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1 Inleiding
Vooruitlopend op te verwachten vergunningaanvragen voor grootschalige diepe
zandwinning (GDZ) op de Noordzee is in verschillende workshops met zowel
probleemeigenaren (belanghebbenden) als met fysisch- ecologische gebiedsdeskundigen gewerkt aan de informatiebehoefte (de "wat-vraag"). Deze informatiebehoefte is vastgelegd in eerdere workshops en door interviews met beleidsmakers [1].
Voor het opstellen van de informatiebehoefte is de informatiekringloop methodiek
gebruikt, met name de eerste stap 'bepalen informatiebehoefte'.
In de informatiebehoefte is vastgelegd welke potentiële effecten door GDZ door
beleidsmakers relevant geacht worden. Bij de uitvoering van GDZ in de praktijk moet
vooraf de verwachte grootte van deze effecten worden bepaald. Om tot een aanpak
hiervoor te komen kan de 2e stap van de informatiekringboop, "informatiestrategie" of
"INFOPLAN" (de "hoe-vraag") gebruikt worden. In de informatiestrategie wordt
bepaald hoe informatiebronnen (kennis, informatie en modellen) kunnen worden
gebruikt voor het voorspellen van de effecten. Het resultaat van de informatiestrategie is
een plan van aanpak en wordt ook wel het informatie-inwinplan genoemd.
De opdracht van RWS RIKZ aan TNO TPD heeft ten doel eerst te bepalen of bestaande
informatiebronnen voldoende geschikt zijn voor het voorspellen van de door
beleidsmakers relevant geachte effecten. Vervolgens dient bepaald te worden of een
proef met een diepe zandwinput gebruikt kan worden om eventueel extra benodigde
informatiebron te leveren ("zandwinproef als informatiebron"). Deze doelstelling sluit
aan bij de wens van Directie Noordzee om de mogelijkheden tot risicoverkleining in
beeld te krijgen. Ten behoeve van beide doelstellingen is op 14 november een workshop
met deskundigen gehouden. Dit rapport doet verslag van de voorbereiding van de
workshop, de workshop zelf en de conclusies en aanbevelingen die naar aanleiding van
de workshop getrokken kunnen worden.
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2 Voorbereiding Workshop
Als input voor de workshop is een vastgestelde informatiebehoefte, een inventarisatie
van informatiebronnen. Tevens dienen mensen voor de workshop worden uitgenodigd.
In een voorgesprek tussen RWS-RIKZ en TNO TPD komen deze punten aan de orde.

2.1 Informatiebehoefte
De "tweede workshop met belanghebbenden" van 4 oktober en de afgenomen
interviews, zoals (later) gerapporteerd in [1], leveren de benodigde informatiebehoefte.
Deze informatiebehoefte is kort geformuleerd in de vorm van 7 'zorgpunten':

Tabel 1 Belangrijkste zorgpunten zoals geformuleerd door beleid
Kwalitatief onvoldoende herstel van de bodemfauna (bijvoorbeeld door

1

zuurstoftekort)
2

Dramatische verandering van algengemeenschap (giftige algen e.d.)

3

Onvoldoende kennis van slibverspreiding

4

Wat is de tijdsduur van verschillende effecten van de diepe zandwinning (m.b.t ander

5

Aantasting van natuurgebieden, met name Vogel- en Habitatgebieden

gebruik)
6

Aantasting kustfundament en duingebied door veranderd zandtransport

7

Te weinig inzicht in de cumulatieve effecten van verschillende ingrepen

In het belang van de efficiency van de workshop is het van belang met een beperkt
aantal van deze onzekerheden te werken. Hierbij is het verstandig om te kiezen voor de
onzekerheden met een groot risico, grote onzekerheid en onzekerheden over mogelijke
gevolgen met een grote politieke gevoeligheid.

2.2 Identificatie van kennisbronnen
In het voorgesprek is een aanzet gemaakt voor een inventarisatie van kennisbronnen.
Manen Boers werkt deze lijst verder uit en presenteert dit op de workshop. Om
onnodige discussies tijdens de workshop te voorkomen is het van belang dat het
overzicht van goede kwaliteit is.
23

Deelnemers aan de workshop

In de methode INFOPLAN wordt aangegeven dat voor de workshop de volgende
personen uitgenodigd moeten worden:
- specialisten in het vakgebied dat aan de orde is
- gebiedsdeskundigen
- facilitators
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Ter invulling hiervan worden de volgende mensen uitgenodigd:
Naam -

Bednjf/ Instituut

Opmerkingen

Manen Boers

RIKZ

Projectleider voor RIKZ

Jan Mulder

RIKZ

Morfoloog

Ad Stolk

DNZ

Opdrachtgever GDZ

Hans Otten

DNZ

Projectleider GDZ

Henk 0ff ringa

DNZ

Ecoloog & gebiedsdeskundige

Christine Davidse

DNZ

Christine zal Ad Stolk opvolgen als
opdrachtgever.

Koos van Woorden

TNO TPD

Facilitator

Martijn van Breukelen

TNO TPD

Facilitator

Jelmer Cleveringa

RIKZ

Geoloog

Karel Essink

RIKZ

Ecoloog (algemeen)

Peter Bot

RIKZ

Ecoloog (monitoning)

Ron Bosman

RIKZ

Slib / waterkwaliteit (algemeen)

Remi Laane

RIKZ

Slib / waterkwaliteit (algemeen)

Johan de Kok

RIKZ

Slib / waterkwaliteit (modellen)

Hans Roberti

RIKZ

Monitoring fysica

Marcel van der Tol

RIKZ

Ecologische modellen (GEM)

Bas Hoogeboom

RIKZ

Erin Hoogenboom

RIKZ

lnformatiebronnen (remote sensing,
SeaWIFS, SPOT)

Sander Hoogenwoning

RIKZ

Rapport fysische effecten

Jan van Dalfsen

TNO MEP

Ecoloog

Michel van de Meulen

DWW

Geoloog

Marcel Stive

TUD / WL

Morfoloog
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3 Agenda workshop "Praktijkproef als Informatiebron?"
De onderstaande agenda is opgesteld voor de workshop.

Agenda workshop 'Praktijkproef als Informatiebron?"
Plaats: RIKZ, Den Haag
Datum: woensdag 14 november 2001
Koffie en thee
10.00 10.30 Ontvangst
Manen Boers
10.30 10.45 Introductie PGZ
Martijn van Breukelen
10.45 11.00 Introductie methode INFOPLAN
Henk Offringa
11.00 11.15 Presentatie informatiebehoefte
(De 7 zorgpunten)
Martijn van Breukelen
11.15 11.30 Vertaling van zorgpunten naar 'wat' vraag.
11.30 11.45 Presentatie aanzet bestaande informatiebronnen Manen Boers
Koos van Woerden
11.45 12.30 Inventarisatie overige bestaande infobronnen
-

-

-

-

-

-

-

12.00-1230 Lunch
13.30 - 13.45 Inleiding op de brainstorm (rolverdeling)
13.45 - 14.30 Brainstorm in twee groepen
(ronde 1: Zonder praktijkproef)
1430 - 14.45
14.45
15.30
16.00
16.15

1630

-

-

-

-

15.30
16.00
16.15
16.30

Koos van Woerden
Allen

Pauze
Brainstorm in twee groepen
(ronde 2: Met praktijkproef)
Plenaire conclusies
Evaluatie resultaten
Rondvraag

EINDE

Allen
Koos van Woerden
Koos van Woerden
Koos van Woerden
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4 Rapportage workshop 14 November 2001

4.1 Deelnemers
De personen in de onderstaande tabel namen aan de workshop deel.
Naam
Manen Boers
Jan Mulder
Henk 0ff ninga
Koos van Woerden
Martijn van Breukelen
Jelmer Cleveringa
Karel Essink
Peter Bot
Johan de Kok
Hans Roberti
Marcel van der Tol

Bedrijf/instituut
RIKZ
RIKZ
DNZ
TNO TPD
TNO TPD

RIKZ
RIKZ
RIKZ
RIKZ
RIKZ
RIKZ

Opmerkingen
Projectleider voor RIKZ
Mos-foloog
Ecoloog & gebiedsdeskundige
Facilitator
Facilitator
Geoloog
Ecoloog (algemeen)
Ecoloog (monitoning)
Slib / waterkwaliteit (modellen)
Monitoring fysica
Ecologische modellen (GEM)

4.2 Introductie
Manen Boers leidt de workshop in door de aanleiding toe te lichten en het
vierstappenplan om vandaag te komen tot een resultaat met een scenario "0" zonder
proefput en een scenario " 1 " met proefput. (Zie de sheets in bijlage A).
43

Presentatie Informatiebehoefte (de 7 zorgpunten)
Henk Offringa gaat in op grootschalige diepe zandwinning. De verwachting is dat
er in de toekomst veel meer zand op zee gewonnen zal moeten worden,
bijvoorbeeld voor de aanleg van Maasvlakte 2 en voor beton- & metselzand. De
mogelijke effecten van grootschalige diepe zandwinning worden beschreven en de
beheersvragen gepresenteerd. Het zandwinnen zal invloed hebben op de
kennisvelden morfologie en ecologie en via het aangeven van organisaties met een
beheersfunctie in het gebied worden de 7 zorgpunten van het beheer beschreven.
(zie de sheets in bijlage B)

4.4 Introductie INFOPLAN methodiek
Martijn van Breukelen geeft een korte schets van de methode INFOPLAN en de
informatie kringloop toegepast op het diepe zandwinnen. In het denkmodel "wat"
en "hoe" wordt ingegaan op "wat zijn de effecten" en "hoe voorspel ik de effecten"
om de structuur en samenhang weer te geven.
Daarna wordt een aanzet gegeven om de "zorgpunten" te "benoemen in waarden en
belangen". De waarden en belangen zijn die aspecten die door beleidsmakers
relevant geacht worden. Voorafgaand aan grootschalige diepe zandwinning dienen
voor deze waarden en belangen de veranderingen (effecten) voorspeld te worden.
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Het is niet voor alle zeven zorgpunten gelukt om deze vertaling naar waarden en
belangen te maken.

4.5 Discussie 'beoordelingskader'
Naar aanleiding van de beide laatste presentaties ontstaat een uitgebreide discussie.
Geconstateerd wordt dat niet alle zeven zorgpunten zich eenvoudig laten vertalen
naar waarden en belangen die potentieel bedreigd worden. Een dergelijke vertaling
is wel nodig om sturing aan het onderzoek te kunnen geven. Bovendien zou tussen
onderzoek en beleid overeenkomst gevonden moeten worden over de grootheden
en eenheden waarin de belangen objectief en reproduceerbaar uitgedrukt kunnen
worden. Dat wil zeggen dat een helder beoordelingskader gemist wordt.
In een helder beoordelingskader [2] moeten de volgende elementen aan de orde
komen:
Een zo helder mogelijke omschrijving van het beleidsdoel (streefbeeld),
Een of meer kwantificeerbare grootheden (indicatoren, streefgetallen, graadmeters) welke het doel beschrijven en
Een maatlat (criteria) om effecten (veranderingen in de indicatoren / waarden
en belangen) te beoordelen.
Afgesproken wordt dat de zeven zorgpunten niet weggepraat mogen worden.
Vastgesteld wordt dat ze niet evenwichtig als uitgangspunt (informatiebehoefte)
voor de informatiestrategie kunnen worden genomen. Later in de workshop zal een
nieuw startpunt hiervoor worden gepresenteerd.
4.6 Presentatie aanzet bestaande informatiebronnen
Manen Boers presenteert een overzicht van bestaande informatiebronnen bestaande
uit:
- Metingen
- Modellen
- Literatuur
- Experts / instanties.
In bijlage D zijn sheets met overzicht en de literatuurlijst te vinden.
4.7 Werk tijdens de lunch
Om ondanks het gebrek aan een volledig overzicht van de potentieel bedreigde waarden
en belangen verder te kunnen, is tijdens de workshop een voorzet gegeven voor een
dergelijk overzicht. Het overzicht is opgenomen in tabel 2. In de tabel is tevens
weergegeven op basis van welke zorgpunten de waarden en belangen zijn opgenomen.
Omwille van de op de workshop beschikbare tijd wordt er besloten om alleen één
zorgpunt uit te werken. Er wordt gekozen voor het zorgpunt "er is onvoldoende kennis
van slibverspreiding" omdat slibverspreiding voor alle vertegenwoordigde disciplines
een belangrijke rol speelt.

9139
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Tabel 2. Potentieel bedreigde waarden en belangen (een voorzet)
Natuurwaarden

• Productiviteit

• Diversiteit

• Bijzondere soorten

Gebruiksfuncties

• Scheepvaart

•
•
•
•

Algen

•
•
•
•

Algen

(Z2, Z3)

•
•
•
•

Algen

Z3)

Bodemfauna

(Zi, Z3)

Vissen

(Z3)
Z5)

Vogels

Bodemfauna

(Z3)

Vissen

(Z3)

Vogels

(Z3,Z5)
Z3)

Bodemfauna

(Z3)

Vissen

(Z3)
Z5)

Vogels

• Toegankelijkheid havens

(Z3)

en vaargeulen

• Kustverdediging

• kustveiligheid
• Kustlijnhandhaving
• Zandvoorraad kustzone

(Z6)
(Z6)
(Z6)

In verband met Z4 geldt voor iedere waarde dat de termijn aangegeven moet kunnen worden.
Z7 laat zich niet naar een specifieke waarde vertalen.

4.8 Aanpassing agenda
Er zullen niet twee brainstormsessies gehouden worden in twee groepen, maar er wordt
één brainstorm sessie gehouden in één groep.

4.9 Brainstorm
De insteek "hoe nauwkeurig weet ik de slibverspreiding", "hoe wordt dat beïnvloed
door een winput" en "hoe nauwkeurig kan ik veranderingen/effecten voorspellen" leidt
tot het bespreken van fysica en ecologie waarbij "effectketens" worden bezien, mede
aan de hand van de tabel 2. De uitkomst van de brainstorm levert meer benoemde
onzekerheden in kennis op dan nauwkeurigheden. Een samenvatting van resultaten is
opgenomen in tabel 3. Tijdens de brainstormsessie wordt ook aandacht besteed aan de
mogelijkheden de onzekerheden in kennis (dit zijn kennisleemten ofwel een gebrek aan
geschikte informatiebronnen) te verkleinen, zowel zonder als met een speciale proef
met een winput. De resultaten hiervan zijn te vinden in tabel 4. Opgemerkt dient te
worden dat bij het zorgpunt slibverspreiding een relatief groot deel van de effecten
tijdens de aanlegfase veroorzaakt worden. Bij de overige zorgpunten kan de periode na
de aanleg een relatief belangrijkere rol spelen.
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Tabel 3 Onzekerheden in kennis over processen gerelateerd aan de zorgpunten
11-1
11-2
11-3
11-4
11-5
11-6
11-7
11-8
11-9
11-10
11-11

Voorspelling van slibconcentratie als daggemiddelde waarde.
Voorspelling slibsedimentatie (nauwkeurigheid factor 10 = —1000%).
Voorspelling slibuitwisseling Noordzee - Waddenzee (nauwkeurigheid rond
1000%)
Slibverspreiding door operationeel baggerwerk (overvloei).
Slibconcentratie in bodem dieper dan 8a10 meter.
Verticale gelaagdheid en zuurstotloosheid in put
Dagelijkse variatie in lichtklimaat en hydrodynamica t.d.v. primaire
productie berekeningen
Verband tussen zwevende stof gehalte en groei van bodemdieren.
Geen zicht op doorvertaling effecten naar hogere trofische niveaus
(vissen,vogels, zoogdieren)
Populatiedynamische effecten gedurende aanlegfase put (uitsterven /
verdringing / giftige soorten)
Nauwkeurigheid zandtransport- en morfologische voorspellingen (niet
gekwantificeerd)

Tabel 4 Mogelijkheden voor verkleining van de onzekerheden (zonder en met
grootschalige praktijkproef)
-

1

11-1
11-2

Verbetermogelijkheden zonder
proefput
Voortzetten INFOPLAN methode
gericht op beoordelingskader met
frequente terugkoppelingen tussen
beleidsvertegenwoordigers en
onderzoekers
Meetcampagne in zoekgebied
Labmetingen en/of metingen in
slibrijk gebied (Oestergronden)

Verbetermogelijkheden met
proefput.
(Voorbereiding van een) praktijkproef
vormt belangrijke katalysator voor dit
proces. [zonder proef zal dit in een later
(Ite laat) stadium sowieso moeten
gebeuren voor vergunningverlening 1]
Idem met toegevoegde waarde inzicht in
specifiek effect van een zandwinput
Metingen in proefput
of in reeks proefputten om zicht te
krijgen op de schaalbaarheid van de
effecten
Geen

Onderzoek naar
uitwisselingsmechanisme geulplaat
in Waddenzee
Nabootsing van techniek van
11-4 Metingen rond actuele
zandwinning (bij voorkeur in
grootschalige winning [met
zoekgebied)
combinatiemogelijkheid voor
vraagstellingen rond beton-en
metselzandwinning]
(zie boven)
11-5 Diepe geologische boringen
- zoekgebied
11-6 Modelonderzoek / monitoring in
Monitoring gedurende aantal (groeiVerdiepte Loswal
)seizoenen en mogelijkheid tot onderzoek
van de invloed van putvarianten
11-7 Meetcampagne in zoekgebied
Idem met toegevoegde waarde inzicht in
specifiek effect van een zandwinput
11-8 Monstercampagnes in gebieden
Monstercampagnes in en rond
11-3
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11-9

met onderscheidend zwevende
stofgehalte
Lab / meso-cosm onderzoek

11-10 Veldonderzoek rond bestaande
- winningen
11-11 Transportmetingen op
verschillende dieptes in
zoekgebied

11139

zandwinput
Combinatie van verschillende
onderzoeken op een locatie (de proefput)
Monitoring met specifieke info over
diepe put
Idem met specifieke put metingen en
mogelijkheid tot onderzoek van de
invloed van putvarianten

4.10 Andere resultaten uit de brainstorm
De brainstorm leverde naast de al genoemde ook een aantal extra opmerkingen en
resultaten op:
• Bezie ook vergelijkbare trajecten zoals de proef in de Waddenzee van 1985 en de
relatie van olie en gasboringen naar slib.
• Let op de schaalbaarheid van de proef.
• Gebruik een eventuele proef 66k om na te gaan wat eventuele externe effecten op een
beschermd gebied kunnen zijn.
• Overweeg een meetprogramma voor een aantal geselecteerde soorten om de groei te
volgen (66k in een aquarium te doen, bodemdieren).
• Kenmerken van de proefput zijn belangrijk. Om zeker te stellen dat informatie
ingewonnen kan worden over zorgpunten moeten er eisen gesteld worden aan het
ontwerp.

4.11 Wat is uw primaire reactie op de vraag: moet er een proefput komen?
De aanwezige deskundigen beantwoorden deze vraag bevestigend. Bij dit 'ja' hoort:
• Een put is nodig om het grotere geheel echt aan de gang te krijgen.
• Een put alleen op voorwaarde dat hij deugt in schaal en ruimte.
• Een put hoeft niet zo groot te zijn als het maar antwoorden oplevert op
slibvraagstukken in de waterkolom en op de zeebodem.
• Een put moet 66k om maatschappelijk draagvlak te verkrijgen.
• Maak een put niet te klein, 30m diep en variatie in vorm.
• Een put voor beton en metselzand plus toplaag.
• Een put moet om een beoordelingskader uit te vinden en te toetsen.

4.12 Rondvraag
De workshop wordt als nuttig en plezierig bestempeld. Nastrevenswaard is om
interactief de vaststelling van de informatiebehoefte met beheerders aan te scherpen en
met de aangescherpte vraag de onderzoeksvragen weer beter te benoemen. Op deze
manier kunnen onderzoekers doelgerichter te werk gaan en krijgen beleidsmakers de
antwoorden die ze verwachten.
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5 Conclusie m.b.t. 'kan een praktijkproef een
waardevolle informatiebron zijn?'
De verrichte activiteiten leiden tot de volgende conclusies:
o De huidige stand van fysische en ecologische proceskennis vormen een zwakke
basis voor vergunningverlening voor grootschalige zandwinning. Er is op diverse
punten een gebrek aan geschikte informatiebronnen. Dit rapport somt de
kennisleemten voor het zorgpunt 'slibverspreiding' ("Er is onvoldoende kennis
over slibverspreiding.") op. Een praktijkproef kan informatiebronnen opleveren
waarmee deze kennisleemten verkleind worden.
o De omvang van de bijdrage van een proef aan deze verkleining van de
kennisleemten, is op het niveau van fysische proceskennis niet op voorhand te
kwantificeren. Dat er extra toepasbare kennis beschikbaar komt is zeker.
o De mate waarin dat het geval is wordt sterk positief beïnvloed door toepassing van
de informatiekringloop, met name de stappen "informatiebehoeftebepaling" en
"INFOPLAN", die zorg moet dragen voor een voortdurende terugkoppeling tussen
onderzoek en beleid.
o De ontwikkeling van een helder beoordelingskader kan met name bijdragen aan het
behalen van goede resultaten uit een proef. Een beoordelingskader kan gebruikt
worden om de informatiebehoefte vast te leggen en moet ten minste de volgende
elementen bevatten:
Een zo helder mogelijke omschrijving van het beleidsdoel (streefbeeld),
Een of meer kwantificeerbare grootheden (indicatoren, streefgetallen, graadmeters) welke het doel beschrijven en
Een maatlat (criteria) om effecten (veranderingen in de indicatoren / waarden
en belangen) te beoordelen.
o Op (onderzoeks-)procesniveau kan een proef met zekerheid een belangrijke
bijdrage leveren doordat
o Een praktijkproef levert extra toepasbare kennis waarmee bestaande
kennisleemten worden verkleind.
o Toepassing van de INFOPLAN-methodiek in samenspraak met alle
betrokken partijen -zowel bij de voorbereiding als uitvoering van de proef tot verbetering van en overeenstemming over het beoordelingskader zal
leiden
o Uitvoering van een proef het (maatschappelijke) signaal geeft dat de
overheid alles in het werk stelt om tot een zo zorgvuldig mogelijke afweging
te komen
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6 Referenties
M. van Breukelen, "Informatiebehoefte met betrekking tot beheersvragen rond
grootschalig diep zandwinnen in de Noordzee.", TNO TPD, DIS-RPT-010024,
december 2001.
Mulder, J.P.M. (2001) "Onzekerheden rond grootschalige zandwinning"
Werkdocument RIKZ/OS/200 1.1 20X.
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A Inleidende sheets van Manen Boers

PROJECT
GROOTSCHALIGE
ZAND WINNING
Workshop 14 november 2001

AANLEIDING
VERWACHTE AANVRAGEN
GROOTSCHALIGE ZANDWINNING
+

ONZEKERHEDEN WAARDEN EN BELANGEN

GROOTSCHALIG ZAND WINEXPERIMENT?

15/39

TNO-rapport 1 DIS-RPT-0 10026 1 3januari 2002

4- STAPPENPLAN
Wat zijn de onzekerheden in waarden en belangen?

Kunnen de onzekerheden worden verkleind?
(zonder / met een grootschalig zandwinexperiment)
20 novelllt)er: sTIuR(;RoEpRIJEENKoMsT

Ontwerp zandwinexperiment
Uitvoering zandwinexperiment

STRUCTUUR PGZ (RIKZ)
PGZ
DNZ: Henk Offringa
PL: vacant
AM: Bas Hoo eboom
Martijn van Breukelen
Koos van Woerden

Monitonng
Peter Bot •
ans RL-

Geologie:
Jelmer Cleveringa

Morfologie:

Slib / Waterkwalitei

Ecologie:

Manen Boers
Jan Mulder

Ron Bosman
Remi Laane
Johan de Kok

Karel Essink
Marcel vd Tol

TNO-rapport
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2) WELKE?
(informatiebronnen)

1)WAT?
(beheervragen)

4)PRODUCT__+
scenario 1:
met put

3) HOE?
(onderzoek)

2) WELKE?

1)WAT?
(beheervragen)

2001

4)PRODUCT

,
scenario

3) HOE?
(onderzoek)

scenario 1:
put
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Presentaties Wat-vragen
• 11.00 - 11.15 Presentatie informatiebehoefte (De 7 zorgpunten)
- Henk Offringa
• 11.15 - 11.30 Vertaling van zorgpunten naar de 'wat' vraag.
- Martijn van Breukelen (TNO)

2) WELKE?
(informatiebronnen)

1) WAT?
(beheervragen)

2001

4) PRODUCT

+
scenario
zonder Put

2004

3) HOE?
(onderzoek)

rio 1
met put
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Presentaties Welke-vragen
• 11.30 - 11.45 Presentatie aanzet bestaande
informatiebronnen
- Manen Boers
• 11.45 - 12.30 Inventarisatie overige bestaande
infobronnen
- Koos van Woerden (TNO)

1) WAT?

(_____*
(beheervragen)

4) PRODUCT

2) WELKE?
inormatiebronnen)

+
scenario 0

3) HOE?

(onderzoek

scenario 1:
put
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Presentaties Hoe-vragen
• 13.30 - 14.30 Brainstorm in twee groepen (ronde 1:
Zonder praktijkproef)
- Koos van Woerden & allen
• 14.45 - 15.30 Brainstorm in twee groepen (ronde 2: Met
praktijkproef)
- allen

2) WELKE?
(informatiebronnen)

1) WAT?
(beheervragen)

4)PRODUCT__*
4:

scenario 0:
zonder put

20042

3) HOE?
(onderzoek)

scenario 1:
met put

TNO-rapport

1 DIS-RPT-010026

13januari

2002

Presentaties Product
• 15.30 - 16.00 Plenaire conclusies
- Koos van Woerden
• 16.00 - 16.15 Evaluatie resultaten
- Koos van Woerden
• 16.15 - 16.30 Rondvraag
- Koos van Woerden

20139
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B Sheets zorgpunten beheer

Grootscha1iie zanchvinnillG
4.-

• Maasviakte 2
$ Betonzand

• grotere windiepte toegestaan
• m.e.r. vereist (>500 ha)

Effecten
ecologie
morfologie
cult.hist. waarden
• aardk. waarden
• Voordelta! Wadden
• Nat. beleid (SGR)
• Int, beleid (EURichtlijnen)

Visserij
• zandwinning
• kabels
• kustverdediging
• pijpleidingen
* scheepvaart
mil.gebieden

00
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B eheers vragen
• wat zijn effecten
• hoe groot zijn effecten
- ruimte
- tijd

hoe erg zijn effecten
onzekerheid effectbeschrij ving

Onderzoek
Kennisvelden

Kennisbronnen

- morfologie
- ecologie

theorie
modellen
- veld (Maasgeul)
—proef (PUTMOR)
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'Beheerders'
• V&W
LNV
VROM

RWS-dNZ
Natuurbeheer

•PMR
St. de Noordzee

Inventarisatie
Workshop
- beoordelingmatrix
- zorgentabellen

Workshop + interviews
- belangrijkste zorgenpunten
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Zorgpunteri beheer
Kwalitatief onvoldoende herstel
bodemfauna (zuurstoftekort)
• dramatische verandering
algengemeenschap
onvoldoende kennis slibverspreiding
termijn van effecten t.a.v. gebruik

Zorgpunten beheer
Aantasting natuurgebieden (Vogel,
Habitat)
• Aantasting kustfundament en
duingebied
* Cumulatieve effecten

Os

Workshop woensdag 14 november 2001

Praktijkproef als inforrnatiebrJ:____
voor inschatting effecten van grootschalige d1eL_

II

TNO TPD

-

r'
5

-41,

MarUjn ,an-Ireukelen

Agenda
Introductie PGZ
Introductie INFOPLAN
Informatiebehoette (zorgpunten)
Vertaling naar 'WAT' vraag
Aanzet bestaande infobronnen
Inventarisatie overige int obronnen

Manen Boers
Martijn van Breukelen
Henk Offringa
Martijn van Breukelen
Manen Boers
Koos van Woerden

Lunch
13:30 -13:45
13:45 -14:30

Inleiding brainstorm
le brainstormsessie

Koos van Woerden
allen

Pauze
14:45 -15:30
15:30 -16:00
16:00 -16:15

2e brainstormsessie
Plenalre conclusies
Evaluatie resultaten

allen
Koos van Woerden
Koos van Woerden

Rondvraag

Koos van Woerden

10:30 -10:45
10:45 -11:00
11:00 -11:15
11:15 -11:30
11:30 -11:45
11:45 -12:30

16:15 -16:30

Praknjkproef als informatiebron.

14 november 2001

2

De Methodiek van de Informatiekringloop

• Stapsgewijze methodiek voor het primaire
proces van de "natte" Rijkswaterstaat
• Ontwikkeld binnen MS2000+
• Iedere stap kent een eigen aanpak en
deelstappen
• Door RWS & TNO TPD toegepast in/voor
- MOVE: Verruiming Westerschelde (retrospectief)
- "Haringvtietsluizen op een kier"
- Ontwikkeling Nationale Luchthaven (diverse malen)
- Sanering Ketelmeer-West
- Grofvuil in de Hollandse IJssel
- Stroomgeulverbreding en weerdverlaging van de Grensmaas

iei

Prakzijkproef als in!ormaticbron.

14 november 2001

De Informatiekringloop bij g.d. zandwinning
=> Welke randvoorwaarden

Wat zijn de effecten van
zandwinning?
INFORMATIEOVERDRACHT

INr0RMAIIEBEHOEFTE

GEGEVENS BEWERKEN

INFORMA11TRATEGIE

GEGEVENS VERZMEIEH

Pr*tijkpro4f Mi lafo,maUbrou.

•

(=>lnformatiebehoefte)

N

Hoe kunnen we de
effecten voorspellen?
(=> Inwinplan)
14 november 2001

4

Denkmodel voor de 'WAT' en 'HOE' vraag
effecten?
Waarden
__________________
Zandnnm
t

Hoe voorspel ik de effecten?

Waarden

Zandwinning
ussenliggend
ten

rrktijkproef.s inforniatiebron

14 november 2001

De 7 zorgpunten
Onvoldoende herstel bodemfauna
Dramatische verandering algengemeenschap
Onvoldoende kennis slibverspreiding
Over welke termijn strekken de effecten zich uit?
Aantasting Vogel- en Habitatgebieden
Aantasting kustfundament en duingebied
Te weinig inzicht in cumulatieve effecten
-> Vertalen naar de 'waarden & belangen' v/d WAT vraag.

iei

Praktjkpro r ak inrormitiebron

14 november 2001

6

Van zorgpunten naar waarden en belangen.
Zorgpunten:
Bodemfauna
ftjgengemeenschap
Slibverspreiding
Welke termijn?
Vogel- en Habitatgebieden
Kustfundament en
duingebied
Cumulatieve effecten
Niet direct vertaalbaar naar belangen:
Waar gevolgen slibverspreiding
toevoegen?
Welke termijnen?
Welke ruimte / gebieden?
7. Cumulatieve effecten?
Praktijkprocf als informatiebron.

Zorgpunten 2
WAARDEN EN BELANGEN
• Natuurwaarden
+ Productiviteit (primair en secundair)
+ Diversiteit 1
+ Speciale soorten 1
+ (1. Schadelijke soorten opnemen?)
• Gebruiksfuncties
+ Scheepvaart
- toegankelijkheid haven
(3: aanslibbing)
+ Kustverdediging (6)
- kustveiligheid
- zandvoorraad kustzone
- kustlijnhandhaving

Prakdjkproef als Informatiebron.

WAARDEN EN BELANGEN
Natuurwaarden
• Noordzee
-bodemfauna (1)
- waterkwaliteit (2)
• Waddenzee
• Voordetta
• Strand & duin
• Gebruiksfuncties
• Scheepvaart
- toegankelijkheid haven
(3: aanstibbing)
• Kustverdediging (6)
- kustveiligheid
- zandvoorraad kustzone
- kustlijnhandhaving

14 november 2001

Zorgpunten:
Bodemfauna
Algengemeenschap
Slibverspreiding
Welke termijn?
Vogel- en Habitatgebieden
Kustfundament en
duingebied
Cumulatieve effecten

14 november2001
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D Informatiebronnen

INFORMATIEBRONNEN
• METINGEN
• MODELLEN
• LITERATUUR
• EXPERTS/INSTANTIES

METINGEN
• Simon Stevinput
• Punaiseproeven (Heemskerk, Zandvoort, Bloemendaal)
• Klapput Ameland
• RIACON-gebied
• Winputten Waddenzee
• Vaargeulen (Euro-Maasgeul, LJgeul)
• Verdiepte Loswal (PUTMOR)
• Monitoring Alternatieve Loswal (MAL)

1

1
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MODELLEN (MORFOLOGIE)
• Numerieke modellen
- Sutrench (WL)
- Delft3D (WL)

• Analytische modellen
- Lange termijnmodellen Universiteit Twente
- Advectie-diffusie model RIKZ (v.d. Kreeke,
Verlaan, Hoogewoning)

MODELLEN (SLIB)
• Numerieke modellen
- Delft3D (WL)
- TRIWAQ + SLIB 3D (RIKZ)

• Analytische modellen
- Lange termijnmodellen Universiteit Twente
- Advectie-diffusie model RIKZ (v.d. Kreeke,
Verlaan, Hoogewoning)

30139
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MODELLEN (ECOLOGIE)
• Model algenbloei?

LITERATUUR
• Literatuurlijst Cathalijne Bader
• Flyland eindrapport Fase 1
• Hoogewoning: Fysische effecten
zandwinning
• MER Beton en metselzand, MVII
• RON2/SOD2

31/39
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EXPERTS/INSTANTIES
(MORFOLOGIE)
•WL
• Cov.d.Kreeke
• Svasek (Royal Haskoning)
• Universiteit Twente
• Universiteit Utrecht (IMAU)
• EU-project Sandpit

EXPERTS/INSTANTIES (SLIB)
•WL
• TU Delft
• CEFAS
• MEDUSA

32139
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EXPERTS/INSTANTIES
(ECOLOGIE)
• Jan van Daifsen (TNO-MEP)
• NIOZ

EXPERTS/INSTANTIES
(ALGEMEEN)
•PMR
FLYLAND
• Project MAL
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Literatuurlijst - informatiebronnen
B
Bader, C.J.M. (augustus 2001). Zandwinning; Literatuur, data en website.
Werkdocument RIKZJOS/200 1.1 32x. Rapport, Samenvatting
Bosch, Richard, Erwin Heeringa, Peter Laloli, Menno van de Ploeg, Ingrid Ranzijn,
Jildou Sytema, Erik Veer en Regie Vos (juni 1997). Baggeren van zandgolven in de
Eurogeul. Universiteit Twente. Samenvatting
Naar boven
D
Daifsen, J.A. van (mei 1999). Long-term effects of subaqueous sand extraction north of
the island of Terschelling. Rapportnummer RIKZ-98.034. Samenvatting
Daifsen, J.A. van en K. Essink(1997). Risk Analysis of Castal Nourishment techniques
(RIACON), National Evaluation Report (The Netherlands). Rapportnummer RIKZ97.022. Samenvatting
Directie Noordzee afdeling MTZM (november 1990). Puntstort Wijk aan Zee. Directie
Noordzee opname code PR 90-11. Samenvatting
Directie Waterhuishouding en waterbeweging (juni 1970). Zandwinning t.b.v. Texelse
dijken. SR 70.52. Samenvatting
Directie Waterhuishouding en waterbeweging. Ontwikkeling bank Malzwin.
Studiedienst Hoorn SR.73.10. Samenvatting
Naar boven
E
Ebbens, E.H. (januari 1981). Berekening van de aanzanding van gegraven sleuven in
gebieden met zandtransport in suspensie. Adviesdienst Vlissingen WWKZ-81.V252.
Samenvatting
Eysink, W. (mei 1979). Morfologie van de Waddenzee; gevolgen van zand- en
schelpenwinning. Waterloopkundig laboratorium verslag literatuuronderzoek R 1336.
Samenvatting
Naar boven
0
Gerner, J.W. (mei 1980). Proefsleuf IJmuiden, deel IV. Adviesdienst Hoorn WWKZ80.H233. Samenvatting
Gerner, J.W. (mei 1980). Proefsieuf Limuiden. Studiedienst Hoorn WWKZ-80.H230.
Samenvatting
Gerner, J.W. (november 1978). Proefsleuf Ijmuiden. Studiedienst Hoorn WWKZ78.H25 1 (concept; geen bijlagen). Samenvatting
Gerner, J.W. (oktober 1979). Proefsleuf IJmuiden, deel 2. Studiedienst Hoorn WWKZ79.H237. Rapport, Samenvatting
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Goes, E.R.F. van der (januari 1979). De mate waarin de zuigput in het Kikkertgat
stroom onttrekt van de doorgaande waterbeweging. Studiedienst Hoorn Notitie 79H202.
Samenvatting
Goes, E.R.F. van der (oktober 1976).Overzicht zandwinning in het Maizwin in de
periode 1967-1975. Studiedienst Hoorn Memo 76.12. Samenvatting
Gouwe, J. van der (mei 1990). Inventarisatie maatregelen reductie
onderhoudsbaggerkosten in de Maasgeul en Maasmond. Directie Noordzee NZ-N90.03. Samenvatting
Groos en De Ruig (maart 1994). Effecten Loswal-Noord alternatieven op het
onderhoudsbaggerwerk van Scheveningen en IJmuiden. Werkdocument RIKZJAB94.1 19x. Samenvatting
Naar boven
H
HAECON (september 1980). Studievoorstel tracerproeven; gedrag van een proefsieuf
t.b.v. zeezandwinning voor de kust van IJmuiden. Samenvatting
Haksteen, A.M. (oktober 1993). Onderzoek naar de mogelijkheid tot het verder
reduceren van bagger- en lodingswerk in de Maasgeul. Concept. Samenvatting
Hartman, J. en dhr. J.T. Postma (maart 1979). Vulling zandwinputten Paesensrede en
Holwerderbaig. Directie Groningen Memo 79-3. Samenvatting
Heuvel, E.A. van den en K.G. Visser (februari 1988). Aanzanding B.P.- geul nabij Wijk
aan Zee. J.G.Nelis KGV3602.883. Samenvatting
Hoitink, Ton (1997). Morphological impact of large-scale marine sand extraction.
Universiteit Twente en WL Delft hydraulics Z2268. Samenvatting
Naar boven
1
Idskes, R. (januari 1981). Zandwinput bij Ameland - z.w.-kust. Directie Friesland
WWKZ-8 1.H202. Samenvatting
Naar boven
J
Jansen, S.E.A. (juli 1981). Analyse van het gedrag van zandgolven in een
baggerproefvak. Directie Noordzee NZ-N8 1.25 (s). Samenvatting
Janssen, J. en E.R.F. van der Goes (september 1978). Invloed zandwinning Blauwe
Slenk op bodemligging aangrenzende platen. Directie Noord-Holland Notitie 78H225.
Samenvatting
Jetten, Paul en Chen Lei (april 1998). Collection and analysis of the bathymetric data of
sand extraction areas. 111E Delft. Samenvatting
Jong, H. de (februari 1982). Sedimentatie in de trog welke is ontstaan rondom het
scheepswrak 'Zamosc' in het Pas van Terneuzen. Adviesdienst Vlissingen Nota
WWKZ-82.V007. Samenvatting
Naar boven
K
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Kok, J.M. de, J.M. Lourens en J.H.M. de Ruig (1992). Baggerspecie, van Waterweg tot
Waddenzee. Directie Getijde wateren DGW-92.030. Samenvatting
Kreeke, J. van de (augustus 2000). Haalbaarheid grootschalige zandwin/ stortproef.
Hydrest, inc. overeenkomst RKZ-8 19-8 19A. Samenvatting
Naar boven
L
Looif, A.P. de en F.P. Hallie (mei 1995). Effecten van zandoverslag in de kustzone;
proefsuppietie m.b.v. de 'Punaise' -- interim evaluatieverslag --. RIKZ en Directie
Noordzee werkdocument RIKZ/AB-95. 125x. Samenvatting
Louisse, C.J., F.P. Hallie en J. van Alphen (1989). Technisch rapport 10;
zeezandwinning kustverdediging na 1990. Ministerie van verkeer en waterstaat,
Rijkswaterstaat. Samenvatting
Naar boven
M
Moorsel, G.W.N.M. van (1994). Samenstelling van sediment en macrobenthos bij
Bloemendaal-Zandvoort in 1993; Vooronderzoek in het kader van strandsuppietie met
het zandwinwerktuig "Punaise W. Bureau Waardenburg bv rapportnummer 94.01.
Samenvatting
Naar boven
P
Pluijm, M. (augustus 1982). Voorstel onderzoek stortproeven "Simon Stevin put".
Concept Directie Noordzee. Samenvatting
Pluijm, M. (januari 1994). Onderzoek naar de civiel technische aspecten van een
verdiepte loswal op de Noordzee. Frederic R. Harris Eindrapport. Samenvatting
Pluijm, M. en J. Bossinade (1986). Morfologisch onderzoek specieberging in de
zeebodem (Simon Stevin put). Dienst Getijdewateren Nota GWWS-86.007.
Samenvatting
Naar boven
1,1
Rakhorst, H.D. (maart 1980). Evaluatie-onderzoek zandwingebieden en
zandwinputten.Studiedienst Hoorn Notitie WWKZ-80.H219. Samenvatting
Rakhorst, H.D. (oktober 1984). Aanzanding baggersleuf voor aardgasleiding Ameland
oost. Adviesdienst Hoorn Notitie WWKZ-84.H238. Samenvatting
Rakhorst, H.D. (september 1982). Inventarisatie zandwinning. Adviesdienst Hoorn
Nota WWKZ-82.H014. Samenvatting
Rakhorst, H.D. en E.R.F. van der Goes (november 1978). Invloed zandwinning
Kikkertgat op bodemligging aangrenzende platen. Studiedienst Hoorn Notitie 78H246.
Samenvatting
Rakhorst, H.D. en F.P. Hallie (1989). Voorstel tot beleidsaanpassing van zandwinning
in het kombergingsgebied van het zeegat van texel. Directie Noord-Holland.
Samenvatting

TNO-rapport 1 DIS-RPT-O 10026

13 januari 2002

37/39

Rakhorst, H.D. en H. Midderham (maart 1979). Zandwinning Waddenzee; aanzanding
zandwinputten. Adviesdienst Hoorn; Notitie 79H203. Samenvatting
Rakhorst, H.D. en P. Mens (november 1995). Rapportage suppletie;
Bloemendaal/Zandvoort 1993/1994 - PUNAISE -. Notitie NH-ANV 95.115.
Samenvatting
Rakhorst, H.D. en P. Mens (september 1997). Zandsuppietie Heemskerk 1996;
uitvoeringstechnische evaluatie tijdelijke overslagputlpunaise. Samenvatting
Redeker, F.R. en J. Kollen (januari 1983). De vorm en vormverandering van een
onderwater zanddam in de Noordzee nabij Hoek van Holland loodrecht op de
getijstroom. Directie Noordzee NZ-N-83.05. Samenvatting
Reus, J.H. de (maart 1984). Zandstort IJmuiden. Directie Noordzee WWKZ-84.H209.
Samenvatting
Reus, J.H. de (maart 1981). Proefsleuf IJmuiden; keuze tracermateriaal. Adviesdienst
Hoorn WWKZ-81.H006. Samenvatting
Reus, J.H. de (september 1981). Proefsleuf IJmuiden, deel V. Adviesdienst Hoorn
WWKZ-81.H249. Samenvatting
Rijks Geologische dienst (februari 1979). Geologisch onderzoek proefsleuf IJMUIDEN.
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Noordzee. Rijks Geologische Dienst rapport nr. 3120004. Samenvatting
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zuidelijke Noordzee. Rijks Geologische Dienst OP 6533. Samenvatting
Naar boven
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Schaap, D.M.A. (december 1983). Beschouwing van het materiaal waarmee de Simon
Stevin put is gevuld. Directie Noordzee. Samenvatting
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Noordzee. Samenvatting
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Baggerstorting bij Scheveningen; Dienst Getijdewateren Notitie GWAO-87.269.
Samenvatting
Speekenbrink, H. (februari 1982). Toekomstig onderhoud Maas- en Eurogeul. Directie
waterhuishouding en waterbeweging Nota WWKZ-82G.002. Samenvatting
Stuurgroep (mei 1981). Zandwinning in de Waddenzee; resultaten van een
hydrografisch-sedimentologisch en biologisch-ecologisch onderzoek. Samenvatting
Svasek (maart 1979). Onderzoek cunet stormvloedkering Oosterschelde. Svasek
eindrapport projektnummer 233. Samenvatting
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Svasek (maart 2001). PUTMOR field measurements at a temporary sand pit; part 1:
processing and validation. Svasek 0103711177. Rapport, Samenvatting
Svasek (juni 2001). PUTMOR field measurements at a temporary sand pit; part2: data
analysis. Svasek 0124411177. Rapport, Samenvatting
Svasek, J.N. (1965). Gedrag van een proefsieuf in de bodem van de Noordzee te
Scheveningen. Deltadienst K272. Samenvatting
Naar boven
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