Floatlands als onderdeel van integraal waterbeheer in Amsterdam

1. Inleiding
Op grond van de wet op de Waterhuishouding en de Verordening op de waterhuishouding en waterkeringen NoordHolland heeft de gemeente Amsterdam een
waterbeheersplan geschreven, de Gemeentelijke Nota Waterbeheer Amsterdam
1993-1997 [Gemeente Amsterdam, 1993].
In het kader van het streven naar integraal
waterbeheer en de watersysteembenadering
[Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
1989], schenkt deze nota onder andere
aandacht aan taken op het gebied van de
waterkwaliteit.

Samenvatting
In de gemeente Amsterdam is naar aanleiding van een waterbeheersplan, de
Gemeentelijke Nota Waterbeheer, een onderzoek gestart naar de toepassing van
zogenaamde 'floatlands'. Deze drijvende constructies kunnen toegepast worden op
lokaties waar geen ingrijpende aanpassingen van de inrichting mogelijk zijn, maar
waar wel een 'groene' oever gewenst is. In Amsterdam geldt dit bijvoorbeeld voor de
vele kademuren in de grachtengordel.
In het artikel wordt ingegaan op de constructie en de vegetatie van de floatlands,
beheer- en kostenaspecten en onderzoek naar effecten op de waterkwaliteit en het
watersysteem. Uit het onderzoek is inmiddels gebleken dat de floatlands binnen één
jaar veel positieve gevolgen voor de waterkwaliteit hebben opgeleverd en bij het
publiek zeer positief zijn ontvangen.
Het artikel eindigt met een aantal conclusies over het gebruik en het nut van floatlands in stedelijk gebied.
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2.1 Constructie
De floatlands in de Lijnbaansgracht zijn
aangelegd over een lengte van 150 meter
en bestaan uit 75 houten constructies
van circa 2 bij 2 meter. De onderkant is
afgesloten met geplastificeerd cm-gaas.
Over het frame is polyethyleen gaas
(18-25 mm) gespannen om jonge planten
en worteldelen te fixeren. Tenslotte is over
dwarsliggende drijvers een grofmazig polyethyleen gaas gespannen, ter versteviging
van de opgroeiende plantenmassa. Voor
een overzicht van de constructie wordt
verwezen naar afbeelding 2.
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Voor het Amsterdamse beheersgebied
zijn in de nota diverse watertypen onderscheiden op basis van waterhuishouding
en gebruik. Voor elk type zijn streefbeelden aangegeven welke onder andere
aansluiten op de ecologische normdoelstellingen van het Provinciaal Waterhuishoudingsplan [Provincie Noord-Holland,
1991].
Eén van de doelstellingen is de oevers van
wateren binnen Amsterdam natuurvriendelijk uit te voeren c.q. in te richten. Dit is
aanleiding geweest om te onderzoeken of
'ecologische' oplossingen beschikbaar zijn
voor de vele in Amsterdam aanwezige
kademuren [Gemeente Amsterdam, 1994].
Binnen het stadsdeel Amsterdam OudWest, in de hofvijver in Den Haag en
bij Giessen (Zuid-Holland) zijn in het
verleden experimenten uitgevoerd met
zogenaamde 'floatlands'. Voor de dienst
Riolering en Waterhuishouding Amsterdam (RWA) is dit aanleiding geweest te
onderzoeken of deze ecologische aan(in)vulling voor kademuren een oplossing
is. Hiervoor is in maart 1995 een grootschalig onderzoek met floatlands gestart in
de Lijnbaansgracht. Voor de exacte lokatie
van deze floatlands wordt verwezen naar
afbeelding 1.

AJb. 1 - Lokatie van de floatlands en het referentiepunt.
Bij de keuze van deze lokatie isrekeninggehouden met het
behouden van eengoededoorstroming in de gracht,
alsmede belasting door mens en verkeer.

Het drijvend vermogen van de floatlands is
verhoogd door kurk aan te brengen, onder
andere in verband met het gewicht van
de vegetatie en te verwachten driehoeksmosselen. De floatlands zijn onderling aan
beide zijden verankerd met een afkoppelbare ketting. Om de drie floatlands is een
ankerpaal (doorsnede 0,1 m, lengte 3 m)
aangebracht. De onderlinge afstand van
de floatlands bedraagt 0,2 m, en bij ankerpalen circa 0,3 m. Voor watervogels zijn
kunstnesten, vlotjes en opstapjes geplaatst.

2. Wat zijn floatlands?
Floatlands of moeraseilanden ('Amsterdamse vertaling') zorgen voor een groene
strook oever- en waterplanten op lokaties
waar dit in eerste instantie niet mogelijk
lijkt. Hierna wordt nader ingegaan op de
hiervoor benodigde constructie en de
mogelijke vegetatie.
ZIJAANZICHT

Wortelpakkel
BOVEN AANZICHT

Wortelpakket
(me! gaas)

Afb. 2 - Overzicht
constructie.
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Verder is kiemkrachtig rijshout (schietwilg)
toegepast in één op de drie aan te leggen
floatlands. Tussen dit rijshout zijn diverse
planten aangebracht.
2.2 Vegetatie
Als plantenmateriaal is zoveel mogelijk
schoningsmateriaal uit sloten gebruikt.
Dit is aangevuld met bij een kweker aangekochte planten en het rijshout. In totaal
zijn 18 soorten aangebracht.
Door de ontwikkeling van (het gewicht
van) de vegetatie komt de constructie
onder het wateroppervlak te liggen.
De verwachting is dat de duurzaamheid
van het toegepaste hout hierdoor toeneemt.
3. Beheer
In het voorjaar van 1995, kort na de aanleg
van de floatlands, is een eerste inspectie
uitgevoerd op de toegepaste materialen,
de verankering, het drijvend vermogen,
de hoeveelheid en de techniek van het
verwijderen van drijf- en zwerfvuil en het
eventueel bijplanten van vegetatie.
De aanleg van de floatlands is verzorgd
door het bureau Ecosnel. Uit ervaringen
met floatlands elders heeft dit bureau bij
de constructie advies gegeven over het
beheer. Hierdoor bleek bijvoorbeeld
bijplanten van vegetatie in het voorjaar
voldoende. De vegetatie ontwikkelde zich
hierna goed.
Na aanvang van de proef was de vegetatie
van een tiental floatlands door nestbouw
minder ontwikkeld. Een deel van de
vegetatie liet bovendien los.
Het aangebrachte rijshout ontwikkelde
zich goed. Voor het beheer heeft dit wel
consequenties omdat de wilgetenen
gesnoeid moeten worden om de floatlands
stabiel te houden.
Met betrekking tot het bijplanten van
vegetatie na dit eerste jaar is het moeilijk
in te schatten in welke mate dit opnieuw
zal moeten gebeuren. Onzekere factoren
hierbij zijn: vraat door watervogels (met
name in de winter), invloed van ijsvorming
en weersomstandigheden in het eerstkomende voorjaar.
Van aangebrachte kunstnesten werd door
watervogels geen gebruik gemaakt. Wel
werden aangebrachte vlotjes en opstapjes
gebruikt als rust- en poetsplaats. Vooral
het drijf- en zwerfvuil blijft in een stad een
punt van aandacht.
Door RWA wordt in 1996 een beheersplan
voor de floatlands samengesteld.
4. Kosten
De kostenopzet voor aanleg en
beheer/onderhoud van de Amsterdamse
floatlands is als volgt:
aanleg (eenmalig)
:ƒ 105.000,beheer/onderhoud (jaarlijks) :ƒ 15.000,-

Foto 1:Beeldvandefloatlandsnaast kademuur.

De kosten van voorlichtingsactiviteiten en
het effectenonderzoek zijn buiten beschouwing gelaten. Over een afschrijvingstermijn
van tien jaar worden op deze wijze de
kapitaalslasten per jaar en per m 2 floatland
ƒ85,-.
5. Onderzoek naar effecten van
floatlands
Om inzicht te krijgen in de effecten van
floatlands op de waterkwaliteit en het
watersysteem, is door RWA besloten tot
het uitvoeren van fysisch, chemisch en
biologisch onderzoek. Het fysisch-chemisch
en het biologisch meetprogramma bestonden uit respectievelijk 17 parameters en
5 organismengroepen (tabel I).
TABEL I - Fysisch-, :hemischeen biologischeparameters.
Fysisch-chemisch:
- chlorofyl-a;
- N-Kjeldahl;
- pH;
- ammonium;
- EGV;
- nitriet;
- zuurstof;
- nitraat;
- temperatuur;
- sulfaat;
- doorzicht;
- calcium;
- P-totaal;
- ortho-P;
- chloride;
- alkaliteitsgetal;
- bicarbonaat.
Biologisch:
- fytoplankton (soortensamenstelling; n/ml);
- zoöplankton (soortensamenstelling; n/l);
- macrofauna (vegetatie en substraat);
- macrofyten (Braun-Blanquet, biomassa en gehalte
aan totaal-N, totaal-P en koolstof van riet, gele lis,
liesgras;totaal en bovengrondse en ondergrondse
deel afzonderlijk);
- vissen (eiafzet; schatting eieren/cm2).

Voor en na het aanbrengen van de floatlands zijn bemonsteringen uitgevoerd,
waaraan vervolgens metingen, analyses of
bepalingen zijn verricht. In de nabijheid
van de floatlands is een zelfde meetreeks
uitgevoerd op een referentielokatie.
Zie afbeelding 1voor een situatieschets.
De bemonsteringen vonden plaats in
september 1994, en april, juni en september 1995. Op elk tijdstip zijn alle werkzaamheden op een vergelijkbare wijze
uitgevoerd.
De resultaten en de interpretatie van de
metingen, analyses of bepalingen zijn
opgenomen in een afzonderlijke rapportage
[AquaSense, 1995].Hierna volgt een overzicht van een deel van de resultaten.
5.1 Macrofauna
Het aantal soorten macrofauna bij de floatlands was duidelijk toegenomen in vergelijking tot de referentie (afb. 3). Dit heeft
ook een toename van de diversiteit bij de
floatlands tot gevolg gehad (afb. 4). Net
na de aanleg, in april 1995, zijn op de
floatlands geen mollusken gevonden.
In september zijn daarentegen in de
wortelzone en rond de floatlands larven
van de dansmug Xenochironomusxenolabis
aangetroffen. Deze soort leeft in zoetwatersponzen. De floatlands bleken inderdaad
voor een groot deel bedekt te zijn met
sponzen (filteraars). Ook werden zowel
op de wortels als op de houten constructie
van de floatlands driehoeksmosselen
(Dreissenapolymorpha) gevonden (grootte
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Aß. 3 - Aantal soorten macrofauna op de drie monsterdata.

2-4 m = broed van 1995). Het aantal
mosselen op het hout bedroeg circa 20
mosselen per 100 cm2. Uitgaande van een
overal vergelijkbare dichtheid, kwamen
in september 1995 op het hout in totaal
1.500.000 mosselen voor.
In het wortelpakket is in april alleen een
worm gevonden. In september was het
plaatje geheel anders. Toen was sprake
van 17 macrofaunasoorten waaronder veel
driehoeksmosselen. Uitgaande van een
vergelijkbare dichtheid op alle floatlands
was toen sprake van een totaal van circa
90.000-100.000 driehoeksmosselen in het
wortelpakket.
Driehoeksmosselen leven van algen en
detritus (dood organisch materiaal) die
beide uit het water gefilterd worden. Hiertoe worden gemiddeld circa 150-200 ml
water per uur langs de kieuwen van de
mosselen getransporteerd (mossel van
gemiddelde grootte; [Ten Winkel, 1980]).

Aß. 4 - Diversiteit van de macrofauna op de drie monsterdata (volgens Shannon &
Wcaner).

Deze snelheid stijgt bij lagere planktondichtheden (zoals in de Lijnbaansgracht).
In het geval van de floatlands met in totaal
zo'n 1.600.000 mosselen, en uitgaande
van een gelijk aantal dieren na het winterseizoen, is het dus mogelijk dat per uur
een volume van 320 m 3 water door de
mosselen op de floatlands gefilterd wordt.
Op grond van het bovenstaande kan
verwacht worden dat de driehoeksmosselen, en wellicht de sponzen, een positief
effect gaan uitoefenen op de waterkwaliteit
(toename doorzicht).
5.2 Macrojyten
Uiteindelijk bleken op geen enkel tijdstip
meer dan 12 van de 18 aangeplante soorten
voor te komen. In april was de bedekking
nog gering, maar hierna nam deze duidelijk
toe (50-90%).
In theorie kan op de 75 floatlands (300 m 2 )
per jaar circa 1ton riet of liesgras gepro-

Foto 2: Onderzoek naar de organismen van hard substraat en wortelpakket.

duceerd worden [Kvet &Husak, 1978].
De floatlands zijn niet voorzien van bodemmateriaal. Dit betekent dus dat hiervoor
nutriënten uit het water zullen worden
opgenomen. Uitgaande van 1 ton plantenmateriaal en een biomassaverhouding
tussen onder- en bovengrondse delen van
maximaal 2,0 voor riet en maximaal 7,6
voor liesgras, zou van die 1ton minimaal
333 kg riet te oogsten zijn of minimaal
116 kg liesgras [Dykyjova, 1978; Dykyjova
& Hradecka, 1973;Kvet &Husak, 1978].
Uitgaande van minimale biomassaverhoudingen (respectievelijk riet 0,79 en liesgras
1,1) worden deze cijfers: 558 kg riet en
476 kg liesgras. Als dit in het najaar wordt
gemaaid, betekent dit een verwijdering van
nutriënten van:
Riet
minimaal 1
kg N
0,08 k g P
Liesgras
minimaal 0,04 kg N
0,005kg P

maximaal 1,7 kg N
0,14 kg P
maximaal 0,8 kg N
0,1 k g P

5.3 Fytoplankton (algen)
De dichtheid en het aantal soorten op de
floatlandlokaties bleken nauwelijks af te
wijken van de referentiesituatie. De meeste
soorten waren karakteristiek voor eutroof
water.
De diversiteit bleek in de tijd af te nemen.
Een mogelijke verklaring hiervoor is het
in 1995 veranderde doorstroomregime
van de Amsterdamse grachten gedurende
de zomer. Door het warme weer is de
grachtengordel toen zeven dagen per week
ververst. Hierdoor is de verblijftijd van de
algen kort. Daarnaast is het waarschijnlijk
dat het fytoplankton sterk overeenkwam
met de samenstelling van de fytoplanktongemeenschap van het ingelaten water
(onder andere IJmeer).
5.4 Zoöplankton
Het bleek dat de dichtheid, het aantal
soorten en de diversiteit op alle lokaties in
de loop van de tijd (sterk) afnamen. Een
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mogelijke verklaring voor de afnames is,
net als bij het fytoplankton, het in 1995
veranderde doorstroomregime. Bovendien
is reproduktie moeilijk door de korte
verblijftijd.
5.5 Ei-afzet vissen
Begin mei werd op elk floatland een dichtheid van zo'n 3-5 eieren per cm2 aangetroffen. In totaal is dan sprake van een dichtheid van 9.000.000-15.000.000 eieren.
De eieren waren afkomstig van cypriniden
(blank- of ruisvoorn, of brasem of kolblei)
en wellicht pos. In ieder geval was geen
sprake van ei-afzet door baars (produceert
eiersnoeren), snoekbaars (bouwt nest op
bodem) en/of snoek (paaiperiode was al
voorbij).
5.6 Mogelijketoepassingvan degeconstateerde
effecten
Als wordt uitgegaan van een geïsoleerd
water ter grootte van de Lijnbaansgracht,
kan bepaald worden welke tijd nodig is om
het totale watervolume door de mosselen
te laten filteren en welk percentage van
de aanwezige nutriënten per jaar door de
vegetatie kan worden opgenomen.
De Lijnbaansgracht heeft een volume van
13.860 m 3 water.
De floatlands bedekken 4,3%van het totale
oppervlak. Totaal is een vracht van 3,9 kg
P en 60,7 kg N aanwezig (op basis van
gehaltes).
Uit deze cijfers blijkt dat het totale - geïsoleerde - volume van de Lijnbaansgracht
binnen twee dagen (circa 43 uur) door
de mosselen gefilterd kan zijn en dat de
vegetatie per jaar 2,8% (N) tot 3,6% (P)
van de nutriënten kan opnemen (bij een
bedekking van 4,3%).
In een geïsoleerd systeem zullen wel
restricties gelden. Zo is de aanvoer van
mosselbroed bij de grachten gegarandeerd.
In geïsoleerde systemen zal dit veel minder
zijn, zowel in aantallen als in frequentie.
Ook is de hoeveelheid voedsel voor de
mosselen in een geïsoleerd systeem
beperkt.
Het bovenstaande geeft niettemin een
indicatie van de positieve invloed van
floatlands op de waterkwaliteit.
6. Floatlands als oplossing in stedelijk
gebied?
6.1 Voor-en nadelen
Na 1jaar experimenteren met de floatlands
is een aantal voor- en nadelen duidelijk
geworden.
De voordelen zijn:
- floatlands leiden tot een toename van
het aantal soorten macrofauna;
- floatlands vormen alternatieve paaiplekken voor vissen en nestplaatsen voor
watervogels;

- de kwaliteit van een watersysteem kan
verbeteren zonder ingrijpende aanpassingen van harde oevers;
- floatlands zorgen op eenvoudige wijze
voor een ander (en positiever) aanzien van
de grachten.
De nadelen zijn:
- bij een uitgebreidere toepassing worden
de kosten van aanleg en beheer aanzienlijk;
- floatlands verdragen geen boomopslag;
- floatlands dienen regelmatig van zwerfvuil en ander afval ontdaan te worden.
6.2 Belevingswaarde
Bij de aanleg in maart 1995 is lokaal,
nationaal en internationaal veel aandacht
besteed aan de toepassing van floatlands
om de waterkwaliteit te verbeteren. Deze
aandacht en vooral de beleving uit de
buurt waren onverwacht groot en hebben
bijgedragen tot een grote betrokkenheid
van de directe omgeving.
De vegetatie op de floatlands bleek zich
zeer goed te ontwikkelen. Wilde eenden,
meerkoeten, waterhoentjes en futen maakten hiervan gebruik door er nesten op
te bouwen. Daarnaast zijn ook diverse
vlinders en libellen waargenomen.
Uit de grote betrokkenheid vanuit de
directe omgeving en de positieve gevolgen
met betrekking tot 'natuur in de stad' kan
gesteld worden dat de floatlands een zeer
positieve bijdrage leveren wat de belevingsen natuurwaarde betreft.
6.3 Neveneffecten
Naast het verbeteren van het aanzien van
de Amsterdamse grachten hebben de floatlands ook een aantal neveneffecten opgeleverd die verrassend waren. De belangrijkste zijn het grote aantal mosselen en
visse-eieren. De floatlands zorgen daarmee
voor aanzienlijke paaimogelijkheden
voor vissen en de extra hoeveelheid hard
substraat van de floatlandconstructies
maakt een groter aantal filterende organismen mogelijk. Dit kan bij een grotere
aanpassing van floatlands wellicht positieve gevolgen hebben voor het doorzicht.
Verder is het mogelijk dat het maaien van
de floatlands tot een nettoverwijdering van
nutriënten uit het watersysteem leidt.
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Drinkwater in Ridderkerk
onthard
Het zuiveringsstation in Ridderkerk van
de NV Watermaatschappij Zuid-Holland
Oost (WZHO) is op 19 juni jl. heropend.
Hiermee sluit WZHO een periode van
zes jaar van bouwen en verbouwen in
het zuiveringsstation af en wordt de
onthardingsinstallatie officieel in gebruik
genomen. Wethouder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting van de gemeente
Ridderkerk, drs. J. Wienen, zal als officiële
openingshandeling het zuiveringsstation,
dat tot nu toe alleen met de vestigingsplaats is aangeduid, een naam geven.
De onthardingsinstallatie wordt al sinds
begin dit jaar fasegewijs in gebruik
genomen. De hardheid van het kraanwater is nu met de helft teruggebracht.
Hoewel hard water niet beter of slechter is
voor de gezondheid dan zacht water, heeft
zacht water toch verreweg de voorkeur.
Hard water is namelijk slecht voor het
milieu omdat consumenten vaak agressieve
schoonmaakmiddelen gaan gebruiken om
kalkaanslag op kranen en sanitair te
verwijderen. Ook is er meer zeep nodig
bij hard kraanwater en slijten waterverbruikende apparaten sneller.
Het ontharden van drinkwater kan op
verschillende manieren. In Ridderkerk
wordt het water onthard met kalkmelk.
In drie reactoren bindt het kalk, dat van
nature in het drinkwater zit, zich aan het
kalkmelk. Het afval dat overblijft, is
natuurvriendelijk en wordt op diverse
manieren hergebruikt in onder meer de
cementindustrie. (Persbericht WZHO)

