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Naast denoodzaak om ruimte voorwater tevinden vormt destagnatie inde verbetering van de
waterkwaliteit het belangrijkste speerpunt m lierwaterbeheer in Nederland. Dit concludeert deCommissie Integraal U/aterbeheer in 'Water m Beeld2001'.devoortgangsrapportage overher waterbeheer 111 Nederland'. Met de invoering van de IVvoeu degrootscheepscsanering van puntbronnen is
deoppervlaktewaterkwaliteit mde laatste driedecenniasterk verbeterd. Om dezestijgende li|ii door
te kunnen zetten wordt 111 hetwaterkwaliteitsbeheer nu heraccentgelegdop desanering van diffuse
verontreinigingsbronnen, met name uutriciiteiibroiineu. Instedelijke watersystemen worden dergelijkeemissiereduecreudc maatregelen (emissiespoorj mtoenemende matcgceombiueerd met effectgerichte maatregelen ;waterkwaliteitsspoor). Deajstemming van hetoperationeel beheeropde waterkwaliteit isecu 'schoon' voorbeeld van ecueffectgerichte maatregel. Gebleken isdat metdeze voor
landelijke watersystemen nog ongebruikelijke aanpak, dewaterkwaliteit beterafgestemd kan
worden opde waterkwaliteitsdoelstellingen.
In het kadervanDelft Cluster,een samenwerkingsverband tussen een aantal kennisinstituten in Delft waaronder deTUDelft en
WLDelft Hydraulics,wordt in deperiode20002003eenalgemeen onderzoek uitgevoerd naar
de mogelijkheden diein het operationeel
beheer van polderboczemsystemen worden
geboden,om testuren op waterkwaliteit 2 .
Onderdeel vandit algemeen onderzoek iseen
aantal casestudies,waarin de toepasbaarheid
vandeontwikkelde theorieën inde beheerspraktijk wordt onderzocht. Dit artikel behandelt eencasestudie5' voor het Rottesysteem,
onderdeel van het beheersgebied van het hoogheemtaadschap vanSchieland (afbeelding 1).
Binnen het Rottesysteem wordt de wateraanvoer en -afvoer verzorgd doorde Rotteboezem (afbeelding 2).Het huidige operationeel
beheer vandeRotteboezem isgericht op het
handhaven van het streefpeil, waarbij het
inlaatregime afgestemd wordt opde chlorideconcentratie van het inlaatwater. Devraag isof
met een uitgekiend operationeel beheer, beter
aan de waterkwaliteitsdoelstellingen voldaan
kan worden én ofbehalveop peilen chloride,
ookop nutriënten gestuurd kan worden.
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Huidige waterkwaliteit
Indrogezomerperioden isin het Rottesysteem debeschikbaarheid van water vanvoldoende kwaliteit beperkt, met name door de
zoutindringing bij de inlaatpunten opde
Nieuwe Maas (inlaat 1) endeHollandsche IJssel(inlaat 2).Ongeveer eensper tienjaar treedt
langdurige verzilting van de buitenwateren
op. Indiesituatie kan Schieland voorzijn zoetwatervoorziening gebruik maken van een
beperkte wateraanvoer vanuit de aangrenzende boezem van het Hoogheemraadschap van
Delfland (inlaat3).
Chloride in het Rottesysteem is afkomstig
van zoute kwelen met het inlaatwater meegevoerdezouten. Hoge chlorideconcentraties
votmen een bedreiging voor de agrarische
functies, met name voorde glastuinbouw.
Ongeveer90procent van de glastuinbouwbedrijven bevindt zich in polder Bleiswijk. Onder
normale omstandigheden bestaat slechts een
gering verschil tussen de chlorideconcentratie
van de uitgeslagen polderwateren en het
inlaatwater en liggen beideonder de strengste
ptovinciale norm van 200mg/L

Nutriënten in het Rottesysteem zijn met
name afkomstig van oude glastuinbouwbedrijven in polder Bleiswijk die bijgebrek aan
aansluitingen op het riool,restwater lozen op
het oppervlaktewater (nieuwe glastuinbouw
wordt direct opderiolering aangesloten).De
hoge nutriëntenconcentraties van het uitgemalcn polder Blciswijkwatcr votmen dan ook
de belangrijkste bedreiging voor de ecologische
en recreatieve functies van de Rotteboezem en
met name ook deRottemeren (afbeelding 1).
Het bovenstaande wordt geïllustreerd in
afbeelding 3 waarin de herkomst van deinkomende chloride-en stikstofvracht opdeRotteboezem wordt weergegeven voor dezomer van
1996.Het inlaatwater (Nieuwe-Maaswater),
polder Bleiswijkwater en deoverige polderwateren dragen ongeveer evenveelbij aan de totalechlondevracht opdeRotteboezem. Dit in
tegenstelling tot de nutriëntenvracht, waarvan
ongeveer 75procent afkomstig isvan polder
Bleiswijk alleen.Alsmen in de zomerperiode
deze polder actiefdoorspoelt, wordt het nutriëntrijke water, óók in periodes van waterinname, in het hart vandeRotteboezem uitgeslagen (afbeelding 1).Uit modelberekeningen
en een waterkwaliteitsanalyse isgebleken dat
bij het huidige operationeel behcet,dit nutriëntrijke watet bij waterinname vanuit het
zuiden (inlaat 1)met het inlaatwater naar de
bovensttooms gelegen Rottemeren wordt meegevoerd. Degrote nutriëntenbelasting en langeverblijftijd van het water resulteren hier in
overmatige algengroei met een verstoring van
deecologische balans tot gevolg.De algengroei
draagt ookbij aandevertroebeling van het
water en een afname van de zwemwaterwaterkwaliteit in het omliggende recreatiegebied.
Uit onderzoek naar de relatie tussen nutriëntenconcentraties van instromend en ontvangend water van meren en plassen in Nederland4', isgebleken dat de grenswaarden
(MTR-normen) m het ontvangende water werden bereikt bij nutnëntcnconcentraties in het
instromende water van gemiddeld 1,5maal de
grenswaarden. Deexactewaarde is afhankelijk
van de nutriëntenbelasting, de verblijftijd van
het water en dediepte van het meer ofdeplas.
Bij het huidige operationeel beheer bedraagt
de nutriëntenconcentratie van het instromende boezemwatet opdeRottemeren ongeveer
vier tot vijfmaal degrenswaarden en loopt de
nutriëntenconcentratie van het water in de
Rottemeren in dezomer op tot ruim vier maal
degrenswaarden voorstagnante wateren(2,2
mg/l voor stikstofen 0,15mg/l voor fosfor).
Het behoeft geen verdere uitlegdat het Rottesysteem zwaar geëutrofieerd is.

Sturen op waterkwaliteit
Afbeelding 4geeft desturing van een
watersysteem schematisch weer. In onder-
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staande tekst worden deelementen binnen het
schema toegelicht zonder verdere verwijzing.
Het watersysteem, indit gevalde Rotteboezem, staat centraal.Binnen het watersysteem
vinden diverse fysische, chemische en biologische processen plaats.Opdeze processen
worden zowelmenselijke als niet-menselijke
invloeden uitgeoefend.
Onder verstoringen worden externe
invloeden verstaan diegevolgen hebben voor
desysteemtoestand, maar waarop de bedrijfsvoerder zelfgeen invloed heeft. Als voorbeeld
dient desituatie waarin bij hevige neerslageen
poldergemaal op maximumcapaciteit nutriëntrijk water op de boezem uitslaat. In een
dergelijke situatie isersprakevan overmacht
en kan de bedrijfsvoerder met kennis van het
systeem,actuele waterstanden en weersvoorspellingen (overige informatie) hier hooguit op
anticiperen en zonodigcorrigerende sturingsmaatregelen nemen.
Onder normale omstandigheden kan de
bedrijfsvoerder met behulp van regelkunstwerken (gemalen, inlaten, stuwen) direct en
bewust ingrijpen op dewaterbeweging en
daarmee op het transport van opgeloste stoffen
binnen het watersysteem. Bijdeze sturingsmaatregelen worden één ofmeerdere rcgelkunstwerken zobediend dat de systecmtocstand optimaal afgestemd wordt op de
geformuleerde doelstellingen (peilbesluiten,
waterkwaliteitsnormen).Deze terugkoppeling
wordt weergegeven door de 'feed back loop'
sturingsregels.
Andere fysische en met name ook chemischeen biologische processen vallen buiten de
directe invloedsfeer van de bedrijfsvoerder

Aft).1:

hoewel zevaak wel een belangrijke invloed
hebben opdewaterkwaliteit. Voorbeelden
hiervan zijn deafbraakprocessen en uitwisseling van stoffen tussen dewaterkolom en de
waterbodem.Aangezien deze processen ook
afhankelijk zijn van fysische parameters alsde
waterdiepte en de stroomsnelheid van het
water, kande bedrijfsvoerder indirect wélenige invloed uitoefenen op deze processen.Als
beheerder kan Schieland ookdirect ingrijpen
opdechemie en biologie:opde chemie door
bijvoorbeeld een voedselrijke sublaag uit te
baggeren ofdoor een defosfateringsinstallatie
tebouwen,opdebiologiedoorActiefBiologisch Beheer,waarbij bijvoorbeeld bodemwoelendevissengevangen worden om deecologischebalans te herstellen.

Sturing: verwijdering, verplaatsing,
verdunning
Om door middel van sturing de waterkwaliteit teverbeteren, heeft een waterbeheerder drie mechanismen tot zijn beschikking:
verwijdering, verplaatsing en verdunning 5 '. Bij
verwijdering worden verontteinigingen zoveel
mogelijk uit het systeem verwijderd, via de
kortste wegen eventueel met behulp van doorspoeling. Bijverplaatsing worden 'vuile'en
'schone' waterstromen zoveel mogelijk van
elkaargescheiden. Deachterliggende gedachte
isom dewaterkwaliteit ingevoelige gebieden
te verbeteren,eventueel hogere concentraties
in minder gevoeligegebieden opde koop toe
nemend. Bijverdunning wordt verontreinigd
water bewust gemengd met water van hogere
kwaliteit. Het doelhiervan isom depieken in
deconcentraties afte vlakken tot onder de

normwaarden. Vanzelfsprekend kunnen de
drie mechanismen ookgecombineerd worden
in sturingsmaatregelen ter verbetering van de
waterkwaliteit.

Sturing op chloride
Uitdestudie isgebleken dat vanwege de
kleineverschillen in dechloridevracht vande
uitgeslagen polderwareren en het mlaatwatet
opdeRotteboczem (afbeelding 3),in normale
omstandigheden nauwelijks mogelijkheden
bestaan (eneen noodzaak is)om dechlorideconcentraties te verlagendooreen gewijzigd
operationeel beheer.Alleeninextreme droogte,
bij langdurige verziltingvandeNieuwe Maas
en Hollandsche IJsselkunnen knelpunten in
dezoetwatervoorzieningontstaan. Indeze
situatie kan wateraanvoer vanuit de boezem
vanDelfland plaatsvinden (inlaat 3, afbeelding
5).Indien decapaciteit van dezesluisniet toereikend blijkt tezijn (maximaaléén kubieke
meter perseconde),wordt bij dekleineverziltingsfrequentie en beperkte verziltingsduur in
dehuidige situatie,voorgesteld om een evenmeel klein tekort aan tevullen met (zouter)
inlaatwater vanuit deNieuweMaas.Met de
noordelijke ligging van demeest zoutgevoelige
functies kan in dergelijke situaties de zoetwaterbuffer opdeRotteboczem tussen de boezcminlaat (inlaat 1) en de betreffende polderinlaten (gedeeltelijk) benut worden.Na afloop van
deverziltingspetiode kan hetzout verwijderd
worden doordeRottcboezem vanNoord naar
Zuid door tespoelen met Hollandsche IJsselwater (inlaat4,afbeelding 5).
Bijeen toename van de verziltingsfrequentie van deNieuwe Maas en Hollandsche

Rotteboczem boverutrooms.
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IJsseléneengroeiendtekortaanzoetwaterop
delangetermijn, zalmoetenwordennagegaanofvanuitDelfland eengroteraanvoerdebietgerealiseerdkanworden.

meegevoerd.Uitmodelberekeningen met
SobekisgeblekendathiermeedenutriëntenbelastingopdeRottemerenmetruim50procentverminderd kanworden.
Alleen inperiodenvanextremedroogteen
langdurigeverziltingvandeHollandscheIJssel
verdientdesturingopchloridehogereprioriteitenzalwatervanuitDelfland aangevoerd
moetenworden.Omdewateraanvoer vanuit
deHollandscheIJsselindepraktijk terealiserenmoeteenaantalingrepengedaanworden
inhetsysteemwaarvanderenovatieen/ofvernieuwingvaneengemaal(inlaat4, afbeelding
5)debelangrijksreis.

Sturing op nutriënten
Metdeongunstige liggingvandegrootste
nutriëntenbron (gemaaldeKooi)inhethart
vanhetsysteemiserinhetonderzoekbijde
ontwikkelingvannieuwe sturingsmaatregelennaargestreefd het'gevoelige' noordelijke
deel(natuur-enrecreatiegebieden)vandeRotteboczemzoveelmogelijk teontlasten ente
scheidenvanhet'mindergevoelige'zuidelijke
deel(mechanismeverplaatsing).DitkangerealiseerdwordendoorwateraantevoerenvanuitdeHollandscheIJsselviadeRingvaartboezem(afbeelding ren5).Metdewateraanvoer
vanuit hetnoordenwordterminder nutriëntrijk polderBleiswijkwaternaardeRottemeren

Afb.4:

Conclusies en aanbevelingen
Meteengewijzigde wateraanvoerrouteen
eenrelatiefkleineingreep,kandenutriëntenbelastingopdeRottemeren metongeveerde
helft verminderd wordentenopzichtevande

Schematische weergavegestuurd watersysteem (sectie Land en Waterbeheer, T UDelft).

doelstellingen

huidigesituatie.Geconcludeerd wordtdat
mogelijkheden bestaanomte'sturenop
waterkwaliteit'waarbij metbehulpvande
bcschtevcnmechanismen,dewaterkwaliteit
beterafgestemd kanwordenopdeoppervlaktewaterfuncties.
Ondanksdevermindering indenutriëntenbelastingopdeRottemeren bijeengewijzigdoperationeel beheer,blijft hetechtereen
zwaargeëutrofieerd,lichtgelimiteerdsysteem
enzalhetzichtbareeffect opdewaterkwaliteit
geringzijn.EenverderereductieindenutriëntenbelastingopdeRottemeten kangerealiseerdwordendoordewateraanvoer naarhet
noordelijke deelvanhetRottesysteemloste
koppelenvandeRotteboezem.Doordeafname
indewatervraagzaldebelastingopdeRottemerenmetmeegevoerdenutriënten (afbeelding5 links)afnemen enzaldeverblijftijd van
hetwaterinhetsysteemtoenemen.Metde
recenteverwijdering vannutriëntrijk bodemslibisookdeinternebronvannutriëntengrotendeelsgesaneetdenlijktdaarmeeeenweg
gebaand naareenzichtbarewatcrkwaliteitsverbetcring.

overige
informatie

Deplaatselijk hoge nutriëntenconcentratiesonderstrepen hetbelangvanSchielands
speerpunt ombestaande nutriëntenbronnen
tesaneren.Deaansluitingvandebestaande
glastuinbouw opderioleringverdient hierbij
dehoogsteprioriteit.Opdelangetermijn zal
dezebrongerichte aanpakzichtbaareffect hebbenopdewaterkwaliteit.Opdekorte termijn
zalalleeneencombinatievanbrongerichte
saneringsmaatregelen eneffectgerichte sturingsmaatregelen toteenzichtbarewaterkwaliteitsverbetering leiden. -

feedforward loop verstoringen
feed back loop sturingsregels

setpoints

feed back loop setpoints
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