nutriënten te verminderen en fecale besmetting te bepreken/voorkomen. Concrete
maatregelen die voor de betreffende plas kunnen worden toegepast zijn:
-

5.4.2

uiteraard geen rioolwateroverstorten op de plas;
behandeling van het oppervlaktewater in een defosfateringsinstallatie;
aanleggen van rietkragen en/of een helofytenfilter (zuiveringsmoeras);
tegengaan van voeren van eenden en gebruik van lokvoer voor sportvisserij;
beperken fecale verontreiniging door vogels, honden, paarden en mensen.

Inrichtings- en beheermaatregelen
Bij de uitwerking van de recreatieplas moet aandacht worden besteed aan de inrichting
en het beheer. Met de juiste inrichtings- en beheermaatregelen kunnen negatieve
effecten op de ecologische waterkwaliteit worden beperkt en kan worden voldaan aan
de normen van de Europese zwemwaterrichtlijn. Maar de hiermee gemoeide kortere
duur dient zich wel gunstig te verhouden tot het maatschappelijk rendement van de
recreatieplas.
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Om een goede zwemwaterkwaliteit te waarborgen is het allereerst belangrijk om de
uitstoot en de externe aanvoer van voedingsstoffen te beperken zoals hiervoor
omschreven. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de interne belasting te beperken.
Om bloei van blauwalgen te voorkómen en een goede zwemwaterkwaliteit te bereiken
zijn de volgende beheers- en inrichtingsmaatregelen mogelijk:
-

aanleg van rietkragen, ondiepe gedeelten en eilandjes;
de plas hydrologisch isoleren van de (voedselrijke) omgeving;
toepassen van natuurlijke peilfluctuatie;
beperken nutriëntrijke kwel door peilopzet;
beluchtingssysteem (voorkomen blauwalgenbloei). Het sinds 2001 in de
HaarlemmermeerseBosplas toegepaste beluchtingssysteem tegen blauwalgenbloei
is een effectieve beheermaatregel gebleken.

Beperken/voorkomen van interne belasting is mogelijk door:
-

geen voedselrijke bodem door regelmatig baggeren van ondiepere plasdelen;
fosfaat door bezanden en gebruik van phoslockinsediment en bodem binden om
nalevering te beperken;
toepassing van een luchtmengsysteem. Zoals in § 5.3 aangegeven wordt hiermee
stratificatie in het zwemseizoen voorkomen. Met deze menging wordt dan tevens de
interne nutriëntenbelasting en daarmee de mate van eutrofiëring verminderd.

Interne eutrofiëring wordt veroorzaakt door opwerveling van bodemdeeltjes en
nalevering vanuit de bodem. Bij nalevering vanuit de bodem lost fosfaat, dat eerst in de
bodem gebonden was aan ijzer, op in het water. Opwerveling van bodemdeeltjes (bij
ondiepten en wind, vissen) en nalevering vanuit de bodem moeten worden voorkomen.
Bij de aanleg van de recreatieplas dient de bestaande nutriëntrijke bouwvoor ter plaatse
te worden afgevoerd.
In het ontwerp dienen voldoende ondiepe delen te worden opgenomen waar water- en
oeverplanten kunnen groeien. Deze planten zorgen voor opname van nutriënten uit het
water. In het huidige ontwerp (Masterplan, maart 2011) wordt uitgegaan van een
verhouding van 70% diep en 30% ondiep water. Dit is gebaseerd op de situatie in
bestaande min of meer vergelijkbare recreatieplassen (Haarlemmermeerse Bos,
Toolenburgerplas, Zevenhuizerplas). In de ondiepe delen is het wel nodig om periodiek
te baggeren om de daarin opgehoopte nutriënten te verwijderen.
Een helder watersysteem is vaak te bereiken door te zorgen voor een evenwichtige
visstand waarin witvis (bv. Brasem) niet dominant voorkomt. Deze soorten zorgen
enerzijds voor opwoeling van bodemmateriaal waardoor voedingsstoffen in de
waterkolom komen en anderzijds eten zij watervlooien. Deze watervlooien leven van
algen en houden normaal gesproken de algenbloei binnen de perken.
Goede doorstroming kan overmatige groei van blauwalgen voorkomen. Om de
doorstroming in de plas te bevorderen kan mogelijk een pompsysteem worden
aangelegd.
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Een concrete duurzame oplossing zou gebruik een ‘klassieke’ windmolen kunnen zijn
waarmee water door een hydrologisch van de plas gescheiden helofytenfilter wordt
geleid (een nieuw prijswinnend concept van Royal Haskoning).
De groeisnelheid van blauwalgen wordt onder andere bepaald door de temperatuur. In
de ondiepe stagnante delen zal opwarming van het water lastig zijn te voorkomen. De
temperaturen kunnen daar in warme zomers oplopen tot buitentemperatuur (25 graden).

5.4.3

Kosten van maatregelen
De kosten van de hiervoor genoemde maatregelen zijn sterk afhankelijk van het
integrale maatregelenpakket dat voor de verbetering van de waterkwaliteit wordt
ingezet. Relatief dure maatregelen zijn in tabel 5.6 aangegeven.
Tabel 5.6 Globale kosten van maatregelen voor verbetering van de ecologische kwaliteit van diepe
plassen (Bron Lit. 9, 10, 11).

Investeringskosten

Maatregel
Toepassing defosfateringsinstallatie

(2)

(3)

Toepassing helofytenfilter
Baggeren ondiepe delen

3

k€ 75 -625 per 100 m /h
k€ 50 – 100 per ha

(4)

€ 0,015 – 0,04 per m

Toepassing beluchtingsinstallatie

(5)

3

€ 80 per ha

(6)

(7)

3

Bron
Lit. 9

€ 5.000 per ha
€ 8 – 15 per m

Gebruik van Phoslock voor P-binding
Toepassing luchtmenginstallatie

Exploitatiekosten(1)

Lit. 10
Lit. 11

k€ 250 per jaar
k€ 600 - 700

circa k€ 100 per jaar

(1)

kosten voor investering, beheer (personeel, energie, chemicaliën) en onderhoud

(2)

afhankelijk van type proces (coagualatie/sedimentatie, continue vlokkingsfiltratie, langzame zandfiltratie, filtratie
fuzzy filter)

(3)

aanlegkosten

(4)

kosten voor baggeren, transporteren en bestemmen van verspreidbare baggerspecie

(5)

binding van fosfaat in sediment en bodem met behulp van lantaanhoudend kleimineraal om nalevering te
beperken

(6)

jaarlijkse kosten voor waterplas van 80 ha (= 3x HaarlemmermeerseBosplas)

(7)

van exploitatiekosten is circa k€ 30 benodigd voor energieverbruik

De overige maatregelen zijn afhankelijk van de omvang en frequentie relatief goedkoop.
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6

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
De volgende conclusies en aanbevelingen kunnen op grond van deze studie worden
gegeven:
Verbreiding basisveen
- De resultaten van sonderingen en boringen geven een nauwkeurig beeld van de
verbreiding van het basisveen op basis waarvan de geohydrologische effecten
vande plas voldoende nauwkeurig kunnen worden bepaald.
Geohydrologische effecten:
- Door de directe verbinding tussen de plas en het eerste watervoerende pakket zal
het toekomstig peil in de plas gedomineerd worden door de (fluctuaties in de)
grondwaterstijghoogte in het eerste watervoerende pakket en zal daarmee een min
of meer natuurlijke fluctuatie hebben in de tijd.
-

Het berekende toekomstig gemiddeld evenwichtspeil in de plas bedraagt NAP -4,43
m. De fluctuatie op de plas hangt samen met de neerslag en verdamping en mate
van interactie met de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket. In de situatie
dat het huidige kwelstoom ter plaatse van de plas gehandhaafd blijft bedraagt het
gemiddeld peil in de plas NAP – 4,49 m.

-

Stijghoogteveranderingen door de aanleg van de plas buiten het plangebied van
Park21 zijn beperkt in omvang.

-

Verlagingen blijven beperkt tot een relatief klein gebied binnen het toekomstige park.

-

Buiten het plangebied vinden beperkte verhogingen van de stijghoogte plaats ten
zuidwesten en noordoosten van het plangebied; de verhogingen bedragen
maximaal 0,1 m. bij een evenwichtspeil in de plas.

-

De effecten voor
verwaarloosbaar.

-

Ter plaatse van de Toolenburgerplas is sprake van een geringe verhoging van de
stijghoogte in het eerste watervoerend pakket (5 tot 8 cm.). Hierdoor zal het peil in
de Toolenburgerplas naar verwachting in dezelfde ordegrootte kunnen stijgen. Dit
effect is dusdanig klein dat het geen gevolgen voor het beheer en functioneren van
de Toolenburgerplas zal hebben.

verandering

van

de

freatische

grondwaterstanden

zijn

Om de fluctuatie van het peil op de plas goed in beeld te krijgen is het noodzakelijk
de dynamische interactie tussen de plas en het eerste watervoerende pakket nader
te onderzoeken. Hiertoe zijn tijdsafhankelijke berekeningen nodig. Het huidige
grondwatermodel rekent stationair en kan worden aangepast om deze
tijdsafhankelijke berekeningen mogelijk te maken. Voor de uiteindelijke inrichting
van de plas is het zinvol om de fluctuatie goed in beeld te hebben.
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Risico’s voor opbarsten van de bodem
- Uit de opbarstberekeningen volgt dat er in de huidige situatie geen sprake is van
een opbarstrisico buiten de watergangen en binnen het invloedsgebied van de plas.
In een situatie met een evenwichtspeil op de plas neemt het opbarstrisico in de
omgeving in zeer geringe mate toe; de veiligheidsfactor neemt hier af met ongeveer
1 procent in de gemiddelde situatie en 2 procent bij een verhoogd peil. Ook in deze
situatie is er geen gevaar voor opbarsten buiten de watergangen.
-

Ook binnen de watergangen in het invloedsgebied van de plas neemt de
veiligheidsfactor af met ongeveer 1 procentin de gemiddelde situatie en 2 procent bij
een verhoogd peil. Dit effect is desgewenst te mitigeren door een hoger peil (circa
10 cm) in de watergangen in te stellen.NB de modelberekening laat ook in de
huidige situatie opbarstrisico zien bij de watergangen. Door taludwerking en in de
praktijk mogelijk wat grotere bodemgewichten zal dit in de praktijk minder zijn.

Waterkwaliteit
- De verwachte waterkwaliteit voldoet niet aan de GEP normen die zijn afgeleid van
kunstmatige diepe zoete plassen, watertype M20. Voorgesteld wordt om de stappen
in de Handreiking MEP/GEP (Lit 12) te doorlopen om te komen tot een
maatregelenpakket om enerzijds de waterkwaliteit te verbeteren en anderzijds
realistische waterkwaliteitsdoelen voor de recreatieplas af te leiden.
-

Zonder toepassing van afdoende maatregelen zijn de risico’s op groene algen- en
blauwalgenbloei groot.

-

Er is vooralsnog onvoldoende kennis om algenpopulaties in diepe plassen goed te
kunnen voorspellen.

-

Omdat iedere plas anders is, verdient het aanbeveling om zowel bij de analyse als
bij de beoordeling van maatregelen rekening te houden met de aanwezige en te
verwachten blauwalgenpopulaties.

-

Het is zinvol om in te zetten op een maatregelenpakket dat zowel de externe als de
interne belasting aanpakt om de kans op blauwalgenproblemen te verkleinen. Om
het meest geschikte maatregelenpakket samen te stellen kan gebruik gemaakt
worden van de beslisboom die is opgenomen in het STOWA-rapport ‘Een heldere
kijk op diepe plassen’.

-

Het vooraf voorspellen van de bijdrage van de mitigerende maatregelen aan het
verbeteren van de waterkwaliteit is lastig. Het is daarom aan te bevelen om naar
ervaringen bij vergelijkbare plassen te kijken.

-

De ervaringen met de beluchtingsinstallatie in ondermeer de diepe
HaarlemmermeerseBosplas dienen meegenomen te worden indien voor deze
maatregel wordt gekozen. Toepassing van een luchtmenginstallatie ter preventie
van stratificatie in het zwemseizoen is daarbij een voor de hand liggende
combinatie.
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-

De investerings- en exploitatiekosten van mogelijk toe te passen maatregelen
variëren sterk. Dit kan een doorslaggevende rol spelen bij de samenstelling van het
definitieve maatregelenpakket om een goede waterkwaliteit te bereiken en te
behouden.

-

Combineren met mogelijke maatregelen die naar voren komen in een (verplicht op
te stellen) zwemwaterprofiel vormt de duurzame basis voor een goede ecologische
en veilige waterkwaliteit.

Vervolgonderzoek recreatieplas Park 21
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