Amstelland-West, het tij keert...

1. Inleiding
Dit artikel beschrijft samen met de twee
hierop volgende artikelen [1,2] een
integraal waterhuishoudkundig onderzoek
in de boezemwateren van AmstellandWest. Het onderzoek, dat in de periode
eind 1987 tot begin 1991 (inclusief voorbereiding en eindrapportage) is uitgevoerd, heeft zich gericht op de waterbeweging, de waterkwaliteit en de onderlinge samenhang.

project in organisatorische zin kort
geëvalueerd.
De beide hierna volgende artikelen [1,2]
belichten de technisch inhoudelijke kant
van het onderzoek.
Daarbij staan de ijking en verificatie van
het modelinstrumentarium, de verworven
inzichten in de waterhuishouding van het
boezemstelsel en de toepassing van het
model als instrument om maatregelenscenario's te kunnen vergelijken centraal.
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Het integrale karakter van het onderzoek
wordt onderstreept door het tot stand
gekomen samenwerkingsverband tussen
de kwantiteits- en kwaliteitsbeheerders en
de betrokken provincies. Deze samenwerking was gewenst, omdat de beheersgrenzen de waterhuishoudkundige
eenheid van het boezemstelsel doorsnijden. Daarnaast was het op deze wijze
mogelijk om het kostbare onderzoek te
financieren.

2. Het onderzoeksgebied
Het gebied van Amstelland (afb. 1)
bestond van oorsprong voor het grootste
deel uil veengebieden. Na 1650 heeft op
uitgebreide schaal afgraving van het veen
plaatsgevonden. De daarbij ontstane
plassen zijn voor een groot deel weer
drooggelegd (droogmakerijen). De oppervlakte aan droogmakerijen in het gebied is
ongeveer even groot als de oppervlakte
aan onverveende polders.

De partijen, die door de inzet van menskracht en geld aan het onderzoek hebben
bijgedragen, zijn:
- het hoogheemraadschap Amstel en
Vecht, kwantiteitsbeheerder van het hele
boezemstelsel;
- het zuiveringschap Amstel- en
Gooiland, kwaliteitsbeheerder van het
Noord-Hollandse deel van de boezem;
- de provincie Utrecht, kwaliteitsbeheerder van het Utrechtse deel van de
boezem;
- de provincie Noord-Holland.

De boezem van Amstelland-West wordt
gevormd door de Amstel en een vijftal
oost-west verbindingen tussen de Amstel
en het Amsterdam-Rijnkanaal.
Onder normale omstandigheden staat
Amstellands boezem aan de noord- en
oostzijde in open verbinding met respectievelijk de stadsboezem van Amsterdam
en het Amsterdam-Rijnkanaal. Langs de
zuid- en westgrens vindt geen uitwisseling
plaats met aangelegen gebieden. Het
Amstel-Drechtkanaal wordt via de
Tolhuissluis gescheiden van de boezem
van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De schutsluizen bij Woerdense
Verlaat scheiden het gebied van de
Nieuwkoopse Plassen en van de boezem
van het Groot-Waterschap van Woerden.

Verder is medewerking verleend door
aangrenzende waterbeheerders: het
waterschap Leidse Rijn, het GrootWaterschap van Woerden, de gemeente
Amsterdam en Rijkswaterstaat, directies
Utrecht en Noord-Holland.
In dit artikel komen achtereenvolgens aan
de orde: het onderzoekgebied, de
probleemstelling, de aanleiding tot het
onderzoek, het doel van het onderzoek, de
projectorganisatie, de werkwijze en het
toegepaste model. Tot slot wordt het

3. De problematiek
Kwantitatieve aspecten
Waterbezwaar op de boezem van Amstelland-West komt onder normale omstandigheden via het Amsterdam-Rijnkanaal
of via de Amstel en het stadswater van
Amsterdam op het Noordzeekanaal
terecht.

Samenvatting
In dit eerste artikel van een drieluik
over het integraal waterhuishoudkundig onderzoek in het boezemstelsel van Amstelland-West zijn de
aanleiding, de problematiek en de
doelstelling van het onderzoek
geschetst. Ook de organisatorische
aspecten van een omvangrijk onderzoeksproject als het onderhavige
krijgen de aandacht.
Er is een grote meetinspanning geleverd om inzicht in de waterhuishouding te verkrijgen en om een
computermodel te kunnen ijken en
verifiëren. Dit was nodig om de
beleidsvorming van de verschillende
bij het beheer betrokken instanties te
ondersteunen. In een groot deel van
de boezem worden de algemene
milieukwaliteit en voor een groter
deel de normen behorend bij de
functie viswater niet gehaald.
Hoewel met het project binnen het
beschikbare budget het gestelde doel
is bereikt, is de oorspronkelijke
planning niet gehaald. Het vooraf
goed inschatten van met name de
doorlooptijd blijkt, zeker bij omvangrijke samenwerkingsprojecten in de
onderzoekssfeer een moeilijke zaak.
Inmiddels is uit recente ervaringen
met vergelijkbare projecten
gebleken, dat dit aspect door het
inschakelen van een extern projectleider beter beheerst kan worden.

Bij waterstanden hoger dan NAP -0,15 m
wordt de stadsboezem afgesloten van de
boezem van Amstelland-West en worden
beide afgesloten van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal. De stadsboezem wordt dan van het waterbezwaar
ontdaan met behulp van het gemaal
Zeeburg, terwijl Amstelland te allen tijde
het recht heeft om 1.800 m /min af te
laten naar de stadsboezem.
De waterbeweging is niet vanuit de
boezem zelf te regelen, maar hangt geheel
af van het met het Amsterdam-Rijnkanaal,
het Noordzeekanaal en het stadswater van
Amsterdam gevoerde regime.
De waterbeweging wordt in grote mate
beïnvloed door de spui bij IJmuiden. Via
het Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal wordt het waterbezwaar van
een groot gebied afgevoerd naar de
Noordzee. Er kan bij IJmuiden echter
alleen bij laagwater worden gespuid. Dit
veroorzaakt op deze wateren en de
daarmee in open verbinding staande
wateren, zoals de boezem van AmstellandWest, een kunstmatige getijdebeweging.
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Legenda:

De marine oorsprong van de bodem zorgt
voor een relatief hoog fosfaatgehalte van
het drainagewater en daarmee van het
water dat op de boezem wordt uitgeslagen. Daarnaast vormt de uit- en
afspoeling van landbouwgrond een
belangrijke bron van fosfor en stikstof.
Met de kwel wordt 'fossiel' grondwater
met een hoog zoutgehalte uit diepere
lagen aangetrokken. Ook wordt water
aangetrokken uit de onderzijde van de
omliggende veenpakketten. Dit bevat door
de afbraak van het veen relatief hoge
concentraties aan ammonium.
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De stadsvvateren van Amsterdam worden
's nachts ververst. Daartoe wordt te
Zeeburg water ingelaten, danwei ingepompt uit het IJmeer. Tijdens deze
nachtelijke verversing wordt de boezem
van Amstelland-West afgescheiden van
het stadswater door afsluiting van een
aantal keringen (het Amstelfront). Bij
gesloten Amstelfront is, vooral in het
noorden van de boezem, de stroming van
west naar oost gericht.
lien groot aantal poldergemalen slaat
water uit op de boezem van AmstellandWest. De totaal geïnstalleerde capaciteit
bedraagt ongeveer 4.500 mVmin. Ook
ontvangt de boezem het effluent van een
vijftal rioolwaterzuiveringsinrichtingen
(rwzi's) en het al dan niet gezuiverde
afvalwater van enkele industrieën. De

lokatie van de gemalen en lozingen is
aangegeven in afbeelding 1.
Er wordt ook water vanuit de boezem
naar de polders afgelaten, met name in
droge perioden.
Kwalitatieveaspecten
De waterkwaliteit van de Amstel en de
daarmee in verbinding staande wateren
wordt gekenmerkt door lage zuurstofgehaltes, hoge ammonium- en fosfaatgehaltes en hoge concentraties aan
chloride. Deze situatie wordt veroorzaakt
door de invloed van effluentlozingen en
de uitslag van polderwater en hangt
samen met de geringe doorspoeling van
de Amstel, vooral in het zomerseizoen.
Uit een aantal polders (de droogmakerijen) wordt kwelwater uitgeslagen.

In hel volgende artikel [1] wordt
nader ingegaan op de kwantitatieve en
kwalitatieve eigenschappen van het
boezemstelscl.
4. De aanleiding tot het onderzoek
Het boezemstelsel van Amstelland-West
is al in 1976 onderwerp van studie
geweest in het kader van de watervoorziening Midden-Nederland [3]. Daarbij
zijn de mogelijkheden onderzocht om
Rijnland in droge perioden via Amstelland
(Tolhuissluis) van zoet water uit het
IJsselmeer en het Amsterdam-Rijnkanaal
te voorzien. Toen werd al duidelijk dat de
kennis van de waterbeweging en de
waterkwaliteit in het gebied ontoereikend
was voor het doen van eenduidige
uitspraken en/of voorspellingen.
In 1977 is, in opdracht van de toenmalige
kwantiteitsbeheerder hel hoogheemraadschap Amstelland, een modelstudie naar
de waterbeweging uitgevoerd [4].In dat
kader is de boezem geschematiseerd en
zijn verschillende stationaire toestanden
doorgerekend.
Begin jaren tachtig is uit de hoek van het
kwaliteitsbeheer het initiatief genomen tot
het uitvoeren van gezamenlijk onderzoek.
Er is een werkgroep 'Waterverversing
stroomgebied Amstel' in het leven
geroepen. Dit naar aanleiding van een
studie van het Zuiveringschap Amstel- en
Gooiland naar de mogelijkheden van
terugdringing van de eutrofiëringstoestand
van de Amstel [5, 6]. In dit kader is door
Rijnland bekeken of het zinnig was om via
de Tolhuissluis water van Rijnlands
boezem op de Amstel te brengen. De
eutrofiëring leek hiermee echter niet te
kunnen worden teruggedrongen [7]. Het
trekken van meer eenduidige conclusies
was door de complexiteit van het watersysteem niet mogelijk. Dit en de conclusie
dat de verdere behandeling van de waterverversing van de Amstel in de nabije
toekomst beter zou kunnen plaatsvinden
in het kader van de planvorming op het
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gebied van hel kwantiteitsbeheer, leidde
ertoe dat de werkgroep in 1984 werd
opgeheven.
De provincie Noord-Holland heeft als
onderdeel van de voorbereiding van het
waterhuishoudingsplan omstreeks 1986
gepoogd een model te ijken op het
boezemstelsel, maar stuitte op een tekort
aan gegevens.
In 1987 is tenslotte de eerste aanzet
gegeven tot bundeling van de krachten

de boezemwateren van Amstelland-West;
- het ontwikkelen en ijken van (een)
rekenmodel(len) voor de kwantitatieve en
kwalitatieve aspecten van de waterhuishouding van de boezem van AmstellandWest ten behoeve van toekomstig beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend
onderzoek.
Het project ging dus niet verder dan de
oplevering van een op de boezem van
Amstelland-West geijkt en geverifieerd
modelinstrumentarium. Het doorrekenen
en vergelijken van maatregelenscenario's

werd als vervolgonderzoek aangemerkt. In
het laatste artikel van dit drieluik wordt de
stand van zaken van het vervolgonderzoek
nader beschreven.
6. Organisatie en werkwijze
Voor het onderzoek Amstelland-West is
een projectorganisatie in het leven
geroepen, bestaande uit een begeleidingscommissie en een projectgroep. In beide
groepen waren de vier instanties en later
ook de opdrachtnemer, vertegenwoordigd.
Afbeelding 2 geeft een schematisch overzicht van de projectorganisatie.
Voorafgaand aan de daadwerkelijke
uitvoering van het onderzoek is een
projectplan [11] opgesteld en zijn uitvoeringsafspraken tussen de betrokken
partijen schriftelijk vastgelegd.
Uitgaande van een aanvang van de veldmetingen in de zomer van 1988 werd
verwacht dat de eindrapportage ongeveer
begin 1990 gereed zou kunnen zijn.
De kosten van het project werden
geraamd op ruim f 1,3 miljoen. Daarvan
was ongeveer 70% gereserveerd voor het
uitvoeren van de benodigde metingen,
45% voor kwantiteitsmetingen en 25%
voor kwaliteitsmetingen. De overige 30%
was gereserveerd voor uitbesteding van
onder andere de modelontwikkeling,
-ijking en -verificatie.
Voor de benodigde kwantitatieve en
kwalitatieve metingen werd een tweetal
meetplannen opgesteld.

Eendeelvan Jeboezem vanAmstelland-West (foto: D. deSmit).

van alle bij het waterbeheer van Amstelland-West betrokken instanties, wat geleid
heeft tot het hier beschreven onderzoeksproject [8].
Hoewel de aanleiding voor elk van de
betrokken partijen net even anders lag
(aankomende Wet op de waterhuishouding, functietoekenning in waterhuishoudingsplannen enzovoort), bleek er een
belangrijk gezamenlijk element te onderscheiden: er was behoefte aan meer
kennis over het functioneren van het
systeem om in de toekomst een verantwoord beheer te kunnen blijven voeren.
Zo was het in de eerste plaats gewenst de
huidige situatie en de invloed daarop van
toekomstige maatregelen te kunnen
beoordelen.
5. Het doel van het onderzoek
Voortkomend uit de hierboven
beschreven aanleiding tot het onderzoek is
de volgende, tweeledige doelstelling
geformuleerd:
- het vergroten van het inzicht in de
waterbeweging en in de waterkwaliteit van
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lozingen op de boezem en van het water
dat via de (open) verbindingen met de
omgeving het gebied binnenstroomde.
De resultaten waren vooral bedoeld als
invoergegevens (onder andere randvoorwaarden) om met het model scenario's te
kunnen doorrekenen.
Daarnaast diende het achtergrondprogramma om een globale indruk te
krijgen van de ruimtelijke en temporele
variaties in de waterkwaliteit van de
boezem. Deze informatie is gebruikt bij de
verificatie van het model.
Afbeelding 3 geeft een overzicht van de
monsterpunten in de boezem.
Naast het nemen van monsters is op twee
lokaties een meetstation ingericht, waar
continu het verloop van de temperatuur,
het elektrisch geleidingsvermogen en het
zuurstofgehalte is geregistreerd.
Deze meetstations waren gesitueerd in de
De KrommeMijdrecht (foto: 11 de Smit).
Aß. .1
6.1 Meetprogramma kwantiteit
Als uitgangspunt voor de opzet van het
meetplan kwantiteit [9] is gekozen voor
het meten van debieten in die watergangen waar de te verwachten debieten
groot zijn. Voor de watergangen waarin
het debiet minder van belang is en het
verhang niet te klein is, zou kunnen
worden volstaan met de meting van
waterpeilen. Hierbij speelde het kostenaspect een belangrijke rol. Vooral de
apparatuur voor het meten van debieten is
zeer kostbaar.
Afbeelding 3 geeft een overzicht van de
geïnstalleerde meetappatuur.
Verder zijn de volgende gegevens verzameld:
- meteorologische gegevens, zoals de
neerslag en verdamping, de windsnelheid
en windrichting;
- lozingsdata, zoals gegevens van de
uitslag van water door gemalen, effluenten
van rwzi's en industriële lozingen en de
inlaten naar de polders.
6.2. Meetprogramma kwaliteit
Het meetplan voor het waterkwaliteitsonderzoek [10] is door de beheerders
opgezet met als doel het verzamelen van
de benodigde gegevens voor de ontwikkeling en het gebruik van het model.
Het meetplan valt in drie delen uiteen:
- een achtergrondprogramma,
- een aantal intensieve meetcampagnes
en
- procesonderzoek.
Achtergrondprogramma
Het achtergrondprogramma moest informatie verschaffen over de kwaliteit van de
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Amstel bij Uithoorn en in de Weespertrekvaart bij de uitmonding in de Amstel.
Meetcampagnes
Het doel van de intensieve meetcampagnes was het verzamelen van
gegevens voor de ijking en de verificatie
van het model.

Ada.
Na de eerste contacten in 1987 is het
project in april 1989 van start gegaan. De
tussenliggende periode is nodig geweest
voor het verdelen van de taken, de verantwoordelijkheden en de kosten over de
deelnemende partijen. Als gevolg van de
geringe vergaderfrequentie van de deel-

Op de lokaties Uithoorn en Stokkelaarsbrug werd gebruik gemaakt van
containerketen (4 x 2 x 2 m). De aanvraag
voor de benodigde bouwvergunning
leverde in Uithoorn zoveel bezwaar van
omwonenden op, dat plaatsing uiteindelijk
moest worden afgedwongen via de Raad
van State.

Voor deze campagnes zijn vijf trajecten in
het boezemstelsel gekozen. Op ieder van
deze trajecten is gedurende één week het
in- en uitstromende water, alsmede het
binnen het traject geloosde water,
intensief bemonsterd.
Afbeelding 3 toont de ligging van de
trajecten waarvoor de intensieve meetcampagnes zijn uitgevoerd.
Procesonderzoek
Aan een tweetal processen, die een
belangrijke rol spelen in de zuurstofhuishouding zijn metingen verricht. Het gaat
hier om:
- het sedimentzuurstofverbruik (SOD) en
- de primaire produktie door algen.
SOD-metingen zijn verricht in het laboratorium. Hiervoor zijn sedimentkolommen
uit de waterbodem gebruikt.
Primaire produktiemetingen zijn in situ
uitgevoerd met behulp van de lichte en
donkere flessenmethode.
7. Het toegepaste model
Vooral de waterbeweging in het boezemstelsel vertoont een grote dynamiek.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door
de kunstmatige getijdebeweging en de
onafhankelijk van elkaar functionerende
poldergemalen en aflaten. Daarom is
gekozen voor een model dat deze
dynamiek kan simuleren.

8. Evaluatie
Uit het projectverloop is lering getrokken
voor volgende, omvangrijke samenwerkingsprojecten in het kader van
integraal waterbeheer. Dit geldt zowel
voor organisatorische als technische
aspecten. De technische evaluatie komt in
de beide volgende artikelen [1,2] aan de
orde.
Tijdens de uitvoering van het project
bleek, dat in de planning onvoldoende tijd
was gereserveerd voor:
a. de voorbereiding;
b. het installeren en in bedrijf stellen van
de meetapparatuur, met name de ADM's;
c. het verwerken van de (enorme
hoeveelheid) gegevens tot bruikbare
informatie;
d. de rapportage.

De plaatsing van de containerkeet bij Uithoorn (foto: D. de Snik).

nemende besturen hebben ook de begrotingsformaliteiten veel tijd gevergd.
Door de deelnemende instanties was een
aantal opdrachtnemers geselecteerd. De
keuze daaruit was, mede door de verschillende ervaringen van de deelnemers,
niet eenvoudig. Ook de verschillende
verwachtingspatronen over het projectresultaat speelden daarbij een rol.
Ad b.
Voor de opstelling van de meetapparatuur
kon in Amsterdam gebruik worden
gemaakt van een brugwachtershuisje.

Adc.
Het onderzoek heelt een zeer grote
hoeveelheid gegevens opgeleverd: circa
600.000 kwantiteits- en 400.000 kwaliteitsgegevens. De aanlevering van de
gegevens aan de LUW nam veel meer tijd
in beslag dan was voorzien. Ook de
verwerking van de gegevens tot bruikbare
informatie als vrachten en kentallen van
lozingen bleek zeer tijdrovend. Verder
kostte het samenstellen van de invoerbestanden voor de modelberekeningen en
het presenteren van de resultaten daarvan
meer tijd dan was voorzien.

Aß.4.
1988
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Het maken van een goede, reële planning
is gebleken één van de lastigste onderdelen van de projectopzet te zijn. Formaliteiten en besluitvormingsperiodes zijn,
voor wat hun tijdsduur betreft, moeilijk in
te schatten. Voor de gegevensverwerking
geldt dat in mindere mate, maar hier lagen
de problemen vooral in de lijnorganisatie
van de deelnemende partijen.
Afbeelding 4 geeft een overzicht van het
uiteindelijk gevolgde tijdspad.
Tijd is dus het grootste probleem geweest.
Vooral als de tijdsinvestering, zoals bijdit
langlopende project nogal fluctueert, blijkt
het in de loop van het project verrassend
moeilijk weer de nodige tijd vrij te maken.
Andere belangrijke zaken uit de dagelijkse
werkzaamheden leggen ook hun prioriteiten.
Nochtans, het project wordt door de deelnemende partijen als geslaagd beschouwd.
Het project heeft binnen het beschikbare
budgei het gewenste resultaat opgeleverd.
De werksfeer is daarbij steeds probleemoplossend en prettig geweest.
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en chloride in een groot deel van de
boezem afnemen. In de Amstel zelf
worden nog steeds relatief hoge gehaltes
aan ammonium aangetroffen. Dit ishet
resultaat van de lozingen door de rwzi's.
Ook voor de zuurstofhuishouding isnu
het effect van de rwzi's, die lozen op de
Amstel beter te herkennen. In de omgeving van de rwzi's van Uithoorn en
Amsterdam worden nog steeds lage zuurstofgehaltes gevonden. Fosfaatconcentraties groter dan 0,8 mg P/l komen voor
in de Amstel en in de Angstel, Holendrecht en Bullewijk. Deze hoge concentraties worden voornamelijk veroorzaakt
door de effluentlozingen van de rwzi's op
de Amstel en de rwzi van Abcoude, die
loost op de Angstel. In het oostelijk deel
van de boezem, grenzend aan het Amsterdam-Rijnkanaal liggen de totaal-fosfaatgehaltes aanzienlijk lager. Ook voor de
andere in beschouwing genomen waterkwaliteitsvariabelen geldt dat inhet
algemeen het Amsterdam-Rijnkanaal een
positieve invloed heeft op de kwaliteit in
de boezem. Behalve voor nitraat geldt dat
de kwaliteit van het water in het Amsterdam-Rijnkanaal beter is dan in de boezem
zelf. Dit water wordt gekenmerkt door
lagere gehaltes aan chloride, fosfaat,
ammonium en een hoger zuurstofgehalte.
De invloed van het Amsterdam-Rijnkanaal op de waterkwaliteit blijft echter
beperkt tot de wateren die hieraan direct
grenzen.
Opvallend is dat het effect van de uitslag
van het gemaal Groot Mijdrecht zich over
zo'n groot deel van de boezem uitstrekt.
Zo is in de gesimuleerde periode de netto
afvoer in de Amstel in noordelijke
richting. Uit afbeelding 7 blijkt echter dat
bijvoorbeeld voor chloride het effect van
Groot iVlijdrecht ook in het zuidelijk deel
van de Amstel en zelfs in de Kromme

Mijdrecht merkbaar is.Dit wordt veroorzaakt door de getijdebeweging en door
dispersie, waardoor stoffen zich over een
veel groter gebied verspreiden.
Slot
Als één van de belangrijkste conclusies
van het onderzoek kan worden aangemerkt dat de factoren, die de waterbeweging en de waterkwaliteit
beïnvloeden vooral in het gebied moeten
worden gezocht. Behalve de pseudo
getijdebeweging, die veroorzaakt wordt
door de spui in het Noordzeekanaal, geldt
dat de waterverdeling grotendeels wordt
veroorzaakt door de lozingen en de
inlaten in de boezem zelf. Ook voor de
waterkwaliteit geldt dat deze voornamelijk
wordt bepaald door de lozingen en uitslag
van polderwater in het gebied. Dit betekent dat aanknopingspunten voor het
beheer dan ook in het gebied zelf moeten
worden gezocht. Door de beheerder is
dan ookals vervolg op dit onderzoek een
start gemaakt met het ontwikkelen van
maatregelenscenario's met als doel het
verbeteren van de waterkwaliteit. Het
ontwikkelde model kan hierbij als instrument worden gebruikt. Met behulp
hiervan is het mogelijk de effecten van
maatregelen door te rekenen en de resultaten van alternatieven onderling te vergelijken. Een eerste aanzet hiervoor wordt
gegeven door Van Alphen etal. [4].
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Basiscursus GISvoor waterschappen
Het Expertisecentrum Geo-informatiekunde Nederland (GEON) organiseert
een basiscursus GISvoor waterschappen.
De cursus vindt plaats op 12,13en
14 oktober 1994in Groningen.
Nadere inlichtingen: GEON,
Postbus 3037, 9701DA Groningen,
telefoon 050-74 9760.

