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O N T W E R P UITGEWERKT VOOR DE HAARLEMMERMEER

Drijvendekassen:
waterbergingineen
nieuwkassengebied
Wanneervoorstellenoverwaterberging optafelkomen,ontstaanautomatisch vragenoverdewaterkwaliteitenecologischeprocesseninzo'nbergingsgebied. InNederland bestaatbijvoorbeelddekans
opovermatigealgenbloeialsgevolgvanhogenutriëntenconcentraties.Maarwatalsvoorgesteld
wordtom70procentvanhetbergingsgebiedtebedekkenmetkassen?BinnenhetprojectDnjvende
Kassen,eeninitiatiefvoormeervoudigruimtegebruikvanuitverschillendeonderzoeksinstitutenen
hetbedrijfsleven enmedegejinancierddoorHabiform enDelft Cluster,ishiernaaronderzoekverricht.
Technischblijkthetmogeijk omdrijvende kassentebouwen,maarlokalerandvoorwaardenbepalen
deuiteindelijke kansrijkdom vooruitvoering.Hetonderzoeknaardewaterhuishouding, waterkwaliteitenecologievaneen kunstmatig aangelegdewaterbergingsplasisvoorcenjtctievevoorbecldlocaticindeHaarlemmermeeruitgewerkt.Opmaandag25novembervindteenpresentatievanhetontwerpplaatsmhetprovinciehuisinDenHaag.
Waterberging incombinatiemetdrijvendekassen biedteenaantal mogelijkheden.Doothetwaterpeil relatieflaagtehouden,kanopvangcapaciteit ontstaan voor
extreem natteperiodes(piekberging).Innatteperiodeskanwater worden vastgehouden,
zodatineendrogezomerperiode deomgevingkanworden voorzienvanrelatiefgoed
water(seizoensberging).Deplaskanook
wordenbenut alsopenwaterineenkassengebied metveelverhardoppervlak.Totslot
kandewaterplas mogelijk alsbronvoor
gietwater benut worden.

A/b. 1:

ditookvoorhanden?Bijditproject iservanuitgegaandatditneerslagoverschot uiteen
deelvandeHaarlemmermeer kanworden
verplaatst naardekassenplas(inplaatsvan
afgevoerd naar deboezem).Daarvooriseen
gebied van600hectareinde Haarlemmermeeraangewezen als'droog' kassengebied,
vanwaarhetneerslagoverschot indeplas
wordtgepompt.Indezomerwordthet
opgeslagen water vervolgensgebruiktvoor
hetdoorspoelenvande600 hectare.
Omeenbeeldtekrijgen vanhetpeilverloopindeplasinnatte,drogeengemiddelde
jaren iseenwaterbalans opgesteldvanhet
studiegebied bestaandeuit600hectaredroog
kassengebied en100hectarekassenplas.Op
basisvangemeten neerslagenverdampingsreeksenenaannamesoverkwelenwegzijgingisdewaterbalans overdeperiode19582001 opgesreld.Deneerslagen
verdampingsreeksen zijn gecorrigeerd volgenshetmiddenscenario voorhetjaar2100

Ontwerpenlocatievanhetjictievestudiegebied.A.BovenaanzichtenIigm'n^mdeHaarlemmermeer,
met marijsbetoppervlakwaar'dro^ekassen'zijn voorzien.B.Dwarsdoorsnedevandewaterbergingsplasmetdednjvendekassen.

Inhetnuvootliggende ontwerp isseizoensberginghethoofddoel vandebergingspias.DeHaarlemmermeer kentinde
zomereenwatervraag.Alsgevolgvaneen
grotezoutekweldruk ontstaat eenhoge
saliniteit vanhetoppervlaktewater.Nu
wordrdepolderdoorgespoeld metboezemwateruitdeRingvaart. Hierdoorwordtde
saliniteitweliswaarondercontrolegehouden,maarvormtdettofiegraad vanhet
watereenprobleem.Seizoensbergingzou
eenoplossingkunnen zijn voorbeideproblemen.
Inzicht indewaterkwaliteit enecologie
vaneennieuwaangelegdebergingspiasis
nietmogelijk zondereersteen beschrijving
vanhetlokalehydrologische systeemte
maken.Vanuitdeomgevingzalzoveel
mogelijk kwalitatiefgoedwaterindewinter
indeplasmoeten worden ingelaten,maaris
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conform hetadvies'waterbeleid voorde21e
eeuw'.Naast het peilverloop indeplas geeft
dewaterbalans eenbeeld vandewatervoorzieningaanhetomliggendegebied gedurendedezomermaanden endewateropvang uit
ditzelfde gebiedengedurende de wintermaanden.
Zowelhet minimum alshet maximum
toelaatbaar peilindeplaswordt nooit
bereiktgedurendede44gesimuleerdejaren.
Indezomermaanden isdoorgaans ruimschootsvoldoendewateromdeomgeving
vandoorspoelwater revoorzien (afbeelding
2).Zelfsvooreengebieddat driekeergroter
isdandehuidigegeplandegrootte (i.e.600
hectare)kanvoldoendedoorspoelwatergeleverdworden.Deplaskandan ookgoedvoor
waterberging worden gebruikt.

Waterkwaliteit

doorspoelbron gebruikt kunnen worden.
Enkelebelangrijke factoren zijn vaninvloed
opdewaterkwaliteit indeplas:
• Het inlaatwater bestaat uiteen mengsel
vanhet neerslagoverschot ensterkvoedselrijk kwelwater.Alshet percentage
neerslagwater hooggenoeg is,kanin het
gunstigstegevaleenvoedselarme waterplasontstaan.Mengingvanhet neerslagoverschot met hetsterk voedselrijke
kwelwater indeomgevingisechter niet
te vermijden;
• Debedekkingmetkassenbeperktde
inbrengvanlichtenergie voorprimaire
productie vanalgen;
• Destagnantesituatieendebedekking
metkassenzorgenvooreenverminderd
re-aeratie-oppervlak,waardoorgrotekans
bestaatophetontstaanvan zuurstofloze
omstandighedenonderdekassen.

Hetopgeslagenwater inde bergingspias
moetvanbeterekwaliteit zijn dan hetboezem-enpolderwater,wilhet als alternatieve

Degevolgen hiervanvoordewaterkwaliteit indeplaszijn onderzocht door het

Voorzitter Tielrooy van stuurgroep is optimistisch
Meervoudigruimtegebruikbesraatmallerleivormen.Drijvendekassenvormteréénvan.Suidseen
jaarwordtonderzochto/dit ideeterealiserenvalt.Op25novemberpresenteertdegelijknamige
stuurgroepderesultateninhetprovinciehuisvanZuid-Holland inDenHaag.Eenvoorgesprekmet
devoorzittervandestuurgroepF.Tielrooy leertdateenproefproject opkomstis,waarschijnlijk inde
Haarlemmermeer.
Wieaankassendenkt,denkt algauwaan
hetWestland,wantdaarligtimmersde
bakermat vandeNederlandse glastuinbouw.
Debewoners inderegiosprekenookwel
overdeglazen stad,omdat het landschap
vooralbestaat uitgrotelanggerektekasarealenmetsmalleslootjes ertussen.
Wiedaarna hetbegripdrijvende kassen
voordegeest neemt, kanineerste instantie
ophetverkeerdespoorraken.Eenbuitenstaanderzou kunnen vermoeden dat mende
kassen in hetWestland opwater willaten
gaandrijven.Opzichgeenslechtvermoeden,want het isdebedoelingomkassenop
water telatendrijven maardan opeenanderelocatiedan inhet Westland.
Zoalsbekend bestaatinhetWestlandén
rondAalsmeergeenruimtemeervoorde
bouwvannieuwekassen.Hetgebiediszo
volgebouwd metkassendatdeoverheidvele
duizend hectares kassennaareldersgaatverplaatsen.Bijveelglastuinbouwers schoot dat
voornemen inhetverkeerdekeelgat,maar
aandeanderekantzagenzeindat verhuizen
nodigwasgeziendehevigewateroverlast in
deafgelopenjaren.
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Waarmoetendekassendan komen?
Waaipassenzegoedinhet landschap? Het
antwoord opdievragen isterugtevinden in
tweehuisvestingseisen:restwarmteenkooldioxidezoveelmogelijk benutten opde
nieuwelocatieénkassenzodanig situeren
datdewaterhuishouding terplaatse intact
blijft.
Naaraanleidingvandievragen voerde
detuinbouwsector overlegmetdeoverheid.
Deeerstgenoemde partij bleefliever vanuit
deeigenpositieinhetWestland opereren,
maardetweedepartij gafaandat extra
ruimtenodigisomwatertekunnen bergen
inhetwestenvanNederland.Uitdiedialoog
kwamvanuit eenderdepartij, DuraVermeer
inHoofddorp, hetideevandrijvende kassen.
Dedrijvende kasvormteenvoorbeeld van
het meerderemalenbenutten van ruimte.
Vanuitdetuinbouwsector isvraagnaarextta
kassenvan3.000hectareenvanuitdeoverheidbestaatbehoefte aanextra waterberginginhetWestland.Verplaatsenvankassenlevertindiezindusalruimtevoorwater
op.Maarookhetconceptzelfstaat volopin
hettekenvanmeervoudig ruimtegebruik.

makenvanenkeleindicatieve berekeningen
gebruikmakend vaneeneenvoudigemodelopzet.Metnamedematevanmenging van
neerslagwater met kwelwater inhet'droge'
kassengebied,dedispersieveenadvectieve
mengingindeplasendeaannames qua
bodemzuurstofverbruik en mineralisatie
vormen belangrijke parameters voorde
modelresultaten. Daaromzijngevoeligheidsanalysesgemaakt waarbij deze factoren
fluctueerden.
Deresultaten vandezeindicatieveberekeningengevenaandatinderdaadeenverschilzalontstaan inde zuurstofconcentratie
onderdekassenendaarbuiten.Ookdeorganischstofgehaltes endehoeveelheid nutriënten verschillen.Seizoensfluctuaties zijn
aanwezig,maarhetzuurstofgehalte in het
wateronderdekassenblijft inallegevallen
benedendeMTR-norm voor oppervlaktewater(5,0mg/l).Dehoogste zuurstofconcentratieskomenvoorindebredestrook open

Eenronddraaiende kaslevertnietalleeneen
zinvollebijdrage aanruimtegebruik, het
bevoordeelt ookhet telenvangewassen inde
kaszelf Overdagdraaitdekasnaardezon
toeenindenacht werkt heteventueel met
assimilatieverlichting.
Dedrijvende kaszal hoogstwaarschijnlijkgaanrusten opdrijvende pontons,een
stelselvanbuizenwaardoorgas,kooldioxide,
water,verwarmingenkoelingkan stromen,
denoodzakelijke voedingsstoffen voorde
substraat waarop tomaten,komkommers en
paprika'sgroeien.Glasofkunststofzalhet
geheeloverkoepelen.Opheteerstegezicht
weinigandersdan hethuidige kasklimaat
ophet land.Hetgroteverschilisechter dat
het omringendec.q.opgeslagen water
opnieuwzalwordengebruikt. Dedrijvende
kaskandaardoor vrijwelgeslotenwotden
uitgevoerd.Duurzaam tentop,wanteen
gesloten kasbewerkstelligt eenhogereproductieenbeperktookdeuitstoot vanemis-

Voorzittervandestuurgroep isF.Tielrooy.Destuurgroep onderzocht alleaspectenvandedrijvende kas,detechnischeen
duurzame,maarvooralookdeeconomische,
ruimtelijke enjuridische. Daaruit kwam
onder meernaarvorendatditconceptvan
meervoudigruimtegebruik zeergeschiktis
voorfunctiemenging, aldusTielrooy.
Ondanks lichteterughoudendheid raakte
iedereengeleidelijk aanovertuigdenachtte

water(gemiddeld 8à9mg/l,met periodiek
oververzadiging alsgevolgvanprimaireproductie)endelaagste zuurstofconcentraties
oplocatiesonderdekassenmetdegrootste
afstand tot het openwater(gemiddeldotot4
mg/l,zieafbeelding 3).
In hetopenwaterworden opgrond van
denutriénrenbeschikbaarheid en lichtklimaat indezomermaanden chlorophyl-a
concentraties berekend vanordedo-100|Jg
/l,heelgangbaregehaltes in Nederlandse
eutrofe oppervlaktewateren, maarnietde
meestwenselijke situatiewanneer gestreefd
wordtnaareenzolaagmogelijke trofiegraad(zieafbeelding 4).Onderdekassen
vindteensteilegradiënt naaropg/1chlorophyl-aplaats,alsgevolgvanhet ontbreken
vanlichtinstraling.Alsgevolgvandeprimaireproductiezijngrotedag-nacht fluctuatiesinzuurstofconcentratie indezomer
niet uit tesluiten. Gevoeligheidsanalyses
wijzen uitdateensignificant lagerechloro-

mendetijd rijp vooreen praktijkvoorbeeld.
Destuurgroepdachtaanproeflocaties in
Delfland, bij het watetschapWilckenWierickeenherHoogheemraadschap van Rijnland,maarhet wordtnu waarschijnlijk de
Haarlemmermeerpolder, medeomdat daar
hetbestuurlijk draagvlakgroter bleek.
Tielrooy:"Deprovincie Noord-Holland
isergactiefophetgebiedvan meervoudig
ruimtegebruik enbovendien isinhetstreekplanal500hectarevoorkassenbouw gereserveerd.Daarvanzijn 300hectaregepland bij
Rijssenhout inde Haarlemmermeerpolder".
Eenandervoordeelisdatdezepoldet bij
uitstekgeschikt isomwatettebergen.Inde
zomerwordt het waterdattijdens dewinter
werdvastgehouden opnieuw gebruikt.

Scenario's
Destuurgroep onderzocht driescenario's:e'énmeteenoptimale waterberging,
éénwaarbij deecologiecentraalstaatenéén
waarbij eenoptimum wordt bereikt tussen
waterberging enecologie.Zijkregenrespectievelijk alsnamen debadkuip,het hoefijzer
endezonering.
Opdeproeflocatie zalstrakshet laatste
scenarioonderdeloepworden genomen,
omdat dietheoretisch hetbesteuitdebus
kwam.Tochbestaan nogveelvraagtekens,
ondermeeroverdewaterberging.Welkpeilbeheer isnodigindeplaswaarde drijvende

phyl-a concentratiegevonden wordtalshet
aandeelneerslagwater inhet inlaatwater
groterdanongeveer75procentis.

Afb.2;

Ecologische aspecten
Het watersysteem moet als bron voor
doorspoeling naast een goede waterkwali-

Berekendpeilverloopindeplasindeperiode 15)91-2001. Hetdoorspocldebietindezomeris.gelijkgekozenaa.n9.0o0kubiekemeterperseconde. Alleenindeextreemdropjeperiode1996-1997blijkt hetneerslag-enkweloverschotonvoldoendeomhet waterpeilvandeplastothetstreejpeil te doenStijgen. Inde
overujejaren bestaanechtereen tekorten.
Peilverloop 1991-2001

kaskomt?Watleverteenbepaaldebergingscapaciteitop?Enhoesneloflangzaamgroeiendeplanten bij snel fluctuerend peilbeheer?
Maarvragen bestaanooknogoverde
waterhuishouding vandedrijvende kaszelf
insamenhang methetwater indeomgeving.Wantwelkeffect heeft bijvoorbeeld het
gebruikvanbestrijdingsmiddelen indekas?
Watzijn degevolgenvanzogenoemd 'dood'
ofzuurstofloos wateronderdekas?Ookde
relatietussengrondwateren peilbeheer
behoeft nader praktijkonderzoek.
Ofschoon ernogveelvragenzijn waarop
deproeflocatie indekomendemaanden het
antwoord moetgeven,ishet voornamelijk
nogeenkwestievandelaatsteloodjes.Tielrooy:"Voor-ennadelen behoeven nognader
onderzoek,maar hetismeer eenkwestievan
depuntjes opde'i'zetten.Het ontwetp voot
deproefiservoor inhetlevengeroepen".
Landschappelijkgezien komt dedrijvende
kashetbestetothaar recht indedroogmakerijen vandeHaarlemmermeerpolder; qua
schaalenuitstralingpastdedrijvende kas
daaruitstekend in.

Voorhet haalbaarheidsonderzoek naar
dedrijvende kasseniseenbreed draagvlak
bijbedrijven enonderzoeksinstituten tot
standgebracht.Debetrokken opeenrij:
DuraVermeer,LEI,hetEconomisch Instituut vootBouwnijverheid, Ingenieursbureau Rotterdam,ArcadisenRoyalHaskoning.Hetonderzoek isbegeleiddooreen
sruurgroepeneenklankbordgroep.Inde
laatstegroepzaten vertegenwoordigers uir
dewaterschapwereld endeglastuinbouwsector.Deonderzoeksfinanciën zijn op tafel
gelegddoorHabiforum, Delfr Cluster, het
ministerie vanVROM,de Rijksplanologische
Dienst,deStichtingInnovatie Glastuinbouw,hetHoogheemraadschap vanDelflandenDuraVermeer.Naast bovengenoemd
onderzoek iseenstudieverricht naarde
techniekendetechnologie van drijvende
kassen.Departijen diedaarin participeren
zijn RoyalScheldeBuilding,IMAG,Intron,
TNO-Bouw,Delft Cluster, PraktijkonderzoekPlantenOmgevingenDuraVermeer.
Peter van der Zwan

VolgensF.Tielrooywordtde drijvende
kaseennoodzakelijke vormvan meervoudig
ruimtegebruik. Deklimaatverandering,de
dalendebodem inwest-Nederland en het
leefbaar houdenvandeomgevingvereisen
zowelvoorburgers alsondernemers aanpassingen;dedrijvende kaswordteréénvan.
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sesgeveneenmatigpositiefbeeldvoorde
situatie inhetopenwater.Deverminderde
zuurstofconcentraties onderdekassengeven
echteraandatnogniet het laatstewoord
hierovergezegd is.Ookvoordeecologische
aspecrendieinen rond deplasoptredenis
geenhardeuitspraak tedoen.Natuur is
robuust enflexibel enkanvaakheelwat
klappen opvangen.De grorepeilschommelingen indevoorbeeldlocatie komenophet
moment indepraktijk nietin vergelijkbare
situatiesvoor.Ookdewisselingen enonzekerheden inwaterkwaliteitsaspecten maken
exactevoorspellingen vanvoorkomendebiotanietmogelijk, temeeromdatonder gelijkeabiotischeomstandigheden verschillende
levensgemeenschappen kunnen voorkomen.

DewaterbergingindeHaarlemmermeer heeft inhetontwerpeenomvangvancirca 100 hectare, metdaarin 50hectaredrijvende kassen,20procentoverigevoorzieningenzoalsaan-en
afvoerwegen eneigenopslagruimteen30hectareopenwater.Hetverhardedeelvanhetgebied
is835 x835 metergroot.Dithoudt indataantweezijden eenstrookvan 165metermetopen
wateraanwezigzal zijn.Dezestrokenzullenecologischverantwoord wordeningericht,met
eentaludvan1:30ofeenhoogwatersloot.De dijken zijnopgebouwd totNAP, terwijl debodem
vandeplaszichbevindtopNAP -5m,netonderhethuidigemaaiveld.Hetgemiddeldewaterpeilbedraagt NAP -1.30m.
Hetomliggendegebieddatindewinterafwatert op deplas,iszesvierkantekilometergroot,
waarvande helft uitkassenbestaaten20procentmetoverigevoorzieningen.De neerslagdieop
hetkassendeelvanhetgebiedterechtkomt,wordtopgeslageninbassinsenisvoorgebruikvan
dekassen.Vanhetresterendegebied(ongeveerdrievierkantekilometer)wordtgedurendede
wintermaandenhetovertolligewater(neerslagenkwelminusverdamping)geloosdop deplas.

teit,ookecologischgezondzijn.Voldoende
doorzicht iseeneersteuitgangspunt voor
eengezondaquatisch ecosysteem.InNederlandwordt vaakéénmeter doorzichtals
vuistregelgebruikt voorhelderwater.Het
waterpeil indewaterbergingsplas staat inde
winterechter rond detweemeter hoogen
hetdoorzicht isslechts 80cm.Het licht
bereiktdebodemdanookniet en hierdoor
blijft hetgroeiseizoen vanpermanent ondergedoken wortelende waterplanten beperkt.
Indeplaskanzichtheorerisch gezien
zoweleensnoek-voorn als snoekbaars-brasemgedomineerd ecosysteem ontwikkelen.
Heteerstesysteem wordtgekenmerkt door
helder watermetwaterplanten enhettweededooreentroebelwaterzonder waterplanten.Hetsnoek-voorn systeemisdanook
meergewenst.Jongebrasemzalechtervia
hetpompsysteem indeplaskunnen komen.
Wanneerbrasemgaat overheersen heeft dit
negatievegevolgenvoordewaterkwalireit,
wantbrasem foerageert opdebodemen
woeltdezeom.Daaromzullen voldoende
predatoren aanwezigmoetenzijn,omte
voorkomen datbrasemdeoverhand krijgr.
Wanneerhetsysteemomklapt vaneen
snoek-voorn gedomineerd systeem naareen

A/b.3:

H20
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Binnen ditonderzoekzijn voorstellen
gedaan voortechnischeoplossingenvoor
bijvoorbeeld hetzuurstofprobleem. De
potenties vanhet toevoegen van zuurstofmbrengende leidingsystemen zijn inandere
situaties weleensbeproefd engoedbevonden.Ditsoortoplossingen kunnen eengoedebijdrage leverenaaneensuccesvolle
implementatie vandrijvende kassenin het
naar ruimtezoekendeNederland.Ommeer
inzicht tekrijgen indedaadwerkelijk optredendeeffecten opdewaterkwaliteit enecologiezalpraktijkervaring opgedaan moeten
worden,datwilzeggen het realiserenvan
eendrijvende kasineenzogunstigmogelijkeomgeving, f

Inhetontwerp voordedrijvende kassen
zijn tweenatuurvriendelijkeoeversopgenomen.Dezekunnen bestaan uiteenzonemet
zeerflauw hellend talud (met helling 1:30)of
eenhoogwatersloor langsderandvande
dijk. Bijeenflauw hellend talud zaldoorde
extremeschommelingen vanhet waterpeil
gedurende hetjaar eenzonevanongeveer 70
metergedurendedezomerlangzaam droogvallen.

Geen absolute conclusies
Vanuiteenhydrologisch oogpunt ishet
goedmogelijk omdedrijvende kassen te
realiseren indesituatiedievoordit onderzoekuitgangspunt vormde.Het onderzoek
isechtergebaseerdopveelaannamesen
randvoorwaarden.Dezezijn zolocatiespecifiek, dat voorelkeanderelocatieeen nieuwe
haalbaarheidsstudie moetworden opgesreld.
Voordewaterkwaliteit enecologie kunnen
geenabsoluteconclusies wordengetrokken.
Deresultaten vande waterkwaliteitsanaly-

Verschillen inzuursto/concentrattesinde bergingsylas tussen hetopen
waterenonderdekassen.
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snoekbaars-brasemgedomineerdsysteemis
hetmoeilijk ditsysteem weer'rerug teklappen'naar het meergewenste snoek-voorn
gedomineerd systeem.Eenpermanent troebeleplaszalhetgevolgzijn.

2000

2001

Afb. 4:

Ellis Penning en Ronald Bakkum
(WL/Delft Hydraulics)
EvertHolleman (Royal Haskoning)
JeroenFilius (Hoogheemraadschap
van Rijnland)

Verschillen inconcentraties chlorophyl-a inde ber^in^splas tussen het
openwaterenonderdekassen.
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