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SAMENVATTING

In opdracht van Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland is een akoestisch onderzoek
uitgevoerd ten behoeve van de MER Zeepoort IJmond. Het onderzoek heeft zich gericht op de
akoestische situatie tijdens de aanlegfase van een nieuwe sluis. De geluidsbelastingen ter
plaatse van de woningen zullen ontstaan als gevolg van het heien, het baggeren en het afvoeren
van de grond. Nog niet alle keuzen over de uitvoering van de werkzaamheden zijn gemaakt. Dit
heeft tot gevolg dat nog niet alle voor berekeningen benodigde informatie beschikbaar is. Om
deze reden wordt volstaan met een kwalitatieve beschouwing. Aan de hand van de
beschouwing wordt het mogelijk om de aanleg van een nieuwe sluis zodanig uit te voeren dat
onnodige overlast wordt voorkomen.

Er bestaat geen wettelijk grenswaarden waaraan de geluidsniveaus ten gevolge van de
werkzaamheden in de aanlegfase kunnen worden getoetst. Er is voor gekozen om de
richtwaarden (normwaarden en verzwaarde eisen) uit de Circulaire Bouwlawaai over te nemen.
Veel gemeenten hanteren deze richtwaarden bij het opstellen van voorschriften, bijvoorbeeld in
het kader van een bouwvergunning. Er kan worden geconstateerd dat het mogelijk is om aan
deze richtwaarden te voldoen.

k:\w\99\1414\1414rb.doc 21-12-2000

2

(d,VmLr
MER Zeepoort IJmond

INHOUDSOPGAVE

W.99.1414.B

PAGINA

SAMENVATTING ..............................................................................................................2
INLEIDING .......................................................................................................................... 4
OMSCHRUVING VAN DE WERKZAAMHEDEN IN DE AANLEGFASE.................... 5
3.1

Aanleg nieuwe sluis...................................................................................................... 5

3.2

Aanleg kade lichterlocatie............................................................................................6

TOETS1NGSKADER ........................................................................................................... 7
GELUIDSNIVEAUS TIJDENS DE AANLEGFASE.........................................................8
5.1

De geluidssituatie tijdens het heien..............................................................................8

5.2

De geluidssituatie tijdens het uitgraven van de grond................................................10

5.3

Afvoeren van grond....................................................................................................10

LITERATUTJRLIJST ......................................................................................................... 11

Figuur 1: Mogelijke locatie van een eventueel nieuwe sluis ten noorden van de
bestaande Noordersluis;
Figuur 2: Mogelijke locatie van een eventueel nieuwe sluis ten noorden van de
bestaande Noordersluis;
Figuur 3: De locatie voor het lichteren aan de verlengde Buitenkade II

k:\w\99\1414\1414rb.doc 21-12-2000

3

fEm1ri
MER Zeepoort IJmond

2.

W.99.1414.B

INLEIDING

De haven van Amsterdam levert, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de doorvoerhaven Rotterdam,
een grote toegevoegde waarde aan de daar verscheepte producten. Dit maakt de aanvoer van
grondstoffen zeer belangrijk. In dit verband kan het Noordzeekanaal als de levensader van de
haven worden beschouwd. Dit gebied bestaat achtereenvolgens uit de IJ-geul, de Voorhaven,
het sluizencomplex bij IJmuiden en het Noordzeekanaal. De afzonderlijke deelgebieden leiden
tot beperkingen voor de toelaatbare schepen. Deze beperkingen hebben betrekking op de
diepgang en de afmetingen van de schepen. Schepen met een diepgang van meer dan 13.7 m
kunnen bijvoorbeeld niet door de sluizen. Deze schepen (tot maximaal 16.5 m diepgang) zullen
gebruik moeten maken van de lichterfaciliteiten buiten de sluizen. In de internationale
scheepvaart valt momenteel een ontwikkeling naar grotere en dieperstekende schepen waar te
nemen. Het is de verwachting dat deze ontwikkeling de komende tijd zal doorzetten. Dit kan
ertoe leiden dat steeds meer schepen belemmeringen zullen ondervinden. Dit heeft grote
gevolgen voor de verdere ontwikkeling van het gebied.

Voor het Noordzeekanaal gebied is een Masterplan opgesteld om de economische
mogelijkheden te bevorderen. In dit plan is een project opgenomen om de zeetoegang van het
Noordzeekanaal te verbeteren. Het doel van dit project is om bestaande belemmeringen te
verminderen of weg te nemen en toekomstige beperkingen zo veel als mogelijk te voorkomen.
Binnen het kader van het project zijn meerdere oplossingsrichtingen naar voren gekomen.
Twee van deze oplossingsrichtingen lijken het meest haalbaar:
• oplossingsrichting "sluis" met de aanleg van een nieuwe sluis;
• oplossingsrichting "LLV" (Lossen, Laden en Vervolgtransport), waarbij schepen in de
Voorhaven worden gelost enlof gelichterd.
Binnen deze oplossingsrichtingen zijn nog meerdere scenario's mogelijk. De beide oplossingen
hebben grote aanpassingen aan het Noordzeekanaal tot gevolg. Omdat dit een hoofdvaarweg
betreft, is een Tracébesluit met een M.E.R.-procedure noodzakelijk. In het kader van deze
procedure heeft DGMR rapport W.99.1414.A, d.d. 21 november 2000 [1] opgesteld waarin de
akoestische gevolgen van de aanpassingen zijn vastgelegd. De akoestische situatie tijdens de
aanlegfase van een eventuele nieuwe sluis zijn niet in het genoemde rapport opgenomen. Het
betreft dan de geluidsbelastingen ten gevolge van het heien, het baggeren en het afvoeren van
de grond. Naar de bijdragen van deze bronnen is een afzonderlijke studie uitgevoerd. Hoe de
werkzaamheden in de aanlegfase zullen worden uitgevoerd is echter nog niet exact bekend.
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Om deze reden kunnen geen geluidsberekeningen worden uitgevoerd. Volstaan wordt met een
kwalitatieve beschouwing.

Het voorliggende rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de akoestische situatie
in de aanlegfase. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van de werkzaamheden in
deze fase. Het beoordelingskader wordt beschreven in hoofdstuk 4. In het hoofdstuk 5 zijn de
geluidsbelastingen veroorzaakt door de aanwezige bronnen opgenomen.

3.

OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN IN DE AANLEGFASE

3.1

Aanleg nieuwe sluis
De studie richt zich op de werkzaamheden die nodig zijn bij een eventuele aanleg van een
nieuwe sluis. Het huidige sluizencomplex bestaat uit de Kleine sluis, de Zuidersluis, de
Middensluis en de Noordersluis. De laatste heeft de grootste afmetingen (400 x 50 m). De
afmetingen van de nieuwe sluis zullen ca. 500 x 70 m gaan bedragen. Mogelijke locaties voor
de nieuwe sluis liggen ten noorden en ten zuiden van de bestaande Noordersluis. Deze locaties
zijn weergegeven in de figuren 1 en 2. De nieuwe sluis wordt gemaakt door een damwand te
plaatsen. Alleen aan de hoofden van de sluis wordt een betonnen constructie gemaakt (ten
behoeve van de ophanging van de deuren) De bodem van de sluis bestaat uit het
oorspronkelijke bodempakket afgewerkt met een bodembescherming in de vorm van een losse
steenbestorting. De kolkwand (sluiswand) bestaat feitelijk uit een dubbele damwand met
buispalen. De damwand en palen worden doorgezet tot een diepte van 36 m onder NAP. De
buispalen zijn open en worden door het heien gevuld met het materiaal uit de bodem die door
de palen wordt gepenetreerd. Verwacht wordt dat de heiwerkzaamheden een periode van een
half jaar tot een jaar in beslag zullen nemen. Dit is mede afhankelijk van het aantal
heistellingen dat wordt ingezet. Beslissingen hierover worden pas in de uitvoeringsfase
genomen. Na het plaatsen van de wandconstructie middels heiwerkzaamheden wordt de grond
uit de kolk verwijderd. Er wordt naar gestreefd zo veel mogelijk droog te ontgraven. Wanneer
de ontgraving zo ver onder het waterniveau komt dat dit niet meer mogelijk is, zal de bak
worden leeggebaggerd. Ook het ontgraven zal, afhankelijk van de inzet van het materieel, een
half jaar tot een jaar duren. De uitgegraven grond dient te worden afgevoerd. Het is nog niet
bekend of dit per schip gaat plaats vinden of met vrachtwagens.
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Tijdens het beton storten en, indien nodig, tijdens het bemalen zullen geluidsbronnen aanwezig
zijn. De bijdrage van deze bronnen is verwaarloosbaar ten opzichte van de bronnen die
optreden tijdens het heien, het baggeren en het afvoeren van de grond.

3.2

Aanleg kade lichterlocatie
Ook bij de aanleg van een nieuwe sluis zullen niet alle schepen ongehinderd naar Amsterdam
kunnen. Dit is bijvoorbeeld het gevolg van de beperkte diepte van het Noordzeekanaal. Dit
betekent dat in deze oplossingsrichting rekening dient te worden gehouden met een bepaalde
lichtercapaciteit in de Voorhaven. Bij het opstellen van rapport W.99.1414.A kwamen voor het
lichteren vijf locaties in aanmerking (zie figuur 3):
• locatie 1: lichterfaciliteit in het verlengde van de Buitenkade II;
• locatie 2: kade aan de noordkant van het Middenbuitentoeleidingskanaal;
• locatie 3: kade tussen het Noorderbuitentoeleidingskanaal en het Buitenspuikanaal;
• locatie 4: kade in het Verbindingskanaal ten oosten van het Forteiland;
• locatie 5: lichteren op zee.
Inmiddels is gekozen voor locatie 1. Dit is gebaseerd op zowel akoestische als niet-akoestische
overwegingen Het onderzoek richt zich dan ook uitsluitend op deze locatie. Op deze locatie zal
gebruik worden gemaakt van drijvende kranen, waarbij aan weerszijde een zeeschip en een
binnenvaartschip kunnen afineren. Wel is het noodzakelijk om een kadewand te plaatsen. De
constructie hiervan komt overeen met de kolkwand van de nieuwe sluis: een dubbele damwand
met buispalen. Het heien zal circa een half jaar gaan duren. Dit is weer affiankelijk van het
aantal heistellingen dat worden ingezet. Hierover wordt pas in de uitvoeringsfase beslist.
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TOETSINGSKADER

Er bestaat geen formeel wettelijk kader voor de beoordeling van de geluidsniveaus tijdens de
aanlegfase van een project. Wel heeft een gemeente de mogelijkheid in het kader van
bijvoorbeeld een bouwvergunning nadere eisen te stellen. Recentelijk zijn er binnen het
sluizencomplex renovatiewerkzaamheden (waaronder heien) uitgevoerd. Door de gemeente zijn
in dat verband wel voorwaarden opgesteld. Een voorbeeld hiervan is de beperking van het
heien tot de dagperiode (07:00 - 19:00 uur). Er zijn geen grenswaarden gesteld aan de
geluidsniveaus die tijdens de werkzaamheden mogen optreden.
In de Circulaire Bouwlawaai [2] zijn wel grenswaarden met betrekking tot geluid in de
aanlegfase opgenomen. Dit betreft echter richtwaarden. De genoemde waarden hebben geen
wettelijke status. Meerdere gemeenten in Nederland baseren zich bij het opstellen van
aanvullende voorwaarden op de in Circulaire opgenomen richtwaarden. Omdat een ander
toetsingskader ontbreekt en het toch wenselijk is om de geluidssituatie te kunnen beoordelen is
er voor gekozen om deze richtwaarden ook in het kader van het huidige onderzoek aan te
houden.

De richtwaarden in de Circulaire bestaan uit een combinatie van voorschriften voor de
geluidsemissie en —immissie. Voor de geluidsemissie wordt in eerste instantie een normwaarde
gehanteerd. Voor situaties waarbij de geluidsniveaus ter plaatse van de woningen de
richtwaarden voor de geluidsimmissie (zie onder) overschrijden wordt een verzwaarde eis
voorgesteld. Voor het equipement dat zal worden ingezet in het kader van het project Zeepoort
IJmond worden de volgende emissievoorschriften aanbevolen:
• de equivalenten geluidsniveaus veroorzaakt door het heien mogen op een afstand van
15 meter niet meer bedraagt dan 87 dB(A). De verzwaarde eis bedraagt 82 dB(A) op een
afstand van 15 meter;
• voor graafmachines tot 85 kW moet een bronvermogen van 108 dB(A) als grens worden
aangehouden. Voor grotere graafmachines geldt een grenswaarde van 111 dB(A). Bij een
verzwaarde eis worden dit respectievelijk 105 dB(A) en 108 dB(A);
• er worden geen voorstellen gedaan voor baggerschepen of voor geluidsniveaus tijdens het
afvoeren van de grond.
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Als immisievoorschrift is opgenomen dat voor bouw- en sloopwerkzaamheden het equivalente
geluidsniveaus (LACq) op de gevels van woningen een richtwaarde geldt van 60 dB(A). Bij een
totale duur van werkzaamheden korter dan één maand kan een richtwaarden van 65 dB(A)
worden gehanteerd.

5.

GELUIDSNIVEAUS TIJDENS DE AANLEGFASE

In de volgende paragraven zullen de akoestische omstandigheden worden aangeven tijdens de
werkzaamheden in de aanlegfase. Hierbij is, omdat nog niet alle informatie beschikbaar is,
gekozen voor een kwalitatieve benadering. Er zullen enkele berekeningen worden uitgevoerd.
Met nadruk wordt er op gewezen dat hierbij het uitgangspunt is gehanteerd dat de activiteiten
in de dagperiode worden uitgevoerd.

5.1

De geluidssituatie tijdens het heien
Om palen of damwanden te plaatsen kan gebruik worden gemaakt van verschillende
funderingstechnieken. De verschillende methoden kunnen in vier hoofdgroepen worden
onderverdeeld: heien, trillen, schroeven!boren en drukken. Binnen de hoofdgroepen is een
nadere onderverdeling mogelijk. Zo kan bij heien gebruik worden gemaakt van een dieselblok,
een hydraulisch blok, een luchtbiok of een valbiok. Trillen kan worden gedaan met behulp van
een hydraulisch of elektrisch aangedreven trilbiok. Welke funderingstechniek in een specifieke
situatie kan worden toegepast wordt bepaald door de combinatie van de belasting en de
eigenschappen van de grond. De keuze heeft echter grote gevolgen voor de geluidsemissie. De
hoeveelheid geluid die wordt uitgestraald wordt mede beïnvloed door de slagenergie en de
slagfrequentie. De bovenstaande opsomming van de technieken is gebaseerd op de
geluidsemissie: heien leidt tot de hoogste niveaus, bij drukken wordt het minste geluid
uitgestraald.

In het algemeen kan worden gesteld dat heien zonder voorzieningen leidt tot te hoge
emissiewaarden. Mogelijk dat het gebruik van een valbiok tot lagere niveaus leidt, maar het is
niet waarschijnlijk dat daarmee aan de grenswaarde kan worden voldaan. De geluidsniveaus ten
gevolge van het heien met een hydraulisch blok kunnen worden verlaagd door het toepassen
van een oinkast blok met een geïsoleerde muts. Waarschijnlijk kunnen de niveaus worden terug
gebracht tot de normwaarde van 87 dB(A) op 15 meter afstand.
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Het is echter niet waarschijnlijk dat aan de verzwaarde eis van 82 dB(A) kan worden voldaan.
Het is niet bekend of er isolerende maatregelen aan luchtblokken kunnen worden uitgevoerd.
Ook bestaan er nog geen geïsoleerde dieselbiokken. Een beperkte geluidsreductie kan worden
bereikt door het toepassen van een mantel. Het plaatsen van de mantel (voor iedere paal
afzonderlijk) heeft tijdsverlies tot gevolg. Daarnaast leiden aspecten als opwarming en
vervuiling tot belangrijke bezwaren. Deze laatste bezwaren gelden niet indien de mantel wordt
toegepast bij een valblok.

Het intrillen van damwanden en palen zal eveneens tot overschrijding van de grenswaarden
leiden. De emissie kan worden terug gebracht door gebruik te maken van een geluidsgedempt
trilblok. Bij deze techniek vormt het funderingselement eveneens een belangrijke geluidsbron.
Met maatregelen kan mogelijk wel worden voldaan aan de minst strenge norm (82 dB(A)).

Bij de overige funderingsteclmieken kunnen zonder ingrijpende voorzieningen geluidsniveaus
lager dan de verzwaarde norm van 82 dB(A) worden bereikt. Met nadruk wordt gesteld dat niet
zonder meer geconcludeerd kan worden dat één van deze methode moet worden toegepast. Dit
is mede afhankelijk van niet-akoestisch aspecten.

Om enig inzicht te krijgen in de geluidsniveaus in de omgeving zijn de grenswaarden uit de
Circulaire Bouwlawaai omgerekend naar een akoestische bronvermogen: 120 dB(A)
(normwaarde) en 115 dB(A) (verzwaarde eis). Op basis van de normwaarde komt de 60 dB(A)contour op een afstand van circa 300 meter vanaf de heistelling. De gekozen lichterlocatie ligt
op een voldoende grote afstand van de woningen. Het heien ten behoeve van de kade zal ter
plaatse van de nabijgelegen woningen geen geluidsbelastingen hoger dan 60 dB(A) tot gevolg
hebben. Bij het heien ten behoeve van de nieuwe sluis is het echter niet te voorkomen dat op
enig moment ter plaatse van de woningen binnen het sluiscomplex geluidsniveaus hoger dan
60 dB(A)-contour optreden. Dit is onafhankelijk van de locatie van de nieuwe sluis. Zowel bij
een nieuwe sluis ten noorden van de bestaande Noordersluis als bij een sluis ten zuiden hiervan
zullen ter plaatse van de genoemde woningen te hoge geluidsniveaus optreden. Indien wordt
uitgegaan van de verzwaarde eis neemt de afstand van de 60 dB(A)-contour af tot circa
175 meter. Dit betekent dat de woningen op het sluizencomplex voor een deel van de tijd
buiten deze contour liggen. Het is echter niet te vermijden dat gedurende enig moment in het
project de geluidsbelastingen ter plaatse van deze woningen hoger dan 60 dB(A) zullen zijn.
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De woningen langs de Kanaaldijk in de gemeente Ijmuiden liggen op iets meer dan 300 meter
vanaf de sluislocaties. De geluidsbelastingen ter plaatse van deze woningen zullen aan de
normwaarde voldoen.

5.2

De geluidssituatie tijdens het uitgraven van de grond
Indien de koikwanden zijn geplaatst kan de grond worden uitgegraven. Dit zal in eerste
instantie met een kraan gebeuren. In een latere fase zal een baggerschip worden gebruikt. Voor
een kraan die voldoet aan de huidige stand der techniek kan een bronvermogen van 110 dB(A)
als representatief worden beschouwd. Deze waarde komt goed overeen met de richtwaarde voor
de geluidsemissie in de Circulaire. De geluidsemissie van baggerschepen varieert tussen
waarden van 100 dB(A) tot 120 dB(A). Vooralsnog wordt uitgegaan van een bronvermogen
van 110 dB(A). Dit betekent dat voor de beide activiteiten de grenswaarde van 60 dB(A) wordt
bereikt op een afstand van circa 100 meter. Alleen bij de woningen op het sluizencomplex
zullen gedurende een bepaalde periode een geluidsbelasting hoger dan deze waarde optreden.

5.3

Afvoeren van grond
De uitgegraven grond dient te worden afgevoerd. Hiervoor bestaan drie mogelijkheden:
• afvoeren per schip;
• afvoeren met vrachtwagens die het sluizencomplex via de noordkant verlaten;
• afvoeren via vrachtwagens over de Kanaaldijk.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal vervoersbewegingen die zullen optreden. Er
kunnen derhalve nog geen geluidsberekeningen worden uitgevoerd. Indicatief kan worden
verwacht dat het afvoeren per schip tot de minste overlast zal leiden. Het inzetten van
vrachtwagens die over de Kanaaldijk rijden zal de meeste overlast tot gevolg hebben.

Den Haag, 21 december 2000

Ir. L.P. Sturrus
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