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Voorwoord

Als "kop" op onze HBO-studies Hydrologie & Waterbeheer en Milieubeheer aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp
hebben we in het kader van ons afstuderen een meetplan opgesteld voor
Rijkswaterstaat, Directie Usselmeergebied, te Lelystad. Het resultaat ligt
hier voor U. Het tot stand komen hiervan was niet mogelijk geweest
zonder de begeleiding van Roel Kunst werkzaam bij Rijkswaterstaat en de
twee begeleiders van Hogeschool Larenstein: Ad Bot en Cees Peerdeman.
In de afstudeerperiode van tien weken konden wij gelukkig een werkplek
op het Smedinghuis krijgen waardoor veel faciliteiten binnen handbereik
waren en het mogelijk was advies bij verschillende vakmensen mensen
in te winnen. Onze dank gaat speciaal uit naar: Nico Wijnstok,
Hans Minderhout Jacques van Wees, Bert Kappe, Cees Berkeveld van de
Directie Usselmeergebied en Jaap van Steenwijk en Dik Ludikhuize werkzaam bij het RIZA. Ook dhr. Siderius, de bemanning van de PW104 en in
het bijzonder adjunct-sluismeester van de Margrietsluis in Lemmer,
dhr. Komduur, willen we hartelijk bedanken voor de medewerking. We
hebben met plezier aan het opstellen van dit meetplan gewerkt Helaas
zijn door gebrek aan tijd de hoofdstukken zes en zeven niet volledig uitgewerkt Een goede basis voor het meetplan is echter wel gelegd. We
denken met plezier terug aan deze gezellige (vooral's avonds tijdens ons
verblijf in Lelystad-Haven) maar vooral leerzame periode.
Lelystad, 2 juni 7995

Laura Zweerus & Rene" van der Ploeg
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Samenvatting

Een meetplan is ontwikkeld om de verspreiding van de verontreiniging vanuit havens in het Usselmeergebied naar het open water via het oppervlaktewater te kwantificeren. De verontreinigingen bestaan vooral uit PAK's,
PCB.s en zware rnetalen. Deze stoffen zijn grotendeels geadsorbeerd aan
slib. Er is altijd een bepaald achtergrondgehalte zwevend stof aanwezig.
Door opwerveling van dit slib, resuspensie wordt een verhoogd gehalte
zwevend stof veroorzaakt. Dit gebeurd als de bodemschuifspanning door
krachten op de waterbodem wordt overschreden. De laag die constant onder invloed staat van resuspensie wordt de menglaag genoemd. Deze laag,
met geadsorbeerde verontreiniging, heeft slechts een maximale dikte van
10 centimeter. De hoeveelheid potentieel te verspreiden verontreiniging is
dus beperkt. In havens (in het Usselmeergebied) wordt resuspensie vooral
veroorzaakt door scheepvaart. Het zwevend stof kan dan horizontaal transporteerd worden en er kan verspreiding van de verontreiniging optreden.
Transport kan veroorzaakt worden door op- of afwaaiing, een doorstromend
debiet of door de waterverplaatsing dat het schip zelf teweegbrengt. Tijdens
op- en afwaaiing en een doorstromend debiet treden lage (niet meetbare)
stroomsnelheden op. Door scheepvaart worden (turbulente) zeer tijdelijke
stromingen opgewekt. Afhankelijk van de valsnelheid van een slibdeeltje en
de gemiddelde diepte blijft deze een bepaalde tijd in resuspensie. De afstand
die door het slibdeeltje kan worden afgelegd is afhankelijk van deze valtijd
en de horizontale stromingsnelheid. Bij de constant wisselende stromingsrichtingen in de havens zal vooral interne verspreiding in de haven plaatsvinden. In de havens is meestal sprake van netto sedimentatie waarbij over
het algemeen zwevend stof uit het Usselmeer wordt aangevoerd. Plaatselijk
kan een evenwicht heersen tussen sedimentatie en resuspensie. Verspreiding
van de verontreiniging kan ondanks de netto sedimentatie in geringe mate
plaatsvinden. Bovenstaande processen zijn met behulp van vuistregels gekwantificeerd. Na selectie van de belangrijkste processen en parameters zijn
operationele technieken genventariseerd die deze verschillende parameters
kunnen meten. Uiteindelijk is er een meetplan is opgesteld ter kwantificering van deze verspreidingprocessen. Als onderdeel van het meetplan is de
strategic opgesteld met daarin de volgende onderdelen:
- kwantificering van resuspensie, verspreiding en sedimentatie gericht op
een gebeurtenis;
- constatering van een mogelijke kwaliteitsverandering van de havenbodem
in de tijd;
- constatering van een mogelijke relatie tussen de bodemkwaliteit in en
buiten de haven.

Met het eerste meetonderdeel worden de "bouwstenen" aangeleverd waarmee het verspreidingsproces kan worden gekwantificeerd (ook ten behoeve
van modellering). De transportprocessen zijn hierbij niet goed meetbaar.
Door monitoring van de menglaag kunnen de meetgegevens die op resuspensie, verspreiding en sedimentatie zijn gericht, beter worden ingeschat.
Hiermee kunnen mogelijk tekortkomingen van het eerste meetonderdeel
deels worden opgevangen. Het derde onderdeel is ter controle en/of ter
indicatie van een mogelijk verontreinigingsflux.
Als laatste is een meetplan opgesteld voor een specifieke locatie in het
Directiegebied Usselmeer; Lemmer.

1 Inleiding

1.1

Aanleiding

Op een zomermorgen ergens in 1895 verschijnen ver weg boven de horizon de eerste oranjerode stralen van de zon. De zonnestralen beginnen
voorzichtig hun aanval op de dauwlaag die boven het glinsterende water
hangt. Bijna geruisloos, het geplas van roeispanen door dauw gedempt,
vaart een schip de haven uit. Nu in 1995 glinstert het water nog net als honderd jaar geleden. Er lijkt niets veranderd maar het industriele tijdperk heeft
echter zijn, vaak onzichtbare, sporen achtergelaten.
Bijna twintig jaar geleden schrok Nederland op. De landbodem bleek op veel
plaatsen ernstig verontreinigd te zijn. Lekkerkerk en de Vclgermeerpolder
zijn bekende voorbeelden. Drastische maatregelen waren nodig om bodems
te saneren en verdere nieuwe verontreinigingen te voorkomen. De milieuwetgeving ontwikkelde zich resulterend in een Wet Bodembescherming en
de Wet Milieubeheer. Sinds het begin van de jaren tachtig blijkt dat echter
niet alleen de landbodem maar ook waterbodems (ernstig) verontreinigd
zijn. In 1987 is door het ministerie van Verkeer & Waterstaat hierover een
Notitie "de vervuiling van de waterbodem" aan de Tweede Kamer
geschreven.
De Rijksoverheid is via de Rijkswaterstaat beheerder van een groot aantal
oppervlaktewateren als rivieren, havens (zoet of zout) en meren. Doordat in
veel havens de noodzaak tot nautisch baggeren bestaat kwam men erachter
dat in deze havens de waterbodem verontreinigd is. De mate van verontreiniging is vaak zo hoog dat er op grond van de Wet bodembescherming
(Wbb) gesaneerd moet worden. Voorbeelden zijn de Geulhaven in Rotterdam en de haven in Elburg, waarvan de laatste reeds is gesaneerd.
Gebaggerd slib uit deze havens mag niet meer op land worden gebracht
anders dan in een inrichting. Hiervoor is bij Rotterdam bijvoorbeeld de
slufter aangelegd.
Gelukkig hoeft voor de waterbodemproblematiek niet een geheel nieuwe
wetgeving ontwikkeld te worden maar kan er worden voortgebouwd op de
reeds bestaande milieuwetgeving. In 1991 is door het RIZA een Nota uitgebracht waarin een onderzoeksmethodiek is uitgewerkt voor het vaststellen
van saneringsnoodzaak en -urgentie van verontreinigde waterbodems.
Deze richtlijnen zijn opgesteld aan de hand van het Nader Onderzoek van
de Leidraad Bodembescherming. De saneringsurgentie is gebaseerd op 3
peilers:
- actueel blootstellingsrisico;
- actueel ecotoxicologisch risico;
- actueel verspreidingsrisico.
Dit rapport richt zich op de derde peiler, het actueel verspreidingsrisico.

1.2

Probleembeschrijving

Een aantal havens in het beheersgebied van de Directie Usselmeergebied
staan in het saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren 1994 - 2010
en komen dus in aanmerking voor waterbodemsanering. In enkele zijn inmiddels al een Nader- en soms ook een Saneringsonderzoek uitgevoerd. De
informatie hieruit verkregen wordt gebruikt om een uitspraak te kunnen
doen over het actuele blootstellingsrisico en ecotoxicologisch risico.
Uit inventarisatie van de betreffende onderzoeksrapporten is echter gebleken
dat er op basis van de huidige saneringsonderzoeken te weinig gegevens
bekend zijn om een goede uitspraak te kunnen doen over het actueel verspreidingsrisico van een verontreiniging van de waterbodem in een haven
naar het open water. In eerder uitgevoerde Nader Onderzoeken worden
uitspraken over verspreiding meestal gebaseerd op aannames
(Boendermaker, 1995).
Op eigen initiatief ontwikkelt het RIZA (Rijkstinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling) een voorstel voor een protocol
voor het Nader Onderzoek gericht op verspreiding vanuit waterbodems. Het
onderzoek zoals beschreven in dit protocol moet leiden tot kwantificering
van een verontreinigingsflux vanuit een haven. Hierbij moet tevens worden
bepaald of deze flux invloed heeft op de urgentie van de sanering. Het RIZA
stelt daarom ook een beoordelingsmethode op waarmee deze urgentie
bepaald kan worden. Het ligt in de bedoeling om het uiteindelijke voorstel
voor Nader Onderzoek aan te bieden aan het ministerie van VROM waarna
dit zou kunnen dienen als basis voor een Algemene Maatregel van Bestuur.
Bij verspreiding vanuit waterbodems wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende watersystemen; zoute en zoete havens, stadsgrachten en sloten.
Voor verspreiding vanuit havens in het Usselmeergebied werkt het RIZA samen met de Directie Usselmeergebied. Directie Usselmeergebied kan door
het uitvoeren van metingen in een haven het protocol onderbouwen. Achtereenvolgens wordt de probleemstelling gegeven en de verschillende
doelstellingen waarmee het probleem is aangepakt.
Probleemstelling
Het kwantificeren van een verontreinigingsflux vanuit waterbodems van
havens in het Usselmeergebied via het oppervlaktewater naar het open
water.
Doelstellingen
1 Het kwalificeren van de belangrijkste verspreidingsprocessen van de
verontreiniging.
2 Het kwantificeren van deze verspreidingsprocessen.
3 Het inventariseren van operationele technieken waarmee de verspreidingsprocessen gekwantificeerd kunnen worden.
4 Het opstellen van het meetplan om de verontreinigingsflux naar het
Usselmeer te kwantificeren
5 Gegevens verzamelen die bruikbaar zijn voor het opstellen van een verspreidingsmodel.
6 Toespitsen van het meetplan op een specifieke locatie.

10

Hierbij wordt onder een meetplan verstaan: een beschrijving van de doelstellingen van de metingen, de te volgen meetstrategie, de operationele
technieken en de be- en verwerking van de gegevens tot resultaten. Hierbij
gelden de randvoorwaarden dat het meetplan toepasbaar moet zijn op alle
havens in het Usselmeergebied en de meetgegevens bruikbaar moeten zijn
voor de modellering van het verspreidingsproces.
Onder meetstrategie wordt hier verstaan: Een beschrijving van de taktiek op
basis waarvan een meetplan kan worden opgesteld, De opgestelde taktiek
wordt vooraf gegaan door een theoretische onderbouwing per ontwikkeld
meetonderdeel waarin het doel en het resultaat van dit onderdeel worden
verduidelijkt.
De bovenstaande doelstelling bleek tijdens de afstudeerperiode niet volledig
haalbaar. Hoofdstuk 7, het meetplan toegespitst op de locatie, is door tijdgebrek niet volledig uitgewerkt.
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2

Havens in het Usselmeergebied

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden aspecten van havens die belangrijk kunnen zijn
voor kwalificering en kwantificering van verspreidingsprocessen behandeld.
Achtereenvolgens komen aan de orde: de functies van havens, de hydrologische situatie en de opbouw en verontreiniging van de waterbodem.

2.2

Functies van havens

De meeste havens vervulden in het verieden een belangrijke functie als
vissershaven (Urk, Elburg). Allerlei industriele activiteiten ontplooiden zich
voor overslag en verwerking van vis en voor de bouw en het onderhoud
van schepen werden scheepswerven gevestigd. Veel bedrijven, die voor
transport van hun geproduceerde produkten of voor aanvoer van benodigde grondstoffen van water afhankelijk zijn, vestigden zich ook bij een haven.
Behalve een functie voor de industrie kan een haven ook een recreatieve
functie vervullen als jachthaven.

2.3

Hydrologische situatie

Havens in het Usselmeergebied hebben afmetingen van enkele hectares. De
geometrie van de havens is zeer divers (zie bijlage 2). De diepte varieert van
een a twee meter tot meer dan zes meter. De diepte van de vaargeul moet
voldoen aan de eisen die de scheepvaart hieraan stelt. Door plaatselijke sedimentatie kan de haven dichtslibben zodat baggeren noodzakelijk wordt.
Het slib is in de meeste havens verontreinigd en het verwijderen van grote
hoeveelheden brengt problemen met zich mee. De verwerking van dit slib is
kostbaar en momenteel is er in het gebied maar beperkte mogelijkheid tot
opslag. Hierdoor wordt in veel havens het nautisch baggeren uitgesteld.
In 1932 werd het Usselmeer afgesloten en is het zoute water langzamerhand
vervangen door zoet. Het waterpeil in het Usselmeer wordt nu door de mens
beinvloed. In de zomer (april t/m September) wordt een peil nagestreefd
van NAP -0,20 meter en in de winter NAP -0,40 meter. Op- en afwaaiing
door wind kan een afwijkend peil veroorzaken waardoor ook het havenpeil
wordt beinvloed. Hiermee ontstaan tijdelijke in- en uitstromingen.
In enkele havens is er sprake van een doorstromend debiet. Afhankelijk van
de plaats van instroming en de ligging van de uitmonding wordt een kleiner
of groter deel van de haven doorstroomd. Het doorstromend debiet kan
door (tijdelijke) lozingen of een afvoer van bovenstrooms debiet veroorzaakt
worden. Afhankelijk van de situatie heeft het doorstromende water een
betere of slechtere kwaliteit dan het water in de haven. Doorstromend debiet
door een sluis, spuisluis of door een gemaal is meestal niet continue aanwezig doordat de kunstwerken op gezette tijden worden bediend. Omdat het
water in een korte tijd wordt doorgevoerd kunnen plaatselijk hoge stroomsnelheden ontstaan. Het netto doorstromend debiet kan landinwaarts- of
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naar het Usselmeer zijn gericht. Jaarlijks wordt ook het neerslagoverschot
van de haven van ongeveer 300 mm/jaar afgevoerd.

2.4

Opbouw en verontreiniging van de waterbodem

Achtereenvolgens worden de opbouw en de samenstelling van de waterbodem, de soort en mate van de verontreiniging behandeld.
2.4.1 Opbouw van de waterbodem
De bovenste laag van de waterbodem in havens bestaat uit een dynamische
menglaag. Omdat er voortdurend resuspensie en sedimentatie plaatsvindt
wordt de menglaag wordt homogeen verondersteld. Door continue verstoring krijgt deze laag geen kans om te consolideren. Het materiaal waaruit
deze menglaag is opgebouwd kan men onderverdelen in fijn en grof. Onder
fijn materiaal wordt hier verstaan deeltjes kleiner dan 60 urn (slib). Het grove
materiaal bestaat uit deeltjes groter dan 60 u,m (zand, grind). De vaste stof
in slib bestaat uit kleine korrels van allerlei stoffen (bron: Waterloopkundig
Laboratorium, slibonderzoek 1989). De meest voorkomende stoffen in de
fijne fractie zijn silicaten, kalk en organische stof. De kleimineralen (behorend
tot de silicaten) vormen zeer kleine delen, die de vorm hebben van staafjes,
draden, plaatjes en vellen. Ze hebben een relatief groot oppervlak en reageren zeer sterk met water en daarin opgeloste stoffen. Op enige diepte ligt
de geconsolideerde waterbodem. Deze is stabiel en is voor verspreiding van
de verontreiniging niet relevant.
2.4.2 Verontreiniging van de waterbodem
Er zijn verschillende oorzaken geweest die in de laatste 100 jaar voor een
soms ernstige verontreiniging van de waterbodem hebben gezorgd.
In het verieden waren scheepswerven een potentiele bron van verontreiniging. Door activiteiten als reparatie van schepen en scheepsmotoren
(lassen, borstelen, slijpen, boren, schuren) kwamen olie, vetten, metaalsplinters en koelvloeistof in het water c.q. de waterbodem terecht. Hierdoor
ontstond verontreiniging met zware metalen, PAK's en PCB's. Verder waren
ook de nettentanerijen een bron van verontreiniging (PAK's). Organische
verontreiniging van de waterbodem kan zijn veroorzaakt door riooloverstorten. Bij overbelasting van de rioolzuiveringsinstallatie wordt het "teveel"
aan water ongezuiverd in de haven geloosd. Dit kan een grote diversiteit
aan organische verontreinigingen met zich mee brengen. Alle bovengenoemde bronnen zijn vaste bronnen. Behalve vaste bronnen zijn er ook
bewegende bronnen.
Een belangrijke bewegende bron van verontreiniging is de scheepvaart.
Onder de waterlijn worden schepen vaak tegen aantasting van o.a. algen
geconserveerd. Deze conservering bestaat voomamelijk uit het behandelen
van het onderwaterschip met teerprodukten. De emissies (PAK) tengevolge
van deze conservering bestaan uit diffuse emissies door uitloging van teerprodukten op de scheepshuid en de slijtage door het schuren over de waterbodem. Ook de pleziervaart kan een bron van verontreiniging zijn. Gedurende een groot deel van het jaar (globaal van april t/m oktober) liggen
schepen afgemeerd in het water. Het onderwatergedeelte van de schepen
wordt voorzien van antifoulingsverven die aangroei van algen en wieren
moet voorkomen. Tot 1990 werd hiervoor, ook voor de kleinere schepen,
organotin in combinatie met koper(1)oxide gebruikt. Per een januari 1990 is
het gebruik van organotin voor jachten (kleiner dan 25 meter) verboden.
Door uitloging komt deze stof diffuus in het oppervlaktewater terecht.

M

Daarnaast vindt ook emissie van PAK plaats door uitlaatgassen van schepen, met name bij jachten met een uitlaat onder water.
Sommige van bovengenoemde bronnen (o.a. scheepvaart) zijn nog steeds
een bron van verontreiniging. Andere bronnen (o.a. nettentanerijen) zijn
reeds gesaneerd. Ze hebben echter wel alle hun invloed gehad op de kwaliteit van de huidige waterbodem. Afhankelijk van de periode waarin de
verontreiniging in het water is gekomen kan de verontreiniging zich aan de
oppervlakte of dieper in de waterbodem bevinden.
2.4.3 Mate van verontreiniging
In figuur 1 wordt een overzicht gegeven van de indeling van verontreinigingsklassen van waterbodems.

Figuur 1.
Verontreinigingsklassen van waterbodems.
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In bijlage 3 is een tabel opgenomen met de locaties en de klassebepalende
verontreinigingsparameters. Uit de tabel blijkt dat PAK's, zware metalen en
PCB's de meest voorkomende klassebepalende parameters zijn. In sommige
havens wordt voor deze parameters de klasse 4 grens vele malen overschreden. In Harderwijk bijvoorbeeld zijn concentrates pyreen (behoort tot de
PAK's) gemeten die de klasse 4 grens 28 maal overschrijden (klasse 4: De
interventiewaarde wordt overschreden). In bijlage 4 zijn, van de meest voorkomende klassebepalende parameters, de street-, grens, toetsings- en
interventiewaarde (in mg/kg ds) weergegeven. Voor verdere informatie
over mate van verontreiniging van havens wordt verwezen naar de Naderen Saneringsonderzoeken van de betreffende havens.
Om een oordeel over de kwaliteit van een waterbodemmonster te kunnen
geven moeten de gemeten waarden worden omgerekend naar standaardomstandigheden. Hiervoor is onder andere het droge stof gehalte van de
waterbodem nodig. Deze standaardisatie kan worden gebruikt om de verontreinigingsklasse van de waterbodem te bepalen. Om echter de verontreinigingsfluxen van verschillende havens te kunnen vergelijken moet gerekend worden met absolute gehaltes.

IS
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3 Verspreiding van de verontreiniging

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden chemische aspecten van de waterbodem en de verontreiniging en fysische processen gekwalificeerd. Hieruit moet blijken of
deze van belang zijn voor de verspreiding van de verontreiniging of niet. Als
verspreiding uit de haven plaatsvindt gebeurd dit vanuit de waterbodem
(de bron), via het oppervlaktewater (het pad) naar het Usselmeer (het
object). Achtereenvolgens wordt in dit hoofdstuk beschreven hoe de waterbodem chemisch en fysisch is samengesteld, wat de voornaamste
verontreinigingen zijn en hun chemische eigenschappen en hoe deze zich
door het optreden van fysische processen kan verspreiden.

3.2

De waterbodem als bron van verontreiniging

In hoofdstuk 2 zijn de belangrijkste klassebepalende verontreinigingen
genoemd die in waterbodems van de havens aan het Usselmeer voorkomen.
Verontreinigingen kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd.
De mate en de manier waarop dit gebeurd is o.a. afhankelijk van de samenstelling van de waterbodem. Omdat alleen de menglaag van de waterbodem
relevant is voor mogelijke verspreiding naar het open water beperken wij
ons hiertoe. Ook bepalen de specifieke eigenschappen van verschillende
verontreinigende stoffen de vorm van voorkomen in het milieu. In deze
paragraaf worden bovengenoemde aspecten nader uitgewerkt.
3.2.1 Samenstelling van slib
De bovenste laag van de waterbodem, de menglaag, bestaat uit niet geconsolideerd slib. Slib is een fijnkorrelig sediment wat bestaat uit een
lutumfractie < 2 urn, een siltfractie ( 2 - 6 0 urn) en een fractie organische
stof. Minerale deeltjes groter dan 60 urn vallen onder de categorie zand (60
- 2000 urn). De lutum- en siltfractie zijn u'rt een groot aantal mineralen
samengesteld. De belangrijkste zijn kleimineralen en kwarts. Daamaast
komen in varierende hoeveelheden organische stof en carbonaten voor. De
verschillende mineralen domineren in bepaalde korrelgrootte-fracties. De
mineralogische samenstelling van het slib zal daarom sterk samenhangen
met zijn korrelgrootteverdeling. Deze variatie in mineralogische samenstelling, zelfs binnen een locatie maakt het onmogelijk om individuele monsters
van verschillende gebieden of verschillen tussen afgezet en zwevend stof te
vergelijken (Reus, 1982).
Het soort slib wordt vooral bepaald door de mengverhouding tussen vaste
stof en water; het gehalte aan droge stof. Er zijn verschillende vormen van
slib (zie fig. 1) In suspensie zweven de slibdeeltjes vrij in het water. In langzaam stromend en stilstaand water treedt sedimentatie op. Het gehalte aan
droge stof is minder dan enkele kg/m (troebel water). Wanneer deeltjes
flocculeren hinderen zij elkaar bij het bewegen. In stilstaand water zakt de
korrelmassa ineen waardoor een duidelijk grensvlak ontstaat tussen het
mengsel en het bovenstaande water. Het materiaal vloeit als een vrij dunne
vloeistof. Het gehalte aan droge stof ligt tussen 10 en 150 kg/m 3 . Bij vloei-
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bare modder is het mengsel vrijwel stabiel en gedraagt zich als een zware
visceuze vloeistof. De massa consolideert langzaam. Vloeibare modder
heeft een grote weerstand tegen stromen. Het gehalte aan droge stof ligt
tussen 150 en 400 kg/m 3 . Grond gedraagt zich als een vaste stof met een
heel langzame consolidatie. Het volume bestaat voor 50 tot 80% uit water.
Het gehalte aan droge stof is groter dan 500 kg/m 3 . De grond is laagsgewijs
opgebouwd.
De menglaag bestaat deels uit vloeibare modder en deels uit grond en wordt
arbitrair als fysisch en chemisch homogeen verondersteld. Geschat wordt
dat deze menglaag in havens ongeveer een maximale dikte heeft van 10
centimeter. De grenzen tussen bovenstaande fasen zijn globaal; ze worden
bepaald door de samenstelling van de vaste vloeibare delen. Vooral de
gehalten aan organisch materiaal en zout zijn van grote invloed (Waterloopkundig Laboratorium, 1989, Slibonderzoek).
3.2 .2 Eigenschappen van slib
Slibdeeltjes bezitten gemiddeld een negatieve oppervlaktelading. In het
water aanwezige positieve ionen worden door de negatieve lading van de
slibdeeltjes aangetrokken. Hierdoor wordt elk slibdeeltje omgeven door een
wolk van positief geladen ionen die de negatieve lading gedeeltelijk compenseert. Doordat de deeltjes negatief geladen zijn stoten ze, bij afwezigheid
van andere krachten, elkaar af. Er treedt echter nog een andere kracht op;
de Van der Waalskracht. Deze aantrekkende kracht werkt over een korte afstand en is niet afhankelijk van de ionsterkte. Ondanks de negatieve lading
van slibdeeltjes kan er dus toch een binding tussen slibdeeltjes ontstaan. Dit
verschijnsel wordt flocculatie genoemd. Een vlok bestaat uit een aantal korrels die een zekere binding hebben, maar waartussen zich water bevindt.
De korrels bestaan uit massief materiaal waarvan de dichtheid groter is dan
die van water. Daaruit volgt dat de dichtheid van de vlokken kleiner is dan
de dichtheid van de afzonderlijke korrels maar groter is dan die van water.
De valsnelheid van vlokken is groter dan die van de afzonderlijke deeltjes.
Een vlok zal dus na opwerveling sneller sedimenteren en kan zich over een
kleinere afstand verplaatsen. Vlokvorming treedt op wanneer het gehalte
organische stof van de zwevende deeltjes hoger is dan 15 a 20% (bron:
D. Ludikhuize, mondeling).

Slibdeeltjes hebben de eigenschap om door adsorptie (verontreinigende)
stoffen aan zich te binden. Adsorptie is een proces wat snel verloopt en
wordt vaak beschreven aan de hand van empirische evenwichtsvergelijkingen. Er vindt constante uitwisseling van deeltjes plaats tussen het oppervlak
van de vaste (zwevende) stof en het oppervlaktewater. De mate waarin
adsorptie van verontreiniging aan slibdeeltjes plaatsvindt hangt samen met
de eigenschappen van de verontreinigende stof en de adsorptiecapaciteit
van de slibdeeltjes. De kleinste deeltjes (kleimineralen) hebben relatief het
grootste oppervlak en dus ook de grootste adsorptiecapaciteit Het grootste
deel van de verontreiniging die adsorbeert zal zich daarom hechten aan de
minerale delen kleiner dan 2 urn. Ook aan organische stof kan adsorptie
plaatsvinden.
De grootte van de adsorptie aan slib hangt, behalve van de korrelgrootteverdeling en het gehalte organisch stof ook af van de pH = zuurgraad, de
temperatuur en de concentratie van de te adsorberen stof. Uit de praktijk
blijkt echter dat deze drie laatstgenoemde parameters slechts een geringe
invloed uitoefenen op de mate waarin ad- en desorptie plaatsvinden.
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De aanwezige verontreiniging verdeelt zich in een aquatisch systeem over
de fasen water en zwevend of gesedimenteerd slib. Hoe de verontreiniging
over deze fasen is verdeeld hangt samen met zijn specifieke eigenschappen.
3,2.3 Eigenschappen van verontreinigingen
In deze paragraaf worden de eigenschappen van de belangrijkste verontreinigende stoffen: zware metalen PAK's, PCB's nader toegelicht.
Zware metalen kunnen adsorberen aan slib dat zich in de waterbodem of
als zwevend stof in de waterfase bevindt. Adsorptie van zware metalen
vindt voomamelijk aan anorganisch (kleimineralen) maar ook aan organisch
materiaal plaats. De mate van uitwisseling van een ion tussen vaste en vloeibare fase in het systeem wordt gekarakteriseerd door de
distributiecoefficient Kd. Deze wordt weergegeven door:
hoeveelheid geadsorbeerd aan vaste fase [mg/kg]
Kd [l/g] =
hoeveelheid opgeloste [ug/l]
Wanneer een slibdeeltje in resuspensie komt zal de geadsorbeerde verontreiniging in eerste instantie niet desorberen. Desorptie zal pas plaats vinden
wanneer het slibdeeltje in de orde van grootte van enkele weken in resuspensie zou blijven (bron: R. Breukel, watersystemen RIZA). De Kd -waarden
voor de meest voorkomende zware metalen staan weergegeven in bijlage 5.
Uit deze tabel blijkt dat het grootste deel van de zware metalen geadsorbeerd aan slibdeeltjes in het milieu zal voorkomen.
PAK's en PCB's (organische micoverontreinigingen) die voorkomen in de
waterbodems van havens behoren tot de groep van hydrofobe organische
verbindingen. In tegenstelling tot de zware metalen vindt adsorptie voornamelijk aan organische stof plaats. Een hoog organisch stof gehalte van het
slib resulteert in een hogere adsorptiecapaciteit voor deze verontreinigingen.
In plaats van een Krj-waarde wordt gebruik gemaakt van de verdelingscoefficient van de verontreiniging over octanol en water, log K0w- Een tabel met
log Kow waarden is opgenomen in bijlage 6. Als vuistregel kan men stellen
dat van de PAK's 60 tot 70% en PCB's voor 90% geadsorbeerd worden
aan het slib.

3.4

Inleiding verspreiding door fysische processen

In deze paragraaf wordt, op inventariserende wijze, een indruk gegeven
welke fysische processen een rol kunnen spelen bij de verspreiding van verontreiniging vanuit havens. Ook wordt het belang van deze processen afgewogen. Zoals reeds beschreven is de verontreiniging grotendeels gehecht
aan slib. Er is altijd een achtergrondgehalte zwevend stof aanwezig. Dit
gehalte kan verhoogd worden doordat krachten op de bodem uitgeoefend
worden en meer slib in de waterfase komt. Door horizontale stroming kan
het zwevend stof meegevoerd waardoor er verplaatsing optreedt. Ook zijn
er enkele andere processen of vormen van (menselijk) handelen waardoor
verspreiding op kan treden. Bovengenoemde processen worden achtereenvolgens beschreven.
3.4.1 Resuspensie en sedimentatie
Bij resuspensie wordt slib van de waterbodem opgewerveld. Of het slib van
een waterbodem makkelijk resuspendeert hangt af van de fractieverdeling
en de onderlinge samenhang van de deeltjes en kan worden uitgedrukt in
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de bodemschuifspanning. Deze Chezy- of Manningwaarde wordt door
middel van ijking bepaald. Afhankelijk van de valsnelheid van de deeltjes
kunnen ze enige tijd in resuspensie blijven. Slib in resuspensie wordt verder
aangeduid met zwevend stof. Grotere deeltjes hebben over het algemeen een
grotere soortelijke massa en daardoor een hogere valsnelheid. Het bezinken
van dit materiaal wordt sedimentatie genoemd. Bij de processen van resuspensie en sedimentatie kunnen er drie mogelijkheden zijn bij beschouwing
over een langer tijdperk: netto sedimentatie, een evenwicht tussen resuspensie en sedimentatie en netto resuspensie zie ook figuur 2.

Figuur 2.
Netto sedimentatie. evenwicht sedimentatie/resuspensie en netto resuspensie.
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In havens in het Usselmeergebied is over het algemeen sprake van netto
sedimentatie; zwevend stof van buiten de haven (meestal van het Usselmeer)
wordt aangevoerd en sedimenteert in de haven. Plaatselijk kan in de havens
een evenwicht heersen tussen resuspensie en sedimentatie. In de havens
zijn waarschijnlijk geen plaatsen waar netto resuspensie optreedt.
3.4.2 Veroorzakers van resuspensie
Door wind ontstaan golven. Resuspensie door windgolven kan ontstaan als
de golven de bodem kunnen "voelen". Dit is afhankelijk van de golfhoogte
en -frequentie. De golven die zich in havens ontwikkelen zijn echter te klein,
in verhouding tot de waterdiepte om voor resuspensie te kunnen zorgen
(Blokland, 1992).
Bij een doorstromend debiet kan resuspensie worden veroorzaakt doordat
de kritische schuifspanning wordt bereikt. De snelheden van het water zijn
echter laag (gemiddeld kleiner dan 0,01 m/s). De stroming die ontstaat is
laminair zodat de stroomsnelheid aan de bodem nog lager is. Door deze
snelheden wordt aan de waterbodem niet de kritische bodemschuifspanning
bereikt en onstaat dus geen resuspensie.
Scheepvaart kan resuspensie veroorzaken. Dit kan soms worden waargenomen bij scheepsmanoeuvres waarbij bodemmateriaal aan het wateroppervlak wordt gezien. De krachten die deze resuspensie teweegbrengen hangen
samen met het stromingsbeeld wat door het schip aan de bodem wordt
veroorzaakt. De volgende soorten stroming kunnen hierbij worden onderscheiden: de schroefstraal a.g.v. de waterverplaatsing door de schroef, de
retourstroom a.g.v. de waterverplaatsing en de volgstroom die opgewekt
wordt nadat de boot gepasseerd is zie fig 3 (Kappe e.a. 1989).
Figuur 3.

Stromingen aan de bodem van een
schip (bron: Kappe e.a., 1989).
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De stromingsrichting van schroef- en retourstroom zijn tegengesteld aan de
richting van het schip terwijl de volgstroom het schip "volgt". De mate van
resuspensie door de schroefstraal is afhankelijk van de diameter en plaatsing
van de schroef(ven), de hoogte van de schroefas boven de bodem, het
gebruikte motorvermogen, voor of achteruit draaien van de schroef (bij achteruit draaien van de schroef is meestal meer erosie waarneembaar), vaarsnelheid (bij toenemende vaarsnelheid en gelijkblijvend toerental neemt de
schroefstraalerosie af) en de roerhoek bij bochten (Blokland en
Vermeer, 1992). De snelheid van de retour- en de volgstroom worden vooral betnvloed door de vaarsnelheid. Aangezien in de havens de snelheid van
de schepen klein is (een tot enkele kilometers per uur), is resuspensie als gevolg van deze stromingen waarschijnlijk te verwaarlozen ten opzichte van
die door de schroefstraal.
3.4.3 Transportprocessen
Onder invloed van waterstromingen kan transport van slib (met hieraan gehechte verontreinigingen) optreden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
bodemtransport en zwevend transport. Onder bodemtransport wordt verstaan de beweging van deeltjes die in contact zijn met de bodem door rollen
glijden of springen. Zwevend transport is de beweging van deeltjes in de
stroom. De neiging van de deeltjes om neer te slaan wordt continue teniet
gedaan door de turbulentie van de stroom. Het totale transport is dus het
zwevend transport opgeteld bij het bodemtransport. Een scherp onderscheid
tussen beide is niet mogelijk. Slib wat in resuspensie is wordt gerekend onder
zwevend transport. Hierbij verplaatsen de kleine deeltjes zich verder dan de
grotere doordat ze langzamer vallen. Door vlokvorming wordt dit beeld
enigszins beinvloed (zie paragraaf 3.2.2). Het is mogelijk dat de verontreiniging die aan het zwevend stof gehecht zit niet precies de waterstroming
volgt maar een uitdijend beeld vertoond. Dit verschijnsel heet dispersie en
kan met een dispersiecofficient beschreven worden. In verband met de
vuistregels die worden toegepast wordt de precisere beschrijving door dispersie achterwege gelaten. Afhankelijk van de stromingsrichting kan het slib
(met de verontreiniging) zich verspreiden in of vanuit de haven. Achtereenvolgens worden de verschillende processen beschreven die zorgen voor dit
transport.
Een doorstromend debiet kan reeds geresuspendeerd materiaal meevoeren.
Afhankelijk van de stromingsrichting kan er zwevend stof in de richting van
het Usselmeer gevoerd worden of kan dit landinwaarts gebeuren.
Scheepvaart veroorzaakt tijdelijke en turbulente stromingen die in havens
voomamelijk het gevolg zijn van het gebruik van de schroef. De passage van
een schip veroorzaakt netto een verplaatsing van water gelijk aan het onder
water liggende volume van een schip. Tijdens een bezoek bij de Margrietsluis ontstond de indruk dat horizontale verplaatsingen van het zwevend
stof mogelijk zijn ten gevolge van de schroefstraal. Bij een stilliggend schip
dat alleen de boegschroef gebruikte (hierbij wordt geen volgstroom of retourstroom opgewekt) was zwevend stof op 50 meter afstand van het schip
waar te nemen. Het is aannemelijk dat dit slib deels horizontaal is verplaatst
en deels min of meer loodrecht is geresuspendeerd. De stromingsrichting
werd bepaald door de richting van de schroef. Doordat schepen in verschillende richtingen bewegen wisselen stromingsrichtingen elkaar af.
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Tijdens perioden met wind kan op- of afwaaiing van het water in de haven
ontstaan. Deze is groter naarmate de wind langer aanhoudt, krachtiger is
en de windrichting op de haven gericht is (vanaf het open water gezien)
(Nortier, 1980). Ook de vorm van de haven speelt een rol; wanneer deze
trechtervormig is kan het effect van op- of afwaaiing worden versterkt.
Omdat wind een redelijk onvoorspelbaar gedrag heeft hebben de peilschommelingen en de frequenties waarmee deze optreden dit ook. Het peil
kan maximaal tot ongeveer een meter oplopen. Het zich verplaatsende
water als gevolg van op- of afwaaiing veroorzaakt tijdelijke in- en uitstromingen van de haven.
Opzetten en aflaten van water in het Usselmeer hebben hetzelfde gevolg
als op- en afwaaiing. Tussen zomer en winterstreefpeil zit een verschil van
20 centimeter. De frequentie (jaarlijks) en het peilverschil (20 centimeter)
zijn zo klein dat hier verder geen aandacht aan wordt besteed. Ook het
netto neerslagoverschot van circa 300 mm per jaar dat de haven uit zal
stromen brengt een te verwaarlozen stroming teweeg.
3.4.4 Overige processen en verspreiding van de verontreiniging
Diffusie is het proces van verplaatsing van stoffen van een hoge concentratie naar een plaats met een lagere concentratie. Diffusie uit de waterbodem
naar het oppervlaktewater is een langzaam proces, wat op langere termijn
(tientallen jaren) wordt afgeremd door de uitloging van de toplaag. Bij kwel
kan diffusie versneld optreden omdat het transport van grondwater zorgt
dat het concentratieverschil gehandhaafd blijft Bij het optreden van inzijging
kan diffusie worden vertraagd. Uitgaande van de nu beschikbare gegevens
kan worden gesteld dat diffusie van belang kan zijn in die watersystemen
waar geen resuspensie optreedt van de bodem (Ludikhuize, 1995).
Het aandrijvend mechanisme voor consolidatie is de zwaartekracht Wanneer de in susupensie zijnde deeltjes bezinken wordt er een laag gevormd
die langzaam kan consolideren. Hierin ontstaan hoge stofconcentraties
doordat de laag indikt De opgeloste ionen en gassen kunnen zich hierin
langzaam bewegen. Poriewater wordt door de druk van de bovenliggende
laag uitgedreven. Omdat in de vaargeul constante processen heersen van
resuspensie en sedimentatie vindt consolidatie in de menglaag voortdurend
plaats. Het proces is echter te verwaarlozen in vergelijking tot resuspensie
en sedimentatie en wordt hiema verder niet meer behandeld.
Ook biologische processen kunnen van invloed zijn op de verspreiding van
de verontreiniging. Opwerveling van de waterbodem door bijvoorbeeld vissen kan de bodem kwetsbaarder maken voor resuspensie. In een haven is
het bodem- en waterleven echter gering. Verder kunnen micro-organismen
verontreinigingen afbreken of omzetten in andere stoffen. PAK's, PCB's en
zware metalen zijn echter nauwelijks of niet afbreekbaar. In dit onderzoek
wordt verder met biologische invloeden geen rekening gehouden.
Kunstwerken zoals spuien, spuisluizen en gemalen kunnen invloed hebben
op het stromingsbeeld in en vanuit de haven. Per locatie zal moeten worden
bekeken of het stromingsbeeld zodanig veranderd dat hiermee rekening
moet worden gehouden.
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Het is niet ondenkbaar dat (illegaal) kleine hoeveelheden slib worden uitgebaggerd of geegd.
Alle havens hebben namelijk de noodzaak tot nautisch baggeren en bij grote
hoeveelheden slib brengt dit kosten en problemen met zich mee. Bij het
eggen worden diepten in de waterbodem opgevuld met materiaal uit ondiepten door met een eg over de bodem te slepen. Hoewel het mogelijk zou
kunnen zijn dat hierdoor de grootste vracht verontreiniging wordt verspreid
of zelfs buiten de haven terechtkomt worden deze aspecten verder buiten
beschouwing gelaten omdat het maar de vraag is 6f, en in wat voor mate,
er sprake is van deze acties. Bovendien is een heel andere aanpak nodig om
deze eventuele hoeveelheden te kwantificeren.
Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat riooloverstortingen of industriele lozingen plaatsvinden. Bij een riooloverstort kunnen
tijdelijk verhoogde debieten optreden. Ook kan hierdoor het stromingsbeeld in de haven veranderen. Door het onvoorspelbare karakter van deze
zaken en de "calamiteitsfrequentie" van optreden worden deze oorzaken
verder niet gekwantificeerd.

3.5

Conclusies

De aanwezige verontreiniging is voor het grootste deel geadsorbeerd aan
slib. De samenstelling van het slib is belangrijk voor de mate waarin adsorptie
optreedt Kleine deeltjes (< 2 urn) hebben een grotere adsorptiecapaciteit.
Zware metalen hechten zich grotendeels aan deze deeltjes. Een hoger organisch stofgehalte verhoogd ook de adsorptiecapaciteit. PAK's en PCB's
hechten zich vooral aan deze fractie. De samenstelling van slib kan niet
gebruikt worden om de "bron van resuspensie" te achterhalen.
De verspreiding van de verontreiniging kan gebeuren doordat verontreinigd
slib uit de menglaag in suspensie is (achtergrondgehalte) of wordt gebracht
(verhoogd gehalte) waama het wordt getransporteerd door water. Resuspensie wordt in havens in het Usselmeergebied vooral veroorzaakt door
scheepvaart. Transport van zwevend stof wordt teweeg gebracht door een
doorstromend debiet, op- of afwaaiing of scheepvaart. Afhankelijk van de
valsnelheid blijft een deeltje een bepaalde tijd in suspensie. Van invloed hierop zijn korrelgrootteverdeling en vlokvorming. Een grotere korrel valt
sneller dan een kleinere. De horizontal afstand die door zwevend stof
wordt afgelegd hangt behalve van valsnelheid tevens af van valdiepte en
horizontal snelheid.
Tijdens monstername of metingen moet rekening worden gehouden met de
kwetsbaarheid van de vlokken.
Kleinere deeltjes zijn het belangrijkst voor de verspreiding van de verontreiniging (onder verwaarlozing van flocculatie) omdat ze sneller resuspenderen, minder snel sedimenteren (waardoor ze zich over een grotere afstand
kunnen verplaatsen) en een hogere adsorptiecapaciteit hebben.
In havens overheerst het sedimentatiebeeld. Plaatselijk is er ook evenwicht
tussen sedimentatie en resuspensie. Ondanks netto sedimentatie is verspreiding van de verontreiniging mogelijk. Dit zal dan plaatsvinden door uitwisseling van zwevend stof van het Usselmeer met slibdeeltjes afkomstig
van de havenbodem.
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4 Kwantificering van de vracht van de verontreiniging
4.1

Inleiding

Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat de verontreiniging voomamelijk geadsorbeerd aan het slib voorkomt en na resuspensie uit de menglaag kan worden
getransporteerd. In dit hoofdstuk worden de processen die hiervoor verantwoordelijk zijn d.m.v. berekeningen op basis van "vuistregels"
gekwantificeerd. Dit heeft als doel dat hierdoor duidelijk wordt wat de
noodzakelijkheid is om deze processen daadwerkelijk te bemeten. Ook
moet duidelijk worden welke parameters met welke frequentie gemeten of
bepaald moeten worden.
Achtereenvolgens worden aan de hand van een "voorbeeldhaven" berekeningen over resuspensie, transport en sedimentatie uitgevoerd. Steeds wordt
hierbij gekeken naar de invloed van scheepvaart, op- of afwaaiing, een doorstromend debiet en combinaties hiervan. Er worden aannames gemaakt
over de o.a. de kwaliteit van de menglaag en de gehaltes geresuspendeerd
slib. Bij de kwaliteit van de menglaag van de haven wordt steeds uitgegaan
van een verontreiniging met Cu (2 * interventiewaarde op basis van de
standaardbodem). De aannames van de afmetingen van de voorbeeldhaven
zijn gebaseerd op de haven van Harderwijk.

4.2

Zwevend stof gehaltes

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen een achtergrondgehalte en een
verhoogd gehalte zwevend stof veroorzaakt door resuspensie. Het achtergrondgehalte op het Usselmeer schommelt tussen de 17 en 30 mg/l
(Venema, 1991). Voor havens ligt dit tussen 10 en 20 mg/l.
Om informatie te verkrijgen over een gehalte zwevend stof na resuspensie
door scheepvaart zijn de volgende onderzoeken geraadpleegd: Kaa, v.d. e.a.
(1992) Erosie van slib tg.v. scheepvaart, Kappe e.a., (1989), Vervolgonderzoek erosie van slib tg.v. scheepvaart en Blokland en Vermeer, (1992)
Vertroebeling door scheepvaart. Hieruit blijkt dat bij eerder gedane metingen tijdelijk en plaatselijk verhoogde gehaltes tussen 25 tot 1.000 mg/l, met
uitschieters boven 1.000 mg/l werden gemeten. Bij eerstgenoemd onderzoek werden metingen naar resuspensie achter varende schepen op het
Ketelmeer uitgevoerd. Er werd een relatie gevonden tussen de (bruto) kielspeling en de mate van resuspensie (hoe kleiner de kielspeling, hoe groter
de resuspensie). Bij dit onderzoek werden alleen varende schepen bemeten.
De metingen werden uitgevoerd achter een schip waarbij op verschillende
dieptes werd gemeten op 25 meter achter het schip. Hierbij is een homogene menging van het zwevend stof over de diepte aangenomen wat kan
worden verantwoordt doordat er turbulente stromingen optreden. Of in
havens even hoge gehaltes kunnen worden veroorzaakt als op het Ketelmeer is onduidelijk (in havens varen schepen langzamer maar er zullen meer
manoeuvres plaatsvinden dan op het Ketelmeer).
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De valsnelheid van het zwevend stof en de diepte bepalen hoe lang de verhoging van het zwevend stof gehalte aanwezig is. Uit onderzoek van
geresuspendeerd Ketelmeerslib door scheepvaart (Kappe e.a., 1989) blijkt
(in het laboratorium) de valsnelheid voor 75% van de fracties tussen 0,1 en
2,5 mm/s te liggen, met het zwaartepunt bij 1,0 mm/s. Als de diepte van
de waterkolom drie meter bedraagt blijft het slib (3/ 1,0 * 10"3 = 3.000 s =
0,8 uur) bijna een uur in suspensie. Onduidelijk is echter in hoeverre de samenstelling, de mate van resuspensie van het slib en de valsnelheden
overeenkomen met die van slib die in havens aan het Usselmeer.

4.3

Resuspensie van de menglaag

Het is van belang om de dikte van de menglaag te weten. Alleen deze komt
regelmatig in resuspensie en is daarmee relevant voor de verspreiding van
de verontreiniging. Met behulp van een aantal aannames wordt een mogelijke dikte van de menglaag berekend. Als het geresuspendeerde materiaal
afkomstig is van de fase vloeibare modder (zie paragraaf 3.2.1) is het droge
stof gehalte hiervan maximaal 150 kg/m 3 . Voor het gehalte zwevend stof
wat door een schip in resuspensie wordt gebracht is 1.000 mg/l aangenomen (zie paragraaf 4.2), voor de diepte van de waterbodem wordt 3 meter
verondersteld en de menging van het zwevend stof homogeen (zie paragraaf 4.2). De dikte van de menglaag kan nu als volgt worden berekend:
Per vierkante meter bevindt zich aan zwevend stof in het water:
1 m * 1m * 3 m * 1000 mg/l = 3 kg
De dikte van de menglaag is dan 3 kg/m 2 / 150 kg/m 3 = 0.02 m
Dit is een gemiddelde dikte. De dikte van de menglaag zal in de vaargeul
groter zijn omdat de schroefstraal hier veel kracht uitoefent waardoor een
diepere laag wordt opgewerveld. De veronderstelling is dat de menglaag in
een haven maximaal 10 centimeter bedraagt (D. Ludikhuize, mondeling).

4.4

Transport van zwevend stof aan de hand van rekenvoorbeelden

Als er horizontale stroming optreedt kan verspreiding van het zwevend stof
plaatsvinden. Hiervoor kunnen een doorstromend debiet, uit- en instroming
(tijdens op- en afwaaiing) en scheepvaart verantwoordelijk zijn. Achtereenvolgens worden deze oorzaken behandeld. Belangrijke parameters bij
transport zijn: de stroomsnelheid, en tijdsduur. Ook is belangrijk met welke
frequentie de gebeurtenissen voorkomen. Wanneer de stroomsnelheid, de
valsnelheid en valdiepte bekend zijn kan een inschatting worden gemaakt
van de horizontale verplaatsing.
Wanneer bij een doorstromend debiet de grootte van het debiet bekend is
kan de gemiddelde stromingssnelheid berekend worden met: vgemm = Q / A.
De stromingsrichting geeft ongeveer de richting aan waarin de verontreiniging zich verplaatst.
De gemiddelde stroomsnelheid bij stroming als gevolg van op- of afwaaiing
zijn kan als volgt worden berekend (afmetingen van de haven Harderwijk):
Algemeen bekende gegevens:
gemiddeld watervolume haven V = 277.500
[m3]
natte doorsnede havenmonding A = breedte * diepte = 90 * 4 = 360 [m2]
oppervlakte haven
O = 83.500
[m2]
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Het extra watervolume bij opwaaiing (h) van bijvoorbeeld 0,3 meter:
V0 = O * h
V 0 = extra watervolume bij opwaaiing
V 0 = 83.500 * 0,3 = 25.050 m 3
Als dit volume uitstroomt in bijvoorbeeld 6 uur is het debiet:
Q = V 0 / t = 2 5 . 0 5 0 / 6 = 4.175 m 3 /h = 1.16 m 3 /s
De horizontale stroomsnelheid kan worden berekend met:
v = Q / A = 1,16 m 3 / s / 3 6 0 m = 0,0032 m/s
De stroming van het water ten gevolge van scheepvaart is turbulent, zeer
tijdelijk en de snelheidsverdeling is onduidelijk. Hierdoor is het niet mogelijk
en ook weinig zinvol om snelheidsmetingen uit te voeren.
Wanneer een slibdeeltje in resuspensie is kan deze door stroming van water
worden meegevoerd. De volgende situaties worden doorgerekend:
1 Doorstromend debiet met achtergrondgehalte zwevend stof;
2a Opwaaiing en terugstroming daarna waardoor verspreiding optreedt
met een achtergrondgehalte zwevend stof;
2b Opwaaiing en terugstroming daarna waardoor verspreiding optreedt
met een verhoogd gehalte zwevend stof;
3 Verspreiding bij bootpassage waarbij een verhoogd gehalte zwevend
stof aanwezig is.
Niet beschreven worden de situaties waarin een achtergrond- of verhoogd
gehalte zwevend stof aanwezig is en meer dan een transporterende factor
werkzaam is. De volgende rekenvoorbeelden worden met behulp van een
groot aantal aannames gemaakt. De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
van de uitkomsten is dus laag. De berekeningen geven alleen een orde van
grootte aan. De achtergrondconcentratie aan 'schoon zwevend stof"
bedraagt 5 mg/kg slib. In de voorbeeldhaven is de menglaag verontreinigd
met koper (Cu) van 800 mg/kg slib; twee maal de interventiewaarde voor
een standaardbodem.
De dikte van de menglaag wordt gesteld op 10 centimeter. Totaal bevindt
zich hierin:
K
K
A
c
d
r
K

=
=
=
=
=
=
=

Axcxdxr
totale hoeveelheid koper dat zich in de menglaag bevindt
[kg]
oppervlakte haven
[m ]
concentrate koper aan zwevend stof in de menglaag [mg Cu/kg slib]
dikte van de menglaag
[m]
droge stof gehalte slib
[kg/m 3 ]
83.500 x 800 x 0,1 x 150 = 1002.000.000 mg Cu = 1.002 kg koper

Dit is de hoeveelheid koper die zich zou kunnen verspreiden. Bij een droge
stof-gehalte van het slib van 400 kg/m3 kan de potentieel verspreidbare
hoeveelheid koper oplopen tot 2.600 kg. Hierbij worden droge stof gehaltes van vloeibare modder gebruikt (150 resp 400 kg/m ) omdat deze fase
grotendeels in resuspensie zal komen. Wanneer er een flux verontreiniging
vanuit de menglaag optreedt zal deze menglaag steeds schoner worden.
Hierdoor zal in de loop van de tijd de flux verontreiniging afnemen. In de
rekenvoorbeelden zal worden uitgegaan van een constante kwaliteit van de
menglaag. De uitkomst van elke som zal steeds worden vergeleken met de
totale hoeveelheid verontreiniging die in de menglaag aanwezig is.
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1a

Doorstromend debiet met achtergrondgehalte zwevend stof

Met het doorstromend debiet wordt een zwevend stof gehalte meegevoerd
van een bepaalde kwaliteit. Hiervan wordt aangenomen dat deze parameters bekend zijn (in het kader van de W.V.O.). Ter indicatie is hier gerekend
met het doorstromend debiet van de haven van Elburg 2.5 m 3 /s (In vergelijking met overige havens is dit extreem groot). De stroming zal niet door de
hele haven plaatsvinden maar een bepaalde "voorkeurstraject" hebben. Afhankelijk van de mengingsgraad van binnenkomend water en het water uit
de haven wat verontreinigd zwevend stof uit de waterbodem kan bevatten
krijgt het zwevend stof dat uit de haven stroomt een bepaalde kwaliteit.
Aannemelijk is dat de natte doorsnede van de haven(monding) groter is dan
dat van de waterloop dat het debiet afvoert. De stroomsnelheid zal hierdoor
naar de havenmonding toe lager worden waardoor netto sedimentatie in de
haven zal optreden. De berekeningen zijn op jaarbasis. Er wordt uitgegaan
van een constant debiet.
In de havenmonding zal de gemiddelde snelheid als gevolg van dit debiet
zijn:
v =Q/A

= 2 , 5 / 3 6 0 = 0,006 m/s

Per jaar stroomt er aan water door de haven:
Qj = 2,5 • 60 * 60 * 24 • 365 = 78.840.000 * 10 5 [rrrVjaar] = 78,84 *
10 11 m 3 /jaar
Voor het gehalte zwevend stof wordt 55 mg/l aangenomen (arbitrair). De
sedimentatie per jaar zal dan maximaal zijn:
S = Qj * (gi - gh)
gi = achtergrondgehalte zwevend stof van het doorstromend debiet [kg/m 3 ]
gh = achtergrondgehalte zwevend stof van de haven

[kg/m 3 ]

S = 78.840.000 * ( 55 * 10' 3 - 40 * 10-3) = 1.182,6 = 1.183 kg slib.
1.182,6 * 5 mg/kg = 5.913 mg = 6 gram Cu
Het doorstromend debiet kan zich mengen met water in de haven. Bij de
maximale mengingsgraad (worst case) kan een hoeveelheid koper uitstromen van:
Uw
Uw
D
gy
Chn

= D * gy « Chn
= uitstroming van koper als gevolg van doorstromend debiet (worst case)
= doorstromend debiet [j-1]
= gehalte zwevend stof in Usselmeer
= adsorptie van koper aan slib [mg koper/kg slib] in de haven na
menging
Uw = 78.840.000 * 40 10 - 3 • 800 mg/kg = 2.522.880.000 mg = 2.500 kg
koper.
Aangenomen wordt dat het zwevend stofgehalte boven de 40 10' 3 kg/m 3
tot sedimentatie komt. De berekende hoeveelheid koper dat de haven uitstroomt overschrijdt de mogelijke hoeveelheid van 1.000 kg dat zich in de
menglaag bevindt en is daardoor niet reeel. Het geeft wel aan dat een doorstromend debiet een serieuze veroorzaker zou kunnen zijn van verspreiding.

1b

Doorstromend debiet met verhoogd gehalte zwevend stof

Hiervoor wordt verwezen naar het vorige rekenvoorbeeld. Door scheepvaart wordt de mengingsgraad van het water met zwevend stof door
resuspensie bevorderd. Hoe intensiever er wordt gevaren hoe meer de
worst case wordt benaderd.

2a

Opwaaiing en uitstroming daarna

Het water in de haven bevat een zwevend stof gehalte van 40 mg/l. Er
stroomt water in vanuit het Usselmeer met een gehalte aan zwevend stof
van 50 mg/l. Deze zwevende stof bevat 5 mg/l Cu. Aangenomen wordt
dat het water afkomstig uit het Usselmeer ideaal mengt met het water in de
haven.
(worst case). Het nieuwe zwevend stofgehalte tijdens (gnh) kan als volgt
worden berekend:
gnh
V0
gy
Vh
gh
gnh

=
=
=
=
=
=

(V 0 * gy + V h ' gh) / (V 0 + V h )
[kg/m 3 ]
extra watervolume na opwaaiing
[m 3 ]
achtergrondgehalte zwevend stof in Usselmeer
[kg/m 3 ]
gemiddeld watervolume in de haven
[m 3 ]
achtergrondgehalte zwevend stof in haven
[kg/m 3 ]
(25.050 * 50 10"3 + 277.500 * 40 10' 3 ) / ( 25.050 + 27.7500) =
0,0408 kg/m 3

In de haven is aan het achtergrondgehalte zwevend stof koper gebonden
(800 mg/kg). In het Usselmeer is de concentratie koper veel lager. De nieuwe concentrabe koper in het havenwater kan als volgt worden berekend:
Chn = ( V o ' g y ' C y + V h ' g h ' C r O / t V o + V h )

Cy = adsorptie van koper aan slib [mg koper/kg slib] in Usselmeer
Cn = adsorptie van koper aan slib [mg koper/kg slib] in haven
Chn = (25.050 • 50 10"3 * 5 + 277.500 * 40 10' 3 • 800) /
( 25.050 + 277.500) = 29 mg Cu / kg slib
Er zal in de haven netto-sedimentatie optreden doordat het gehalte zwevend
stof in het Usselmeer hoger is dan het (achtergrondgehalte) in de haven. Dit
kan op de volgende manier worden gekwantificeerd:
Netto sedimentatie (N) haven:
N

= V * (ghn-gh)
277.500 * ( 40,8 * 10" 3 - 40,0 * 10' 3 ) = 222 kg slib

Het "opgewaaide" water zal weer tot uitstroming komen. De hoeveelheid
koper die hiermee uitstroomt (U) bedraagt:
U
U

= V 0 * gy * Chn
= 25.050 * 40.8 10"3 * 29 10" 6 = 0,0296 kg Cu

De waterbodem wordt schoner doordat
- er "verdunning" met schoon sediment optreedt;
- er koper uit de haven wegstroomt (een kleine hoeveelheid).
Een kwaliteitsverbetering kan dus niet alleen veroorzaakt worden door uitloging maar ook door netto-sedimentatie met schoner sediment.
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De uitstroming van koper is klein, zeker vergeleken bij de 1.000 kg die zich
in de menglaag bevindt. Dit is echter een benadering van deze ene situatie
en afhankelijk van de frequentie en mate van opwaaiing wordt een flux op
jaarbasis veroorzaakt. Door alle onzekere aannames is hier geen voorbeeld
van gegeven.
Hetzelfde proces verloopt bij afwaaiing en instroming hierna na het strijken
van de wind. Deze processen zijn continu aanwezig en de stromingswisseling kan telkens wisselen. Het meten op dit proces wordt daardoor
gecompliceerd.

2b

Combinatie van opwaaiing en resuspensie door scheepvaart

Een varend schip kan een verhoging van het zwevend stof gehalte veroorzaken. Grote hoeveelheden water kunnen worden beinvloed:
Vs
Vs
I
b
d
Vs

= I* b* d
= volume water met opgewerveld zwevend stof door schip[m3]
= lengte scheepsspoor [m]
= breedte van het spoor (= breedte schip + 2 m. Kappe e.a. 1992)[m]
= gemiddelde diepte haven [m]
= 5 0 0 * 8 * 3 = 12.000m 3

Voor berekening van de horizontale verplaatsing van een slibdeeltje moet
de tijd dat het slibdeeltje in resuspensie is bekend zijn. Deze tijd hangt af
van de valsnelheid. Voor de valsnelheid wordt 1 mm/s aangenomen (zie
paragraaf 4.3).
t
= d g / vv
t
= tijd waarin het slibdeeltje bezinkt [s]
dg = gemiddelde diepte waarover het slibdeeltje valt (= halve diepte van de
haven)[m]
v v = gemiddelde valsnelheid van een slibdeeltje [m/s]
t
= (3/2) / 1 * 10" 3 = 1.500 seconden
De horizontale afstand die in deze periode kan worden afgelegd is:
s = vh * t
s = horizontale afstand waarna slibdeeltje weer bezinkt [m]
vh = horizontale snelheid waarmee het water uit de haven stroomt na
opwaaiing[m/s]
s
0.0032 m / s * 1.500 = 4,8 m
De hoeveelheid slib dat zich 4,8 m kan verplaatsen is:
T
T
Vs
gs
T

=V5*gs
= totale slibverplaatsing door schip
[kg slib *m ]
= volume water waarin zwevend stof is opgewerveld door schip
[m 3 ]
= gehalte zwevend stof in haven bij (en door) schip
[kg/m 3 ]
_3
= 1 2 . 0 0 0 * 1.000 10 = 57.600 kg slib

Stel dat het slib aanwezig binnen 4,8 meter vanaf de monding hierdoor zou
kunnen uitstromen, dan is TUjt
Tuit = s/l * V s * g s
Tun = 5/500 [m/m] * 12.000 [m 3 ] * 1.000 10"3 [kg/m 3 ] = 120 kg slib.
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De uitstroming van koper uit de haven is dan:
'koper

= Tuit

Ch

Tkoper = 120 * 800 = 96.000 mg koper = 0.096 kg koper
De verplaatste hoeveelheden zijn groter dan wanneer er alleen van op- of
afwaaiing sprake is.

3

Transport door scheepsbeweging

Bij locatiebezoek (Lemmer) is waargenomen dat opgewerveld slib door de
boegschroef tot 50 meter (radiaal) werd verplaatst De schroefstraal kan dus
verplaatsing van slib veroorzaken. Berekeningen die de situatie goed benaderen zijn, wegens gebrek aan deugdelijke informatie, niet te maken. Op de
locatie is bij normaal varen geen visuele opwerveling van slib geconstateerd. Deze situatie zal bemeten moeten worden. Hoe frequenter er wordt
gevaren en manoeuvres nodig zijn hoe meer resuspensie op zal treden.

4.5

Conclusies

In de menglaag (maximaal 10 centimeter) bevindt zich de potentieel verspreidbare verontreiniging. De hoeveelheid verontreiniging in deze laag is
beperkt en de aanvoer van verontreinigingen vanuit de diepere waterbodem
door diffusie zal slechts langzaam plaatsvinden. Wanneer de kwaliteit van
de menglaag niet goed genoeg bekend is zal deze bemonsterd en geanalyseerd moeten worden. Bij het bepalen van de te analyseren monsters kan
gebruik worden gemaakt van aangetroffen stoffen tijdens eerder onderzoek.
Resuspensie is van groot belang voor de mate en mogelijkheid van verspreiding van de verontreiniging. De stroomsnelheden die worden veroorzaakt
door een doorstromend debiet of bij op- en afwaaiing liggen in de orde van
grootte van milimeters per seconde.
In een haven zal voomamelijk interne verspreiding van het zwevend stof optreden doordat stromingen regelmatig in afwisselende richtingen optreden
(op- en afwaaiing, scheepspassage). De uitstroming van een eventuele verontreiniging zal bij een doorstromend debiet behoorlijk kunnen zijn. Treedt
alleen op- en afwaaiing op dan zal er weinig verontreiniging per keer tot uitstroming komen. Door een hoge vaarfrequentie kan de resuspensie. en
daarmee de kans op verontreinigingsflux, worden vergroot Transport als
gevolg van scheepvaart is niet met vuistregels te kwantificeren.
De waterbodem kan schoner worden doordat:
- er "verdunning" met schoon sediment optreedt;
- er verontreiniging uit de haven wegstroomt
Een kwaliteitsverbetering wordt dus niet alleen veroorzaakt worden door
uitloging maar kan ook door netto-sedimentatie met schoner sediment worden veroorzaakt.
In bovenstaande berekeningen werden veel parameters geschat: kwaliteit
en gehalte van het zwevend stof en mate en frequentie van op- en
afwaaiing. Deze parameters zullen door middel van metingen moeten
worden gekwantificeerd.
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5 Inventarisatie meet- en monsternameapparatuur

Gegevens over de meetapparatuur in dit hoofdstuk zijn afkomsig uit:
- Algemene richtlijnen voor de bemonstering van waterbodems, GMP
1987;
- Monitoringsproblematiek, BAGT 544, 1994;
- HandleidingVIS-Mk.1,1993;
- Meetopstellingen en bemonsteringen Ketelmeer 1988 t/m 1990.

5.1

Inleiding

Uit hoofdstuk 3 en 4 blijkt dat het belangrijk is om de samenstelling en kwaliteit van de menglaag nader te onderzoeken en de ligging van de bodem in
beeld te brengen. Verder moet het gehalte, de samenstelling en de kwaliteit
van het zwevend stof (al of niet veroorzaakt door resuspensie) worden
bepaald. Om een verplaatsing van slib volledig in beeld te krijgen zal de
valsnelheidsverdeling en de sedimentatie moeten worden gemeten. Doelstelling van dit hoofdstuk is het maken van een inventarisatie van meet- en
monstername apparatuur die voor bovenstaande metingen geschikt zijn. Bij
elke bepaling worden, wanneer relevant, de randvoorwaarden genoemd
die de meting betreffen, en van elk van de geschikte instrumenten wordt
een korte beschrijving gegeven.
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Samenstelling, kwaliteit en ligging van de bodem

Om de samenstelling en kwaliteit van de menglaag van de waterbodem te
bepalen zullen er bodemmonsters van deze laag genomen moeten worden.
Om te voorkomen dat informatie over de samenstelling en kwaliteit van de
menglaag verloren gaat is het belangrijk om een ongestoord monster van
deze laag (de bovenste 10 centimeter van de waterbodem) te nemen. De
monstername apparatuur moet voor slappe bodems geschikt zijn (de menglaag bestaat uit een slappe substantie).
De volgende monsternameapparatuur kan hiervoor worden gebruikt
Jenkins-mudsampler
De Jenkins mudsampler bestaat uit een metalen statief waarin een perspex
monsterbuis is bevestigd. De monsterbuis kan middels kleppen aan beide zijden worden afgesloten. De monsterbuis is van perpex en heeft een lengte
van 50 centimeter. Het statief heeft de vorm van een pyramide met een basis van 70 centimeter en een hoogte van 90 centimeter. Het totale gewicht
bedraagt 15 kg. Met behulp van een hijsdraad wordt de monstememer op
de waterbodem gezet. Door het gewicht van de monstememer dringt de
buis de grond in, na het afsluiten van de kleppen kan het monster, vrijwel
ongestoord, worden bovengehaald. Voor monstername met dit apparaat is
een hijsinstallatie op het meetschip vereist Een afbeelding is opgenomen in

bijlage 8.

n

Beekersampler
De Beekersampler bestaat uit een snijkop met daaraan bevestigd een doorzichtige pvc-buis. Door middel van een frameconstructie of verlengstangen
wordt deze buis in de bodem gedreven. Een zuiger in de steekbuis zorgt
voor onderdruk waardoor het monster gemakkelijker de kunstof monsterbuis
inschuift Voor de Beekersampler in-frame (zie bijlage 8) is een hijswerktuig
met een hijscapaciteit van 150 kg vereist Het frame is driehoekig en heeft
afmetingen van 2 * 2 * 2 meter. In vergelijking met de mud-sampler is er
sprake van meer paalwerking (bron: N. Wijnstok).
Om de ligging van de bodem in beeld te brengen kan gebruik gemaakt worden van een echolood of van de side-looking sonar.
Echolood
Echoloding is een meting van de lokale waterdiepte door middel van het uitzenden van een geluidssignaal en het registreren van de looptijd van de
reflectie vanaf de bodem. Na correctie van de waterstand kan de bodemligging to.v. NAP verkregen worden. Doordat het geluidssignaal enkele
centimeters in de waterbodem kan doordringen is deze vorm van dieptebepaling niet erg nauwkeurig.
Side-looking sonar
Dit meetapparaat is gebaseerd op hetzelfde principe als het echolood. Ook
hierbij wordt een geluidssignaal uitgezonden en worden reflecties ontvangen. Bij sonar worden zowel tijdsfjp als intensiteit van alle reflecties
meegenomen bij de registratie. Bij side-looking sonar wordt een signaal uitgezonden en zowel links als rechts van de meetvis over 90° in een dun
verticaal vlak loodrecht op de vaarrichting opgevangen. De "meetvis" is
naast de boot op insteibare diepte, bevestigd aan een hijsinstallatie en drijft
mee. Hierin kunnen allerlei meetinstrumenten worden bevestigd (zie foto
bijlage 9). De ontvangen echo's van de side-looking sonar geven opeenvolgende dwarsdoorsneden van het afgelegde traject. Het ontvangen signaal is
een tijdsregistratie. Door verrekening van de looptijd van geluid in water
kan een plaatsregistratie gemaakt worden. De informatie wordt grafisch als
een horizontale lijn weergegeven, waarbij de zwarting van de lijn de intensiteit aangeeft van de ontvangen echo's. De opeenvolging van lijnen geeft
het relief in de waterbodem aan door sterkere en zwakkere reflecties van de
bodem (verschillende grijstinten). Voor vaststelling van de exacte dieptes
van reflecties moeten vaste waarnemingspunten in het gebied worden geplaatst
De bovengenoemde methoden geven niet exact de bodemhoogte ten opzichte van NAP aan maar geven een beeld van de ligging van de bodem.
Om de hoogte to.v. NAP te bepalen moet op een aantal plaatsen exact de
bodemhoogte worden bepaald. Dit kan door aan een Beekersampler met
verlengstangen een GPS te bevestigen.
Differential Global Positioning System
Het dGPS-systeem is een militair plaatsbepalingssysteem waarmee 24 uur
per dag, onafhankelijk van de weersomstandigheden de positie bepaald kan
worden. In het dGPS-systeem zijn drie belangrijke segmenten te onderscheiden namelijk; satellieten, grondstations en ontvangers. De precisienauwkeurigheid bedraagt horizontaal 1 a 5 m. Zowel de X, Y als Z waarden kunnen worden weergegeven. Ook de kwaliteit van de positie en eventuele
sluitfout kunnen weergegeven worden (bron: Opleidingen Meten op zee,
kust en binnenwateren). Het dGPS systeem is veel nauwkeuriger dan het
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GPS wat de positie met een nauwkeurigheid van 2 0 - 1 0 0 meter (horizontaal) kan bepalen.

5.3

Gehalte, samenstelling en kwaliteit van het zwevend stof

Voor de bepaling van het zwevend stof gehalte in water zijn verschillende
methoden beschikbaar.
Secchischijf
Een schijf van wit porselein volgens Secchi, voorzien van een ketting met
een maatverdeling op afstanden van 10 centimeter. Hiermee kan het doorzicht bepaald worden wat een beeld geeft voor het zwevend stof gehalte.
Dit is de meest eenvoudige maar tevens onnauwkeurige manier van
bepaling.
MEX 3 Troebelheidsmeter
In dit apparaat wordt de lichtuitdoving van een lichtbron (lichtdiode) over
de afstand tot de lichtcel bepaald, waarbij een correctie uitgevoerd wordt
voor vervuiling en omgevingslicht Via calibratie met simultaan genomen
watermonsters kan de troebelheid omgezet worden in een zwevend stof
gehalte.
Ook kan uit analyse van watermonsters in het laboratorium het gehalte en
de samenstelling van zwevend stof bepaald worden. Voor het nemen van
watermonsters is de volgende monstername-apparatuur beschikbaar.
Muizeval
Dit is een buis met aan beide zijden een klep die gesloten kan worden. Hiermee kan maximaal 3 liter water worden verzameld. In het laboratorium
moet het droge stof gehalte worden bepaald.
Meetvis
De meetvis kan naast een meetboot worden gehangen. Tijdens het varen
drijft de vis, op een instelbare diepte, naast de boot mee. In de vis zit een
pomp die water naar een meetcontainer op de boot pompt. Hier kan water
ten behoeve van analyse worden afgetapt
Om een kwaliteitsbepaling te verrichten is er per analyse van een parameter 30 gram droge stof nodig. Behalve met behulp van een muizeval of
meetvis kan de zwevende stof met een centrifuge worden verzameld.
Centrifuge
Met behulp van de meetvis wordt er water door de centrifuge geleid. In
deze centrifuge wordt het zwevende stof door de middelpuntvliedende
kracht gescheiden van het water. Per uur kan er 1.000 liter water worden
opgepompt. Voor een totaal pakket analyse is 130 gram nat materiaal vereist Bij een gehalte van 1.000 mg zwevende stof per liter zal de centrifuge
dus bijna 8 minuten centrifugeren nodig zijn. De effectiviteit van de centrifuge bedraagt circa 95%. De centrifuge kan ook gebruikt worden voor de
bepaling van het gehalte zwevend stof. Dit gehalte is echter niet goed vergelijkbaar met de laboratorium-methode (N. Wijnstok mondeling).
Voor de bepaling van de valsnelheidsverdeling van zwevend stof in water
zijn verschillende technieken beschikbaar. Bij de meeste technieken echter
wordt het watermonster verstoord en worden mogelijk gevormde vlokken
kapot gemaakt (vlokvorming treedt op wanneer het gehalte organische stof

van de zwevende deeltjes circa 15 a 20% bedraagt). Hierdoor kan er een
verkeerd beeld van de valsnelheidsverdeling ontstaan. Er is echter een
nieuw in-situ meetsysteem in ontwikkeling wat een betere bepaling van de
valsnel- heid mogelijk maakt; het zogenaamde Video In Situ Systeem kortweg aangeduid met VIS.
Video In Situ Systeem VIS-Mk.1
Met 2 video-camera's, gemonteerd in een waterdichte container, worden
de slibdeeltjes in de sedimentatiekolom waargenomen en aan boord van
een begeleidend meetvaartuig op een monitor geobserveerd. De beelden
worden tevens vastgelegd op een video-tape. De valsnelheid, de deeltjesgrootte, de deeltjesvorm, hun onderlinge samenhang kan worden
waargenomen. Zonodig kan door beeldverwerking achteraf een globale
concentratiebepaling worden uitgevoerd. De VIS bestaat uit een waterdichte container waarin zijn ondergebracht een valbuis, als sedimentatiekolom,
met vensters voor verlichting en waarnemingen, het verlichtingssysteem, videocamera's etc. Het apparaat weegt 500 a 700 kg. De afmeting bedraagt
1 * 1 * 1 m.
Met behulp van drijvers wordt het geheel in het water gelaten. De valsnelheid en de vlokgrootte kan hiermee worden bepaald. Er is een half uur
filmen vereist om op een locatie goede meetwaarden te verkrijgen (bron J.
Cornelisse, waterloopkundig laboratorium). Voor doelmatig gebruik van het
systeem is specifieke kennis nodig. Hiervoor kan iemand van het Waterloopkundig Laboratorium worden ingehuurd die de metingen uitvoerd of er kan
door iemand van de meetdienst een cursus worden gevolgd. Een afbeelding
is opgenomen in bijlage 9.
Bij lage gehaltes organische stof (5 a 10%) is geen vlokvorming te verwachten (D. Ludikhuizen mondeling). De valsnelheidsbepaling kan dan met een
eenvoudiger methode worden uitgevoerd.
Bepaling valsnelheidsverdeling d.m.v. een laboratoriumproef (naar van Duin
en Kuijpers)
Met de meetvis wordt 22 liter water opgepomt. In speciale 22 liter flessen
wordt dit vervoerd naar het laboratorium waar nu de grootte van de deeltjes wordt bepaald. De fracties worden naar bezinksnelheid gedefinieerd.
Sedimentatie kan worden gemeten met behulp van sedimentvallen. Zoals
blijkt uit hoofdstuk 3 kan aan de samenstelling van het slib niet worden
gezien waar het slib van afkomstig is. De sedimentvallen meten alleen een
bruto sedimentatie doordat ingevangen slib vrijwel niet meer in resuspensie
kan komen. Er zijn globaal twee typen te onderscheiden:
Sedimentval type 1
50 centimeter lange PVC buizen met een diameter van 48 mm. Ze zijn verankerd aan de bodem met een grote tegel en worden in verticale positie
gehouden door een drijver.
Sedimentval type 2 (van het DBW/RIZA)
Diameter van 60 mm ze kunnen met 6 tegelijk worden geplaatst in een
plateau, bevestigd aan een meetpaal. Problemen die zich kunnen voordoen:
Verstoring door pleziervaart (vemielen, leeghalen etc. van de sedimentvallen).
Verdere metingen die zouden moeten worden verricht is bijvoorbeeld het
bepalen van de schuifspanning van de toplaag van de waterbodem. Dit
geeft aan hoe lang de bodem weerstand biedt tegen resuspensie. Geschikte
meetapparatuur is echter nog niet ontwikkeld (R. Kunst, mondeling).

Omdat in havens in het algemeen lage stroomsnelheden optreden (milimeters per seconde) zijn deze niet te meten. Meetresultaten zullen vallen in de
"ruis" van de meetinstrumenten.
Om daadwerkelijk de herkomst van een verontreinigd slibdeeltje te bepalen
zou gewerkt kunnen worden met een tracer.
Tracer
Door op een bepaalde plaats een tracer toe te voegen kan in de tijd direct
inzicht in de verspreiding (bron, pad, object) worden verkregen. Er zijn verschillende soorten tracers. Hierbij kan een onderverdeling worden gemaakt
naar de geschiktheid om 6f het slib 6f het water te volgen. Zo zijn er:
1 Goed oplosbare tracers.
2 Oplosbare tracers die deels aan slib hechten en deels oplossen in water
(het verschil met de vorige tracer wordt veroorzaakt door de mate waarin de tracer adsorbeert).
3 Tracers die zich hechten aan slib.
Ook zijn er alternatieven met soortgelijke mogelijkheden:
4 Methoden waarbij gebruik gemaakt wordt van de natuurlijke variaties
van slib met verschillende herkomst.
5 Door gebruikmaking van materiaal dat slib "simuleert", zoals korrels of
gruis van geschikte materialen met gewenst soortelijk gewicht en/of valsnelheid etc.
Voor het kwantificeren van slibverplaatsingen kan gebruik worden gemaakt
van mogelijkheid 2 t / m 5. Echter zijn er ook problemen bij het toepassen
deze methoden. Veelal zijn er milieubezwaren in verband met de belasting
van sommige tracers op het milieu. Dit geldt echter niet voor de vierde methode. In dit geval is deze echter niet geschikt (zie hiervoor paragraaf 3.2.1.
Er is weinig (recente) literatuur beschikbaar over gebruik en toepassingsmogelijkheden van tracers.

5.4

Conclusies

Omdat het uiteindelijke doel is het kwantificeren van de verspreiding vanuit
havens naar het open water is het belangrijk om een afgelegde weg van
verontreiniging te kunnen aantonen. Bepaling van een afgelegde weg toont
daadwerkelijke verspreiding aan. Geschikte meetapparatuur is hiervoor echter (nog) niet ontwikkeld. We trachten in dit meetplan met de huidige meeten monsternameapparatuur een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen.
De meetgegevens zullen echter geen volledig beeld geven van de mate van
verspreiding. Er zal misschien een inschatting kunnen worden gemaakt van
de aanwezigheid van een flux verontreiniging vanuit de waterbodem naar
het Usselmeer. De processen resuspensie, sedimentatie (en eventuele verspreiding) veroorzaakt door scheepvaart- en op en afwaaiing zullen met
behulp van de metingen globaal kunnen worden gekwantificeerd. Door
middel van de verkregen informatie uit meetgegevens. cijfers van op-en
afwaaiing en frequentie van scheepvaart en waar nodig verdere aannames
kan een verspreidingsmodel voor havens ontwikkeld worden waarmee de
verontreinigingsflux vanuit havens naar het open water beter kan worden
berekend.

3/
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6 Meetplan "verspreiding vanuit havens"

6.1

Inleiding

Dit meetplan moet een houvast kunnen bieden om het protocol Nader
Onderzoek naar verspreiding vanuit waterbodems op te stellen. Zoals in de
probleembeschrijving in hoofdstuk 1 naar voren komt moet het protocol uiteindelijk aantonen wat de flux verontreiniging vanuit waterbodems van
havens naar het open water is. In hoofdstuk 4 is echter geconcludeerd dat
een verontreinigingsflux vanuit een haven niet direct is te meten omdat:
- er slechts zeer lage stroomsnelheden in de monding van een haven optreden, waarvoor huidige stroomsnelheidmeters niet bruikbaar zijn. Een
debiet vanuit havens kan dus niet direct worden bepaald;
- deze stroming niet in een richting gaat maar er sprake is van een (constante) afwisseling tussen in- en uitstroming.
Alleen wanneer de verschillende processen die verspreiding kunnen beinvloeden of veroorzaken worden gekwantificeerd en de relates tussen de
verschillende processen en gebeudenissen worden aangegeven kan (met
behulp van een model) een uitspraak worden gedaan over de flux verontreiniging die ten gevolge van een verontreinigde waterbodem uit een
haven stroomt
Dit meetplan heeft als direct doel het kwantificeren van de belangrijkste verspreidingsprocessen van verontreiniging vanuit waterbodems.
Achtereenvolgens worden beschreven; de te volgen meetstrategie, de
operationele technieken en de be- en verwerking van de gegevens tot
resultaten.

6.2

Meetstrategie

De belangrijkste verspreidingsprocessen worden veroorzaakt door scheepvaart en op- en afwaaiing. Door metingen moeten de invloeden van
scheepvaart en op- en afwaaiing zo nauwkeurig mogelijk worden gekwantificeerd. Een belangrijke beperking die al blijkt uit hoofdstuk 5 is de beperkte
geschiktheid van bestaande meetapparatuur en -methoden. De beschikbare
meet- en monsternameapparatuur moet zo worden ingezet dat de processen zo volledig mogelijk in beeld worden gebracht.
De passage van een schip kan resuspensie en verplaatsing van verontreinigd
slib veroorzaken waarna weer sedimentatie optreedt Deze parameters zullen tijdens een beweging moeten worden gemeten. Wanneer er tijdens een
scheepvaartbeweging sprake van opwaaiing is dan kan het slib verder worden verplaatst dan zonder opwaaiing het geval zou zijn. Verschillende
processen kunnen elkaar beinvloeden. Passage van een schip vanuit tegengestelde richting kan slib weer in tegengestelde richting verplaatsen.
Waardoor er netto geen verplaatsing hoeft plaats te vinden. Gebeurtenissen, die onderdeel uitmaken van hetzelfde proces kunnen elkaar dus ook
beinvloeden. Om een verspreidingsproces (verspreiding door scheepvaart
of verspreiding door opwaaiing) te kwantificeren moet niet alleen worden

gekeken naar "losstaande* gebeurtenissen want dit geeft te weinig informatie over de netto verspreiding. Er moet geprobeerd worden een verband
tussen de verschillende gebeurtenissen aan te geven. Wanneer de verschillende processen een netto verontreinigingsflux vanuit de waterbodem tot
gevolg hebben kan dit misschien worden geconstateerd door metingen gericht op een kwaliteitsverandering van de menglaag. Is er een
kwaliteitsverbetering in de haven gemeten en is tevens buiten de haven een
verslechtering van kwaliteit aan te tonen dan kan hieruit geconcludeerd
worden dat er verspreiding heeft plaatsgevonden. Over de mate van verspreiding kan echter weinig worden gezegd.
Uit bovenstaande blijkt dat er drie "soorten" metingen moeten worden verricht namelijk metingen die gericht zijn op:
1 kwantificering van resuspensie, verspreiding en sedimentatie gericht op
een gebeurtenis;
2 constatering van een mogelijke kwaliteitsverbetering van de havenbodem in de tijd;
3 contatering van een mogelijke relatie tussen de bodemkwaliteit in en
buiten de haven.
ad 1) Kwantificering van resuspensie, verspreiding en sedimentatie gericht
op een gebeurtenis.
metingen gericht op:
- scheepvaart;
- op- en afwaaiing;
De scheepvaart moet tijdens een aantal representatieve bewegingen/
manoeuvres worden bemeten. Bij een beweging wordt een schip door een
meetboot gevolgd en worden metingen verricht Schepen met een kleine
kielspeling en een boegschroef verdienen voor de worst case de voorkeur.
Een beweging bestaat uit een fase waar een schip met constant tempo
vaart, een fase waar het schip snelheid mindert en stopt en een fase waarin
het schip weer op gang komt Wanneer in een haven regelmatig bijzondere
manoeuvres plaatsvinden als draaien of achteruit varen moeten ook tijdens
deze manoeuvres metingen worden verricht Bij de geselecteerde bewegingen en manoeuvres moeten de verschillende deelprocessen worden
gekwantificeerd:
a : resuspensie van slib;
b : verplaatsing via oppervlaktewater van slib;
c : sedimentatie van slib.
a
resuspensie van slib
Het gehalte en de kwaliteit en samenstelling van het geresuspendeerde slib
moeten worden bepaald. Dit geeft informatie over een opgewervelde hoeveelheid verontreiniging.
b
verplaatsing via oppervlaktewater van slib
De valsnelheidsverdeling moet worden bepaald. Dit geeft informatie over
de verblijftijd van een slibdeeltje in het oppervlaktewater.
c
sedimentatie van slib
De hoeveelheid, de kwaliteit en de samenstelling van slib dat op een bepaalde plaats sedimenteerd moet worden gemeten.
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Voor op- en afwaaiing moeten, aan de hand van gegevens van peilschrijvers
of andere waarnemingen van peilen enkele, veel voorkomende situaties
worden geselecteerd. Door het volgen van de weersverwachtingen is het
misschien voorspelbaar wanneer een bepaalde situatie zich zal voordoen en
kan de meetboot worden ingericht voor de juiste metingen. Door bepaling
van de zwevende stof gehaltes in de verschillende stadia kan een stofbalans
worden opgesteld. Instroom van zwevende stof is gelijk aan het uitgestroomde zwevende stof - sedimentatie. Voor, tijdens en na deze opwaaiing of
afwaaiing zullen dus in-en buiten de haven gehaltes, kwaliteit en samenstelling van het zwevend stof worden bepaald. De hoeveelheid water die in of
uitstroomt kan uit de peilverschillen worden bepaald. Door bij verschillende
mates van op- en afwaaiing tijdens de verschillende stadia bovenstaande
metingen te verrichten kan een beter beeld worden verkregen van dit proces
en kan een model worden opgesteld om een mogelijke verspreiding van verontreiniging door dit proces te kunnen kwantificeren. Om de meetgegevens
te kunnen gebruiken voor het opstellen van een model, en omdat alle metingen slechts gericht zijn op een verspreidingsproces (resuspensie of verplaatsing of sedimentatie), zal er met een hoge dichtheid en frequentie moeten
worden gemeten. Ook zullen waarschijnlijk geen grote trends kunnen worden waargenomen. Voor een betrouwbaar beeld zullen daarom relatief veel
metingen nodig zijn.
Door metingen gericht op "losstaande" gebeurtenissen kunnen de veroorzaakte verspreidingsprocessen hierdoor worden gekwantificeerd. Deze
momentopname geeft echter weinig informatie over wat een veelvoud van
deze gebeurtenissen over langere periode op de verspreiding van (verontreinigd) slib hebben. Daarom moet er monitoring op de kwaliteit en diepteligging van de menglaag en op de kwaliteit van de zwevende stof plaatsvinden.
ad 2) 5.1 Mogelijke verandering van samenstelling, kwaliteit en ligging
van de havenbodem in de tijd.
Zoals eerder in dit rapport is genoemd vindt in havens voomamelijk nettosedimentatie plaats van slib afkomstig uit het Usselmeer. De menglaag wordt
gemiddeld waarschijnlijk schoner. Hierdoor zal waarschijnlijk de mogelijke
flux verontreiniging vanuit de menglaag steeds kleiner worden. Er zullen
metingen gericht op de toplaag moeten worden uitgevoerd om deze conclusie te bevestigen. Tevens kan monitoring van de menglaag informatie geven
over de invloed die de verschillende (tegengestelde) scheepvaartbewegingen
hebben op de waterbodem.
De metingen zijn gericht op:
- kwaliteitsverandering van de waterbodem;
- kwaliteitsverandering van de zwevende stof;
- de hoogte van de bodem.
(Of een kwaliteitsverandering in de tijd daadwerkelijk is te meten moet uit
de praktijk blijken.)
Het is niet haalbaar (financieel en praktisch) om over het hele oppervlak van
de haven met een hoge dichtheid of frequentie metingen uit te voeren.
Daarom wordt er gekozen voor het werken in meetzones. In een haven
worden zones gekozen om beter het netto resultaat van de interne verspreidingsprocessen te kwantificeren en een mogelijke trend te kunnen aantonen.

41

Deze zones moeten aan een van de volgende kenmerken voldoen:
- klasse 4 verontreinigd (evt. afwijkend van de omgeving); hier kan een
mogelijke kwaliteitsverbetering het duidelijkst worden aangetoond;
- er vinden bijzondere manoeuvres van schepen plaats (deze verooorzaken
resuspensie/sedimentatie); door de invloed van scheepvaart op de toplaag te bepalen wordt samen met de eerder genoemde metingen de
invloed van scheepvaart zo volledig mogelijk in beeld gebracht;
- er wordt netto-sedimentatie verwacht; wanneer er een kwaliteitsverbetering optreedt kan dit komen door sedimentatie van slib afkomstig vanuit
het Usselmeer. De eventuele kwaliteitsveranderingen die in andere zones
worden aangetroffen moeten kritisch worden bekeken;
- aanwezigheid van een kunstwerk die de verspreidingsprocessen kan
beinvloeden (bijvoorbeeld opeenhoping van slib voor een sluis).
Maximaal worden in een haven 5 zones aangeduid. Binnen een zone moeten een aantal monsternamepunten worden geplaatst op zodanige wijze
dat een goed beeld van de bodemhoogteligging en de kwaliteit van de
bodem in de betreffende zone (in de tijd) kan worden verkregen. Om een
relatief klein oppervlak goed in beeld te krijgen wordt gekozen om telkens
een cluster bodemmonsters te nemen. Een cluster bestaat uit 3 bodemmonsters binnen 10 m 2 .
ad 3) Relate tussen de kwaliteit van de waterbodem binnen en buiten de
haven.
Met een zekere frequentie worden op vaste plaatsen kwaliteitsbepalingen
buiten de haven uitgevoerd. Er moet worden getracht een verband aan te
geven tussen de kwaliteit van de waterbodem binnen en buiten de haven.
Is er een verband aan te tonen dan vindt er blijkbaar ondanks netto-sedimentatie toch uitwisseling van zwevend stof plaats waardoor verspreiding kan
optreden. Om een relatie aan te tonen moeten er buiten de haven worden
op aselecte wijze 10 bodemmonsters genomen (volgens N.O. protocol deel
1). Een km 2 wordt opgedeeld in een aantal vakken van gelijke grootte. In
elk vak wordt 1 (max 2) bodemmonster(s) genomen. Om een goed beeld
van de situatie buiten de haven te krijgen zullen de monsterpunten moeten
worden verdeeld over de vaargeul en daarbuiten. De analyseresultaten van
kwaliteitsbepalingen in- en buiten de haven zullen moeten worden vergeleken.
Aan de hand van de ontwikkelde strategic en de geTnventariseerde meetapparatuur komen we tot de volgende metingen, monsternames en analyses
die uitgevoerd kunnen worden. Deze worden uitgewerkt in bijlage 14. Achtereenvolgens is van elke meting of bepaling omschreven: doel, direct en
indirect resultaat, benodigde meetapparatuur, werkwijze en eventueel randvoorwaarden en te analyseren parameters. De metingen zijn onderverdeeld
in drie soorten metingen zoals is bepaald in de strategic
Om een meetplan voor een haven op te stellen moet eerst de situatie door
middel van een locatiebezoek goed worden verkend. Er moet gelet worden
op de verschillende aspecten van de haven zoals behandeld in Hoofdstuk 2.
Tevens moet inzicht worden verkregen in de processen die voor verspreiding
in een bepaaalde haven belangrijk zijn (zie Hoofdstuk 3, fysisch). Gegevens
over diepte, peilfluctuaties en scheepvaart zullen moeten worden verzameld.
Ook gehalte en kwaliteit van het zwevend stof in het oppervlaktewater en
gegevens over de waterbodemsamenstelling en -kwaliteit moeten worden
verzameld. Aan de hand van de verzamelde informatie kan de ontwikkelde
meetstrategie worden toegepast Hierbij kan het volgende stappenplan
worden aangehouden.

6.3

Stappenplan voor opstellen van het meetplan

1 Locatiebezoek:
- algemeen;
- verontreinigingssituatie;
- activiteiten.
2 Bepalen van de belangrijkste verspreidingsprocessen op de bewuste
locatie.
- scheepvaart:
selecteren van een aantal manoeuvres/bewegingen.
- op- afwaaiing:
selecteren van veel voorkomende situaties.
3 Instellen van meetzones in de haven.
4 Uitwerken van de metingen voor de betreffende zones:
- kwaliteit;
- bodemhoogteligging.
5 Uitwerken van de metingen op scheepvaart en op- en afwaaiing.
6 Bepalen van monsternemingspunten buiten de haven.
7 Inschatting van de meetresultaten.
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7 Meetplan toegepast op locatie Lemmer

7.1

Inleiding

Aan de hand van de hoofdstukken vier, vijf en zes wordt het meetplan toegepast op het toegangskanaal van de Prinses Margrietsluis. In het vervolg
wordt dit de locatie Lemmer genoemd.

7.2

Locatiebeschrijving

In deze paragraaf volgt een beschrijving van de locatie. Hiervoor is een
locatiebezoek uitgevoerd.
7.2.1 Algemeen
De bestudeerde locatie is in dit geval een toegangskanaal naar de sluis die
toegang geeft tot het Prinses Margrietkanaal (zie bijlage 11, foto 1). Door
dhr. Kunst, de begeleider van RWS bij dit project, is voor de locatie Lemmer
gekozen omdat deze de eenvoudige vorm van een "rechte bak" heeft en er
tevens sprake is van veel scheepvaart. Lemmer staat als nummer 57 in het
Saneringsprogramma Waterbodems Rijkswateren. Voor de monding van het
kanaal ligt een strekdam van ongeveer 600 meter lengte. Het toegangskanaal is 600 meter lang en 90 meter breed. Uit dieptemetingen die tijdens
ons bezoek met behulp van het echolood werden uitgevoerd blijkt dat de
vaargeul circa 4,5 meter diep is, terwijl de diepte langs het remmingwerk
(zie bijlage 11, foto 2) kan oplopen tot 6 meter. Langs de westzijde van het
kanaal is een dijk aangelegd van circa 4 meter hoogte. De sluis die toegang
geeft tot het Prinses Margrietkanaal is een zogenaamde "groene sluis";
langs de kanten groeit riet terwijl de bedding bestaat uit wilgentenen met
een zandbed hierop. De sluis bestaat uit twee compartimenten, die meestal
tegelijk worden gebruikt De totale lengte hiervan is 260 meter. Aan weerszijden van de compartimenten is een constructie, bestaande uit horizontale
buizen, ter hoogte van de waterspiegel geplaatst Hierdoor blijven de schepen in de vaargeul en worden de ontstane golven gedempt zodat het talud
beter beschermt wordt. Deze buizenconstructie is overigens toegepast in
een groot deel van het toegangskanaal (zie bijlage 11, foto 3 groene sluis
en buizenconstructie). De sluis heeft een betonnen drempel op vier meter
diepte. Schepen mogen voor passage een maximale diepgang hebben van
2,75 meter. De netto waterverplaatsing is richting het Prinses Margrietkanaal. Dit komt doordat het streefpeil op het Usselmeer hoger is ('s zomers
0,20 en 's winters 0,40 meter + NAP) dan het peil in het Prinses Margrietkanaal (0.81 meter +NAP). Het actuele waterpeil kan verschillen van het
streefpeil en wordt daarom dagelijks genoteerd. In het toegangskanaal
wordt dit in NAP genoteerd en aan de kant van het Prinses Margrietkanaal
in FZP (Fries Zomer Peil = 0,66 meter -NAP). In extreme gevallen kan het
waterpeil in het toegangskanaal opwaaien tot 0,7 - 0,8 meter. De wind
komt het meest frequent uit de richting Zuid West (bron: N. Wijnstok). Het
Usselmeerwater zal dus voomamelijk richting Lemmer worden gestuwd. Op
zondag wordt de sluis niet bediend maar worden wel de peilen afgelezen.
De sluis en het toegangskanaal zijn eigendom van Rijkswaterstaat maar
worden beheerd door de Provincie Friesland. Voor een locatieschets wordt
verwezen naar bijlage 12.
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7.2.2 Verontreinigingssituatie
In het toegangskanaal is een Nader Onderzoek uitgevoerd. Verhoogde concentraties PCB's, PAK's en zware metalen zijn aangetroffen. Het verontreinigde gebied is naar schatting 100 x 200 meter groot Bij de sluisomloop
zijn de monsters tot op een diepte van 1,5 meter verontreinigd met PAK
(klasse 3). Geschat volume is daarmee 30.000 m 3 . Op bijlage 12 staat de
verontreinigingssituatie van de toplaag aangegeven. De kwaliteit van het
slib in de sluis en aan de kant van het Prinses Margrietkanaal is bekend en
wordt ingedeeld in klasse vier (bron: dhr. Siderius, prov. Friesland telefonisch).
Gegevens over gehaltes en kwaliteit van zwevend stof in en voor het toegangskanaal zijn ons niet bekend.
7.2.3 Activiteiten op de locatie
Het kanaal maakt onderdeel uit van een druk bevaren scheepsroute. Jaarlijks passeren circa 30.000 vrachtschepen. Als de schepen onmiddellijk
geschut kunnen worden varen ze direct de sluis in. Als dit niet mogelijk is
minderen zij vaart en wachten, soms langs het remmingwerk, totdat het
tegenverkeer geschut is. Op zondag is de sluis gesloten zodat op maandagmorgen soms een groot aantal schepen aan beide zijden van de sluis te
wachten ligt (Dhr Komduur, sluiswachter mondeling). Tijdens verschillende
manoeuvres is op de locatie door ons resuspensie van slib waargenomen.
Er wordt gebaggerd op de locatie wanneer de vaargeul door sedimentatie
onvoldoende op diepte is of wanneer er slib tussen de sluisdeuren blijft zitten. In de sluis en voor de sluisdeuren wordt onregelmatig gebaggerd. Ook
worden eens in de paar jaar de vergaarbakken bij de sluishoofden geleegd.
Het afgelopen jaar is er ook bij de recreantensteiger gebaggerd. Onduidelijk
zijn de hoeveelheden die in de loop van de tijd werden uitgebaggerd. Het
talud wordt aangetast door het gebruik van boegschroeven waardoor slib in
het water komt Verder is er sprake van "slibproductie" in de sluis en in het
toegangskanaal door de afbraak van het daar groeiende riet.
Tot voor kort werden om de paar jaar de deuren van de sluizen voor onderhoud verwijderd. De deuren werden schoon gestraald en voorzien van een
waterbestendige laag. Dit gebeurde op de locatie (zie bijlage 11, foto 4).
Het schoonmaken van de deuren wordt nu elders uitgevoerd en hiermee is
ook een van de veroorzakers van de verontreiniging verdwenen.
7.2.4 Conclusies
- De netto waterstroming is landinwaarts gericht. Slib zal zich dus ook
voomamelijk in deze richting verplaatsen. Dit beeld wordt bevestigd
doordat er sedimentatie van slib voorkomt in de sluis en tegen de sluis
aan de kant van het Prinses Margrietkanaal. Verspreiding van verontreiniging naar het Usselmeer zal dus waarschijnlijk maar in geringe mate
voorkomen.
- De haven is redelijk beschermd tegen wind door de aanleg van een
(strek)dam van ongeveer dezelfde lengte als het toegangskanaal voor de
monding van de haven. Hierdoor wordt de invloed van wind verminderd.
- In de haven vind netto sedimentatie plaats omdat regelmatig baggerwerkzaamheden plaatsvinden. Het gesedimenteerde slib kan afkomstig
zijn van het Usselmeer, het talud en begroeiing.
- Doordat ruimschoots begroeiing langs de oever aanwezig is en de ondergrond uit veen bestaat kan verwacht worden dat het zwevend stof een
redelijk hoog percentage aan organisch stof bevat.
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Er is sprake van interne verplaatsing van slib dit blijkt uit
- diepe "gaten" voor het remmingwerk die waarschijnlijk veroorzaakt zijn
door scheepvaart;
- waarnemingen van resuspensie zijn gedaan bij scheepsmanoeuvres.
7.3 Bepalen van de belangrijkste verspreidingsprocessen op de locatie Lemmer
Op de locatie passeren circa 30.000 schepen per jaar. Ter hoogte van het
begin van het remmingwerk remmen schepen vaak af. Bij langere wachttijden meren ze aan aan het remmingwerk waarvoor manoeuvres nodig zijn.
Schepen kunnen elkaar in het toegangskanaal passeren. De grootste schepen
die passeren door het toegangskanaal hebben een lengte van 100 meter
een breedte van 11 meter en een diepgang van 2,75 meter (type 2 1 : duwstel met 1 vrachtbak). De meeste passerende schepen hebben een lengte
van tussen de 70 en 80 meter en breedte van 8 meter (type 01 en 02:
motorvrachtschepen en motortankschepen) en een diepgang van 2,50
meter (bestand KARPER, provincie Friesland). Metingen zullen moeten
worden verricht op geladen schepen die in de klasses 01 en 02 vallen. De
bewegingen waarop gemeten moet worden staan weergegeven in bijlage
14.
Op- en afwaaiing spelen ook een belangrijke rol. De Dynamische Niveau
Meter (DNM) bij Lemmer geeft aan dat er regelmatig fluctuaties in het
waterpeil van het Usselmeer optreden tot maximaal 0,8 meter bij een
situatie van opwaaiing (zie bijlage 13A). Uit gegevens van de sluiswachter
wordt geconcludeerd dat ook in het toegangskanaal grote fluctuaties optreden. Doordat het waterpeil snel kan veranderen en het peil in het toegangskanaal niet op een vast tijdstip wordt genoteerd komen er tussen de gegevens van de DNM (zie bijlage 13B) en de gegevens van het toegangskanaal
geen eenduidige verbanden naar voren. Er zullen dus metingen moeten
worden verricht. Bij deze bijlagen zijn voor de duidelijkheid de overeenkomstige dagen vetgedrukt

7.4

Instellen van zones

In de haven worden een aantal meetzones ingesteld. Voorgesteld worden
de volgende zones:
zone 1 Voor de monding (over de gehele breedte) van de haven. Hier is
een verontreiniging met PCB's aangetroffen (klasse 3).
zone 2 Wanneer schepen moeten wachten voor tegemoetkomend scheepvaartverkeer vanaf de sluis gebeurd dat vaak ter hoogte van deze
zone in de vaargeul of bij het remmingwerk.
zone 3 In deze zone is klasse 4 verontreiniging PAK'S en PCB's aangetroffen. Deze zone ligt over de gehele breedte van de geul.
zone 4 Deze zone ligt tegen de sluis aan. Er vindt hier een ophoping van
slib plaats. Eerder gedane analyses hebben klasse 3 verontreiniging
met PAK's en PCB's aangetoond.
zone 5 Voor de recreatiesteiger. Hier vindt netto sedimentatie plaats.
De zones staan weergegeven in bijlage 15.
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7.5

Uitwerkingen van de metingen in de zones

Kwaliteit en ligging van de bodem.
Meting 2a, 2b en 2c.
In elke zone worden 3 clusters van 10 m 2 bemonsterd, Analyse vindt plaats
op PCB's, PAK's en eerder aangetroffen zware metalen. Meting 2a wordt
samen met 2b uitgevoerd.
Dient te worden uitgewerkt in een draaiboek voor een specifieke locatie.

7.6

Uitwerkingen van de metingen op scheepvaart en op- en afwaaiing

Beweging 1
Tijdens het binnenvaren van de haven moet het schip worden gevolgd op
circa 25 m afstand (het gehalte zwevend stof is dan vrijwel gelijk aan het gehalte vlak achter het hek van het schip). Bij nadering van het stoppunt (zie
bijlage 15) zou het meetschip, indien mogelijk, tot op 10 m achter het
vrachtschip kunnen naderen. Na vijf minuten stil te hebben gelegen (de metingen gaan gewoon door) kan de route naar de sluis vervolgd worden.
Beweging 2
Een volgeladen schip wordt vanaf de sluis gevolgd richting het Usselmeer.
Beweging 3
Een schip vanuit het Usselmeer legt aan aan het remmingwerk en vaart
daarna weer richting sluis.
Metingen 1b, 1c, 1d, 1e, 1f en 1g dienen te worden uitgevoerd.
Dient te worden uitgewerkt in een draaiboek voor een specifieke locatie.

7.7

Bepaling van de monsterpunten buiten de haven

Wegens gebrek aan gegevens over dieptes, ligging van de vaargeul etc.
kunnen wij deze op dit moment niet bepalen.
Dient te worden uitgewerkt in een draaiboek voor een specifieke locatie.
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8 Conclusies en aanbevelingen

8.1

Conclusies

In deze paragraaf worden aan de hand van een evaluatie van de doelstellingen en de probleemstelling conclusies getrokken. Er wordt besproken in
hoeverre het meetplan kan bijdragen tot oplossen van de problematiek
zoals genoemd in de probleembeschrijving.

8.2

Evaluatie van de doelstellingen

Het kwalificeren van de belangrijkste verspreidingsprocessen van de verontreiniging. Gecondudeerd wordt dat scheepvaart, op-en afwaaiing en het
voorkomen van een doorstromend debiet de belangrijkste processen van
invloed op de verspreiding zijn.
Het kwantificeren van de belangrijkste verspreidingsprocessen. Scheepvaart
blijkt de grootste veroorzaker van resuspensie (verticaal transport) te zijn.
Voor horizontaal transport van geresuspendeerde slib is de mate van op- en
afwaaiing en het al dan niet aanwezig zijn van een doorstromend debiet
belangrijk. Welke invloed scheepvaart heeft op horizontaal transport is onduidelijk.
Het inventariseren van operationele technieken waarmee de verspreidingsprocessen gekwantificeerd kunnen worden. Uit inventarisatie blijkt dat de
bestaande meet- en monsternameapparatuur redelijk geschikt is voor het
meten van resuspensie en sedimentatie. Verspreiding is echter moeilijk direct
te meten. Ook het verspreidingsproces in zijn geheel is (resuspensieverplaatsing - sedimentatie) is niet direct te meten. Er moet dus met behulp
van indirecte metingen geprobeerd worden om een aanwezige verontreinigingsflux naar het Usselmeer te kwantificeren.
Het opstellen van een meetplan om de verontreinigingsflux naar het Usselmeer te kwantificeren. Op basis van de kwalificerende en kwantificerende
hoofdstukken is de meetstrategie bepaald. Het meetplan wat op basis van
de strategic is opgesteld is vanwege tijdsgebrek niet volledig uitgewerkt.
Waarschijnlijk zal ook wanneer het meetplan volledig uitgewerkt is dit niet
leiden tot kwantificering, maar slechts tot het aantonen van een verontreinigingsflux.
De resultaten van dit meetplan moeten bruikbaar zijn voor het opstellen
van een verspreidingsmodel. Door het uitvoeren van het meetplan kunnen
gegevens worden verzameld aan de hand waarvan een verspreidingsmodel
kan worden opgesteld. Met behulp van een goed model kan een betere uitspraak over de flux verontreiniging naar het Usselmeer worden gedaan.
Toespitsen van het meetplan op een specifieke locatie. Het meetplan voor
de locatie Lemmer is nog niet volledig uitgewerkt Er is wel een goede basis
opgezet.
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Uiteindelijk is dus de probleemstelling: Het kwantificeren van een verontreinigingsflux vanuit waterbodems van havens in het Usselmeergebied via het
oppervlaktewater naar het open water niet helemaal opgelost

8.3

Evaluatie van de probleembeschrijving

Kwantificering van het verspreidingsproces is nodig om een flux verontreiniging vanuit havens te bepalen op basis waarvan mede de saneringsurgentie
kan worden bepaald. Hoewel waarschijnlijk niet direct een flux verontreiniging kan worden vastgesteld zijn wel ordes van grootte en een maximale
hoeveelheid die zich kan verspreiden in te schatten. De hoeveelheid verontreiniging die zich maximaal kan verspreiden bevindt zich in de menglaag. Is
deze menglaag schoon dan zal verspreiding van verdere verontreiniging
niet meer via het oppervlaktewater plaatsvinden. Verder wordt het verspreidingsproces "tegengegaan" door de netto sedimentatie die in de meeste
havens aanwezig is. Door een inventarisatie van optredende verspreidingsprocessen in een haven kan dus een inschatting over een optredende flux
verontreiniging worden gemaakt. De verspreiding is maar een van de drie
peilers voor de saneringsurgentie. Als de andere peilers "het actueel blootstellingsrisico" en "het actueel ecotoxicologische risico" duidelijk zijn dan
kan waarschijnlijk al een redelijke afweging van de urgentie worden
gemaakt. Op locaties waar dit dan nog niet mogelijk is kan het meetplan
worden uitgevoerd.

8.4

Aanbevelingen

De horizontale verplaatsing van verontreiniging zal beter in in kaart moeten
worden gebracht. De mogelijkheden van het gebruik van een tracer kan
houvast bieden voor een verdere uitwerking hiervan,
Verdere bestudering van de mogelijkheden van de meet- en monsternameapparatuur en het verder uitwerken van het meetplan om een zo goed
mogelijk beeld van het verspreidingsproces te verkrijgen.
Het opstellen van een kostenraming van dit meetplan.
Vergelijking per locatie van de kennis over de verspreiding die nu aanwezig
is met mogelijk te verkrijgen kennis door uitvoeren van het meetplan. Per
locatie bepalen of het opstellen en uitvoeren van het meetplan rendabel is.
Het opzetten van een verspreidingsmodel waarvoor de gegevens kunnen
worden verkregen door uitvoering van dit meetplan. Mede op basis van
hoofdstukken twee en drie kan een opzet voor het model worden gemaakt
Er moet worden aangeven welke gegevens precies benodigd zijn voor het
opstellen van het model (frequentie etc). Dit zal dan in het meetplan moeten worden verwerkt
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Bijlage 1

Definities

aard

met de aard van de verontreiniging wordt bedoeld
welke stoffen in verhoogde concentraties aanwezig zijn

adsorptie

aanhechting van stoffen aan het oppervlak van
vaste (waterbodem)deeltjes

bron

de oorzaak van de verontreiniging die de milieubelasting veroorzaakt heeft

consolidatie

het indikken van de waterbodem onder invloed
van de zwaartekracht

desorptie

het inverse proces van adsorptie

diffusie

proces aangedreven door concentratieverschillen
waarbij de verschillen langzamerhand uitgevlakt
worden

dispersie

uitdijen van de verontreiniging to.v. het waterbeeld in stromingsrichting en haaks op deze
richting

flocculatie

het samenklonteren van slibdeeltjes. Dit gebeurd
bij organische stofgehaltes hoger dan 15 a 20 %

flux

stofstroom per oppervlak per tijdseenheid

gebeurtenis

een (deel) proces of samenspel van (deel)processen in een bepaalde mate en/of richting

golf

een vervorming, plooiing of verheffing van een
vloeistof

logkow

verdelingscoefficient van een stof over octanol en
waterfase

meetplan

beschrijving van de doelstellingen van de metingen, de te volgen meetstrategie, de operationele
technieken en de be- en verwerking van de gegevens tot meetresultaten

meetstrategie

taktiek en meetmethodiek op basis waarvan een
locatiegericht meetplan wordt opgesteld.

paalwerking

verticale samendrukking van de waterbodem
tijdens de monstername
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resuspensie

proces waarbij slib in opwerveling komt door uitgeoefende krachten

sedimentatie

bezinken van zwevend stof (van locale of ander
afkomst)

zwevend stof

slibdeeltjes in suspensie

vaarfrequentie

het aantal scheepspassages

verontreiniging

bij verontreiniging wordt onderscheid gemaakt tussen systeemeigen en systeemvreemde stoffen bij
systeemeigenstoffen zoals metalen en eutrofirende
stoffen spreekt men van verontreiniging wanneer
deze stoffen in verhoogde concentraties voorkomen. Systeemvreemde stoffen zoals bijvoorbeeld
PCB zijn per definitie verontreiniging.

verspreiding

de (netto) verplaatsing van de verontreiniging

verontreinigingsklasse

zie bijlage 4 voor indeling in klassen

vracht

totale hoeveelheid stofstroom die een bepaalde
plaats verlaat per tijdseenheid

waterbodem

permanente en incidentele bedding van het oppervlaktewater en bestaat uit materiaal dat in de loop
van de tijd door het oppervlaktewater is afgezet.
Onder deze definitie vallen de bodems (het sediment) van meren, rivieren, beken, sloten, kanalen
en havens.

Bijlage 2

Geometrische diversiteit van havens
aan het Usselmeergebied

J

Uaadmeer

Ooaterhaven ) ptt YE39

'
*&%/
Mlddenhaven
/^J

V&iirr
%)/
rjy-vrv/ </
H5£-ii:b

Weatertiaven
Medembltk

locatie Medemblik

locatie Urk
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Bijlage 3

Overzicht van probleemlokaties en
klassebepalende parameters

nummer

lokatie

klassebepalende parameter

52

Ketelmeer

Zware metalen

53

Schokkerhaven

Zware metalen

54

Trintelhaven

pak, sink, pcb, olie
332 pak 4i; 304 zink i, pak i, pcb3; 301
olie3

55

Den Oever

zink, koper, lood, cadmium
136 Cd li, Cu 7s, Pb 3s, Zn 20a; 135 Zn
1.6i <s;
113a Pb li

56

Urk

pak, olie, zink
59 olie 2i, zink i, pcb3, pakO; 60 pak
3i; 61 pak3

S7

Lemmer
MargrieCsluis

pcb pak
64 pcb3; 64a pcb 1.2i; 155 pcb3; 155b
pak3; 156 pak3

58

Makkum
industriehaven

pak

59

Medemblik

pak, ddt en kwik

60

Enkhuizen
oude haven
west
binnenhaven

110 eox3,pak2
120 Hg3, Cu3, eox3; 120a pak3; 120b pak
2.2i; 120c pak 3.9i.

I5x

Stavoren

pak, pcb en zware metalen

61

Scharwoude

lood 1,7 s

62

Parrroushaven

pak 2

140

Lelystadhaven

81 pcb i.pak 3; 77 pak3

64

Harderwijk

pak, olie, ddt, koper, zink en kwik

Harderwijk, Lorentzhaven

pak, olie, ddt

Elburg

pak

65
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Bijlage 4

Street-, grens-r toetsings-, en
interventiewaarden
da watartbodwwUnwHf H.

Ovatxlcht van wtr—i-. arena-. toetsings-. signaled wge, an (iilaa •anlla
• totaalgehatte in watar (in pa/I. tanzij andara vermald)

waterbodem - gehalte In waterbodem (in mg/kg). omgerekend naar da ttandaardbodam (10 % organiacha atof an 25 % lutum); voor (tandaard
zwevend maienaal (20 % organisch* stof an 40 % lutum) liggan da waarden voor zwer* metalen an organiacha microvarontrainigingan raapactiavalijk aan factor 1.5 en 2 hoger dan voor de bodem.
M/llijst

parameter

streefwaarde

grenaweeide

toat•ingawaarde

interventiawaarda

signslaringawaarda

waterbodem

water

water-

bodem

bodem

Zwara metalen
Cadmium
Kwik
Koper
Nikkei
Lood
Zink
Chroom
Arisen

IS
IX
90
46
530
720
380
65

EOX

|l90
KDJU

I&20
•380 "
a 65

30
15
400
200
1000
2800
1000
150

7

»AK»
Naftaleen
B*nzo(a)antraceen
Banzotghilparvleen
Benzolalpyreen
Fenantreen
I ndenol 1.2.3 -cd) p y rsen
Anthraceen
Banzolklfluorantheen
Chi/seen
Fluoranthaen
Som 10 PAKs
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VOX
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Tatrachloorbenzenan
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Hsxachloorbanzean
Chloorbanzenan
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Som 7 PCB's
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0X3
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0X3
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Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994,21 250. nrs. 27-28
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Bijlage 5

Log KD -waarden van de meest
voorkomende zware metalen
Metalen
arseen
cadmium
kwik
koper
nikkel
lood
zink
chroom

KiP/g]
10
130
170
50
8
640
110
290
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Bijlage 6

Log K0w waarden PCB's en PAK's

PCB's
PCB 28
PCB 52
PCB 102
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

LogKoa,
5,62
6,1
6,11
7,07
6,4
6,57
6,72

PAK's
logK,.
6 van Borneff:
benzo(ghi)perylecn
benzo(a)pyreen
indeno(l,2,3,c,d,)pyrcen
benzo(b)fluorantheen
bcnzo(k)fluorantheen
fluorantheen
Overige PAK's:
benzo(a)anthraceen
fenantreen
pyreen
dibenzo(ah)anthraceen
anthraceen
chryseen

6,6
6
6,4
6,6
6
5,1
5,61
4,57
5,18
5,97
4,54
5,61
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Bijlage 7

Formule opstuwing door wind

Formule opstuwing door wind: (bron: Nortier, I. Toegepaste Vloeistofmechanica)

a * vj
s

* I * cos B

=

lm)
h

s
a

=
=

v,. =
6 =
h

=

de opstuwing
een coefficient die voor grote wateroppervlakter ongeveer
0,4* 10'6 s/m bedraagt en voorkanalen circa 0,20 *10" s
de windsnelheid in het betrokken gebied
de hoek die de windrichting maakt met de lengte-as
van het betrokken gebied
de gemiddelde waterdiepte in het betrokken gebied

[m]
[s/ml
lm]
[rad]
lm]
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Bijlage 8

Foto's

Beeker Sampler

Jenkins-mudsampler
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Bijlage 9

Foto's van vis

Video in situ systeem
(VIS-Mk.1)

Meetvis
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Bijlage 10

Ligging van het toegangskanaal
Lemmer

i,
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Bijlage 11

Foto's lokatie Lemmer

Foto 1 Toegangskanaal tot de Prinses Magrietsluis

•

m

Foto 2 Dwarsdoorsnede met remmingwerk

Foto 3 Rietgroei langs de oevers van het toegangskanaal

Foto 4 Voormalige gritstraallokatie
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Bijlage 12

Toegangskanaal Lemmer; lokatieschets en verontreinigingssituatie

1539 000

(530.500
ro40

aangetroffen

verontreiniging

yl55
yl56
y064a
yl57
y064

en PCB's
en PCB's
en PCB's
metalen

PAK's
PAK's
PAK's
zware
PCB's

1530 000

5
legendo. klasse indelmgen
eindresultoten volgens
Evaluatienoto Woter

a

+
c

o
X

klasse
klasse
klosse
klasse
klasse

0
1
2
3
4
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Bijlage 13 A Peilschommelingen in het toegangskanaal Lemmer
(bron: sluismeester Prinses Magrietsluis t e Lemmer)
September 1994
1
2
3
4
5
6
7

a9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FZP
+15
+09
+14
+14
+16
+15
+17
+16
+14
+05
+14
+15
+07
+17
+15
+17
+26
+20
+26
+20
+14
+15
+16
+15
+15
+17
+15
+14
+15
+15

voor waterpeil 28 t/m 30 sept,
13B waterstand dnm Lemmer.

NAP
-20
-14
-10
-12
-07
-10
-18
-16
-08
+10
-08
-20
+02
-11
NAP
-05
-15
-08
+10
-03
-08
-06
-11
-08
-20
-20
-10
-04
-09
-10

Wind

zw

WNW
W
ZW
ZW

z
z
z
z

ZZW
ZZW
ZZW

wzw

NO
WNW
WNW
N
NW
ZW
ZO
NO
ONO
ONO
OZO
NO
NW
W
ZW

wzw
ZZW

in h e t Usselmeer zie

bijlage

(FZP >= F r i e s ZomerPeil)
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Bijlage 13 B Waterstand dnm Lemmer

(voor exacte locatie dnm zie BIJLAGE 11)

waterstand dnm lemmer
MAAND SEPTEMBER 1994

28.5
uur gemiddelde
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29
TDD in dagen
minimale uurwaarde

29.5

30

_ maximale uurwaarde

30.5

Bijlage 14

Beschrijving van de metingen

Bijlage 14A
1 Kwantificering van resuspensie, verspreiding en sedimentatie gericht op een
gebeurtenis.

1a

Achtergrond- referentiegehaltes

Doel
Vastleggen van de gehaltes zwevende stof in en buiten de haven tijdens
een rustige situatie.
Direct resultaat
Gehalte zwevend stof in mg/l.
Indirect resultaat
N.v.t
Meetapparatuur
Muizeval.
Werkwijze
Om betrouwbare waarden te vinden worden buiten de haven op 3 nader te
bepalen representatieve plaatsen metingen verricht en in de haven op 4
plaatsen, twee in de vaargeul en twee langs een aanwezige aanlegsteiger of
remmingwerk. Om een maximale hoeveelheid te meten moet de bepaling
op ± 0,5 meter boven de waterbodem worden uitgevoerd. De coordinaten
moeten telkens worden vastgelegd. Windsnelheid- en richting zullen moeten worden genoteerd.
Randvoorwaarden
Weinig wind.
Enkele uren voor de meting en tijdens de meting geen scheepvaartverkeer.

1b

Bepaling van het doorzicht

Doel
Bepalen van het doorzicht van het water.
Direct restultaat
Doorzichtdiepte van het water; de loodrechte afstand van het oppervlak
van het water en het bovenvlak van een schijf volgens secchi.
Indirect resultaat
Schatting van het zwevend stof gehalte.
Meetapparatuur
Secchischijf.
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Werkwijze
Buiten en binnen de haven zullen een aantal metingen moeten plaatsvinden.
Deze meting zal in combinatie met meting 2a en 2d moeten worden uitgevoerd (ter inschatting of controle).

1c

Uking van de MEX-3 troebelheldsmeter

Doel
Het bepalen van de ijklijn van de troebelheidsmeter.
Direct resultaat
Zwevend stof gehalte in mg/l.
Indirect resultaat
Zwevend stof gehalte uitgezet tegen de meetwaarden van de MEX-3.
Meetapparatuur
Muizeval.
MEX-3 troebelheidsmeter.
Werkwijze
Via kalibratie met simultaan genomen watermonsters kan de troebelheid
omgezet worden in een zwevend stof gehalte. Op een vaste plaats worden
in de tijd een aantal watermonsters genomen voor analyse op het laboratorium. Tegelijkertijd wordt steeds de meetwaarde door de troebelheidsmeter
opgenomen. Door de meetboot kan voor een oplopend zwevend stof gehalte worden gezorgd (het laten draaien van de schroef) zodat een stijgende
ijkcurve wordt verkregen. Op elke dag wanneer in de haven metingen met
de mex-3 worden verricht moet de kalibratie overnieuw worden uitgevoerd.
Frequentie
Elke nieuwe meetdag, wanneer de troebelheidmeting met de MEX-3 wordt
uitgevoerd.

1d

Hoeveelheid in (re)suspensie gebracht slib to.v. achtergrondconcentratie

Doel van de meting
Het bepalen van de hoeveelheid ge(re)suspendeerd slib.
Direct resultaat
Gehalte zwevend stof in mg/l.
Uiteindelijk resultaat
Een flux zwevende stof per m 2 waterbodem (per tijdseenheid). Een schatting van de hoeveelheid slib dat kan verplaatsen. De resultaten van meting
1 en 2c moeten worden vergeleken. Na vergelijking van beide metingen
kan een schatting gemaakt worden van de gemiddelde dikte van de menglaag die wordt opgewerveld.
Meetapparatuur
Mex-3 troebelheidsmeter.
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Werkwijze bij scheepspassage
De metingen moeten op ± 50 cm boven de waterbodem worden uitgevoerd,
zodat ook de zwaardere deeltjes die sneller bezinken worden gemeten. Van
belang is dat de positie van het schip wordt vastgelegd samen met het uitgangsmateriaal van de troebelheidsmeter en de dieptesensor. Een aantal
verschillende scheepsbewegingen moeten worden gevolgd.
Frequentie
Tijdens verschillende bewegingen.
Werkwijze bij opwaaiing
De metingen moeten op 50 cm boven de waterbodem worden uitgevoerd,
zodat ook de zwaardere deeltjes die sneller bezinken worden gemeten.
Twee metingen op enige afstand buiten de haven (in en buiten de vaargeul).
Vier metingen in de haven; twee metingen in de vaargeul en twee metingen voor aanlegsteiger of remmingwerk.
Frequentie
Tijdens verschillende situaties van opwaaiing en afwaaiing.

1e

Kwaliteit van de in suspensie gebrachte slib

Doel
Bepalen van de hoeveelheid verontreiniging die, geadsorbeerd aan het zwevend stof, kan verplaatsen.

Direct resultaat
Mg verontreiniging per kg zwevend stof.
Indirect resultaat
Meetgegevens van meting 1a en 2e moeten worden vergeleken.
Meetapparatuur
Centrifuge.
Werkwijze
bij scheepvaart
Achter een (varend) schip wordt water opgepompt via de meetvis waarna
dit door de centrifuge wordt geleid. De meting met de troebelheidsmeter
kan tegelijkertijd plaatsvinden.
Mogelijke problemen:
- Uit waarnemingen is gebleken dat na vertroebeling er zeer snel (binnen
4 min geen zichtbare vertroebeling meer) bezinking van het opgewerveld materiaal plaatsvindt. Er zullen waarschijnlijk meerdere schepen die
dezelfde beweging uitvoeren moeten worden gevolgd om voldoende
zwevend materiaal te verzamelen.
tijdens opwaaiing
Varend door de haven wordt water opgepompt met de meetvis waarna dit
door de centrifuge wordt geleid. Het verzamelde materiaal zal op een aantal parameters moeten worden geanalyseerd. Het hangt van de aard van de
bodemverontreiniging af op welke parameters geanalyseerd moet worden.
Altijd moet het organisch stofgehalte worden bepaald.
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doorstromend debiet
zie opwaaiing.
Analyse
Het verzamelde materiaal zal op een aantal parameters moeten worden geanalyseerd. Het hangt van de aard van de bodemverontreiniging af op
welke parameters geanalyseerd moet worden. Altijd moet het organisch
stofgehalte worden bepaald.

1f

Valsnelheid(sverdeling) van het geresuspendeerde materiaal

Doel
Bepalen van de tijdsduur waarin deeltjes (van verschillende fractiegroottes)
in resuspensie zijn en horizontaal kunnen verplaatsen.
Direct resultaat
Valsnelheid per fractie in m/s.
Indirect resultaat
Uitspraak over de kans op (en mogelijk ook de mate van) verspreiding
Aan de hand van de valsnelheidsbepaling en de fractieverdeling kan worden bepaald gedurende welk tijdsbestek de zwevende stof weer
sedimenteerd.
Benodigde gegevens
Waterdiepte.
Meetapparatuur/ methode
Meetvis (monster voor laboratorium behandeling).
Video In- Situ Systeem.
Werkwijze
Bij laag organisch stof gehalte:
Een watermonster nemen voor het doen van een laboratorium proef (benodigd 22 liter per monster in speciale flessen).
De valsnelheidsverdeling is te bepalen volgens de pipetmethode (E.H.S. van
Duin en A.M.T. Kuipers, fractiegrootteverdeling van en extinctie door zwevend stof in het Markermeer 1988, Lelystad, Directie Flevoland).
Bij hoog organisch stof gehalte:
Bepaling m.b.v. de VIS. Dit apparaat dient op een nader te bepalen locatie
vlak boven de bodem te worden gehangen (in een a-zone). Een half uur opname van de vallende deeltjes is genoeg om de valsnelheid en de korrel(vlok-) grootteverdeling op die plaats te bepalen. Tijdens de meting moet
een omschrijving van de situatie worden gemaakt.

1g

Sedimentatie

Doel
Het meten van de bruto sedimentatie direct veroorzaakt door scheepvaart.
Direct resultaat
Bruto sedimentatie slib in mg/m dag.

Indirect resultaat
Samen met meting 2d kan worden berekend wat ongeveer de netto sedimentatie/resuspensie per tijdseenheid is (sedimentatie direct veroorzaakt
door scheepvaart).
Meetapparatuur
Sedimentval type 1 of 2.

Werkwijze
Het plaatsen van een aantal sedimentvallen, zodanig dat er een zo volledig
mogelijk beeld van de sedimentatie na scheepvaart wordt verkregen. De
sedimentval moet na 1 dag a 2 dagen worden geleegd. Van het gesedimenteerde slib zal de kwaliteit (analyse op verwachte verontreiniging) en de
samenstelling moeten worden bepaald.

1h

Tracermethode

Doel
Bepalen van de bron van het verplaatste en/of gesedimenteerde materiaal.
Direct resultaat
M g tracer per I of mg tracer per kg.
Indirect resultaat
Verspreidingspatroon van oppervlaktewater en zwevende stof in en uit een
haven na of tijdens een bepaalde activiteit of beweging.
Meetapparatuur
Centrifuge, muizeval, mud-sampler.

Werkwijze
Voor een scheepsbeweging moet de tracer (die aan zwevende stof adsorbeerd) lintvormig dwars over de haven op een representatieve plaats
worden toegediend. De te gebruiken tracer mag geen noemenswaardige
schade aan het milieu veroorzaken. Aan beide zijden van het lint moet een
netwerk van monsternamepunten komen. Gedurende een aantal uren moet
er met hoge intensiteit monsters genomen worden. De frequentie van monstername zal in de tijd kunnen afnemen totdat de tracer is afgebroken of de
concentraties zo laag zijn dat deze niet meer meetbaar zijn.
Benodigde gegevens/vergunningen
Eigenschappen van de tracer (adsorptiecapaciteit) w.v.o lozingsvergunning.
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Bijlage 14B
2 Mogelijke kwaliteitsverandering en/of netto resuspensie of sedimentatie van
de havenbodem in de tijd.

2a

Toplaagbemonsterlng

Doel
Bepalen van de samenstelling en de kwaliteit van de waterbodem.
Direct resultaat
Verontreiniging per volume-eenheid waterbodem, korrelgrootte(samenstelling) van de waterbodem.
Indirect resultaat
Potentiele hoeveelheid verontreiniging die kan opwervelen.
Monsternameapparatuur
Beekersampler.

Frequentie
Een keer per drie maanden.

Werkwijze
In elke a-zone worden 3 clusters (3*10 m2) bemonsterd. Bij elke boring
moet exact het grensvlak sediment-water to.v. N.A.P. worden bepaald (zie
2b, bodemligging).
Analyse van genomen monsters
Na eerste "monitoringsronde" van de zones moet wanneer de gegevens
van het N.O niet voldoende zijn, per zone een monster (van de boringen
van 1 cluster) op het basis-analysepakket (volgens protocol nader onderzoek deel 1) voor sedimentmonsters worden geanalyseerd. Verder worden
de monsters van de zones alleen geanalyseerd op eerder aangetroffen of
verwachte verontreiniging.

2b

Bepaling van de bodemligging

Doel
Het in beeld brengen van verplaatsingen van slib, sedimentatie en resuspensie- oppervlakken (in de tijd).
Direct resultaat
Profiel van de waterbodem op verschillende tijdstippen.
Indirect resultaat
Aantonen van netto resuspensie, sedimentatie, of een erosie/sedimentatie
evenwicht.

Meetapparatuur
Side-looking sonar en dGPS (nauwkeurige uitvoering 2% = 10 cm).
Frequentie
Een keer per drie maanden.
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Werkwijze
In de ingestelde zones moet zo nauwkeurig mogelijk de ligging van de bodem in kaart worden gebracht. Elke bodemmonstername moet daarom met
een Beekersampler worden verricht waarop het dGPS-systeem wordt aangesloten. Over de hele zone wordt daarna met de side looking sonar de
verdere bodemligging bepaald.

2c

Sedimentatie

Doel
Het meten van de bruto sedimentatie over een langere tijd.
Direct resultaat
Bruto sedimentatie slib in mg/m2 dag.
Indirect resultaat
Samen met meting 2d kan worden berekend wat ongeveer de netto sedimentatie/resuspensie per tijdseenheid is.
Meetapparatuur
Sedimentval type 1 of 2.

Werkwijze
Het plaatsen van een aantal sedimentvallen, zodanig dat er een zo volledig
mogelijk beeld van de sedimentatie in de haven en voor de monding van de
haven wordt verkregen. Per haven zal moeten worden bekeken waar de
sedimentvallen moeten worden geplaatst. In de haven zal in ieder geval in
de aangewezen zones de grootte van de sedimentatie moeten worden
bepaald. Elke drie maanden moet de sedimentval worden geleegd. Van het
gesedimenteerde slib zal de kwaliteit (analyse op verwachte verontreiniging)
en de samenstelling moeten worden bepaald.
Opm. Over een langere periode zal in de sedimentval mineralisatie plaatsvinden. Het organisch stofgehalte zal afnemen. Het percentage
grotere deeltjes zal door consolidatie van kleinere deeltjes toenemen.
Wegens een gebrek aan tijd kunnen we op dit moment over de kwaliteit en resultaten van deze meting geen inschatting maken.
Doorgaans wordt eens per 14 dagen het ingevangen materiaal verzameld (bron: Harm Verbeek, 1994 interne Memo).

Bijlage 14C
3 Relatie tussen de kwaliteit van de waterbodem binnen en buiten de haven.

3a

Toplaagbemonstering

Doel
Bepalen van de samenstelling kwaliteit van de waterbodem.
Direct resultaat
Verontreiniging per volume-eenheid waterbodem, korrelgrootte(samenstelling) van de waterbodem.
Indirect resultaat
Indicatie van verspreiding vanuit de haven.
Monsternameapparatuur
Jenkins-mudsampler.
Frequentie
Een keer per drie maanden.
Werkwijze
Buiten de haven hoeft de bodemhoogte niet worden bepaald en kunnen
monster met de mud-sampler worden genomen.
Analyse van genomen monsters
De monsters geanalyseerd op een of meer verontreinigingen die mogelijk,
afhankelijk van de verontreiniging van de haven, zijn aan te treffen. Om de
kosten te drukken kan er gebruik worden gemaakt van gidsstoffen. Als een
gidsstof wordt die stof gekozen die karakteristiek worden geacht voor de
verontreiniging in de haven. De meest mobiele stof kan als gidsstof worden
gekozen.

3b

Sedimentatie

Doel
Het meten van de bruto sedimentatie.
Direct resultaat
Bruto sedimentatie slib in mg/m dag.
Indirect resultaat
Aantonen van een mogelijke flux verontreiniging vanuit de haven.
Meetapparatuur
Sedimentval type 1 of 2.
Werkwijze
Het plaatsen van een sedimentval op ongeveer 25 m voor de monding. Van
het gesedimenteerde slib zal de kwaliteit (analyse op verwachte verontreiniging) en de samenstelling moeten worden bepaald. De sedimentval zal een
meetperiode van drie maanden moeten beslaan.
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Bijlage 15

Voorgestelde meetzones en te meten
bewegingen
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