ACHTERGROND

B E R E K E N I N G VAN DE HOEVEELHEID SLIB

Radaronderzoekop het
Valleikanaal
InopdrachtvanWaterschapVallei&Eemverrichtte hetadviesbureauvoorbodem,waterenmilieu
GeojoxBVvorigjaarzomereenradaronderzoek ophetValleikanaaltussenVeenendaalenderioolwaterzuiveringsinstallatieWoudenberg(circa 11,5kmjomdehoeveelheidslibtemeten.Diebleek
44.000kubiekemeterteomvatten. Deapparatuur merktookobstakelsopénreflectoren van kabels
enleidingen.Degegevensdienenalsaanvulling opeerderuitgevoerdwaterbodemonderzoek.
Sindshet van kracht wordenvande
Wettelijke regeling waterbodemsanering
zijn deuitvoeringstaken opditgebied bijde
regionale waterkwaliteitsbeheerder komen
teliggen.Dit kost hem vaakbehoorlijk wat
geld.Eenbelangrijke kostenpost isde
verwerkingvan het vrijkomende slib.Om
vooraanvangvaneennautisch ofmilieuhygiënisch baggerwerk eenreëleraming te
kunnen maken vandekosten ishet daarom
van belangeenbetrouwbare inschatting te
maken vandehoeveelheid vrijkomend
verontreinigd slib.
Slibdikten worden momenteel vooral
landmeetkundig vastgesteld, waarbij men
eenpeilstok tot onder desliblaagsteekt.De
totale hoeveelheid slib wordt in hetalgemeen bepaald dooromde 100metereen
dwarsraaiop tenemen endeslibdikte hiertussen teinterpoleren. Dit kostergveel tijd.
Deervaringen laten ziendat deze methode
leidt tot eensterke afwijking vandeberekendeenwerkelijke hoeveelheid slib(met
somseen factor2).
HetValleikanaaliseennogal dynamisch
watersysteem, waarin bijhoogwater het slib
somsgaatverschuiven.Metgrondradar isop
eensnellemanier eenredelijk betrouwbaar
beeldvandeaanwezigesliblaagte krijgen.
Daarnaast biedt detechniek demogelijkheid omeventueleobstakels diede
baggerwerkzaamhedenzouden kunnen
bemoeilijken ineenvroegtijdig stadium in
beeld tebrengen.Geofox heeft middels
enkeleproefmetingen opopen waterde
techniek verder uitgewerkt en voor projectmatige toepassingen operationeel gemaakt.
Hetprincipe vangrondradar isgebaseerdopdetoepassing van elektromagnetischegolven met een frequentie van 15tot
2500MHz.Deuitgezonden frequentie is
afhankelijk vandegebruikte antenne.De
golvenworden uitgezonden dooreen
antenne,na reflectie inde waterbodem
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worden degolvenopgevangen door dezelfde
antenne.Deamplitude en frequentie vande
gereflecteerde golvenworden beïnvloed
doorvariatieinelektrische eigenschappen
vande waterbodem.
Metgrondradar wordt detijd tussen het
uitgezonden en het opgevangen signaal
gemeten. Dezezogenaamde looptijd wordt
in nanoseconden vastgelegd. Het signaal
wotdt pulsgewijs uitgezonden, het gereflecteerdesignaal wordt continue geregistreerd.
Tijdens deregistratie kande antenne
worden voortbewogen.Opdezewijze wordt
eencontinue beeldvanreflectoren en
objecten langseenprofiellijn verkregen.
Ineenzandbodem (lage geleidbaarheid
enlagepermittiviteit) ishet met radar
mogelijk gegevenstekrijgen tot enige tientallen metersdiepte.Inbepaalde soorten
kleien slib(hogegeleidbaarheid en hoge
permittiviteit) kande indringingsdiepte
beperkt zijn tot enkeledecimeters.
Eengolfwelkemet eenhoge frequentie
wordt uitgezonden geeft de mogelijkheid
totdetectie vandunne lagenen kleine
objecten. Inditgevalisersprakevaneen
hogeresolutiedocheengeringe penetratiediepte.

Ajb.i

Zoalshierboven beschreven wordtde
snelheidendempingvanhet radarsignaal
bepaalddoorhet materiaal.Desnelheidvan
hetsignaalinlucht bedraagtcirca0,3m/ns,
desnelheid inwater bedraagtcirca0,03 m/ns.
Dedempingvanhetsignaalinluchtiso
dB/m,dedempinginwater bedraagtcirca0,1
dB/m.Tervergelijkingdedempinginzandis
eenfactor rokleiner.Uitbovenstaandeparametersblijkt dat metingvanafhetwateroppervlakmetgrondradar mogelijk ismitsde
looptijd niettelangisofhetsignaalniette
sterkwordtgedempt.Metingvanafhet
wateroppervlak isindeNederlandse situatie,
afhankelijk vandewaterkwaliteit,slechts
mogelijk toteendieptevandrietotvijfmeter
onder water.Degrotehoeveelhedenopgelostemineralen enzwevend stof welkede
elektrischeeigenschappen vanwaterbeïnvloeden,zijn hierdebetaan.

Onderzoekswerkzaamheden
Deradarmeting in hetValleikanaalis
uitgevoerd doormiddel vandrie langsraaien
(1,5m uit delinker en rechteroever en in het
midden) en47dwarsraaien.Tijdens de
metingisper vijfcmeen scan opgenomen.
Aandehand vanderadarmetingen is
door middel van filtering en interpretatie de
hoeveelheid slibvastgesteld engedigitaliseerd.Inderadarprofielen isdeovergang
vanslibnaar vastebodemduidelijk zichtbaar.Hetoppervlakslibperprofiel is
bepaald vanafdeeerstezichtbare reflectie
totdevastebodem.Middelsdezegegevensis
het totale volume aanwezigslib (in-situ)
berekend.
Tijdens deeerstemeetdag isvastgesteld
welkecombinatie antenneen frequentie
resulteert in voldoendedieptebereik enresolutie.Tijdens dezemetingzijn twee
antennes met verschillende frequenties
getest,namelijk een 100 MHz-en200MHzantenne.Delaatstegeeft eenduidelijk beeld

DesliblaqginhetValleikanaalisduidelijkzichtbaaropderadarbeeiden.
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tekunnen tekenen naardegewenste diepteprofielen moetdesnelheid vandeelektromagnetischegolven inde velschillende
media bekend zijn.Momenteel vindtdeze
slagplaatsdoor teijken aanenkele handmetingen (prikstokmetingen). Opdeze wijze
zaldeonnauwkeurigheid diebestaat in
handmetingen, doorwerken inderadarmetingen.Devoordelen vanradarmetingen ten
opzichtevanpiikstokmetingen (hoeveelheid
ennauwkeurigheid meetgegevens) wotden
hierdoor onvolledig benut.
Aß. 2.

Een laaggrind ofzand ziet eropderadarheelandersuit dan eenlaag slib.

tot circa2,5m diepte;de 100MHz-anterme
geeft eenduidelijk beeld tot circa5,0m
diepte met voldoende resolutie.In het
Valleikanaal isgekozen voorhet meten met
een 100MHz-antenne.

Ontwikkelingen
Deresultaten van grondradarmetingen
kunnen wordengepresenteerd als profielen.
Hierbij isdeverticaleasgeen diepteschaal,
maar een tijdschaal. Omdezeprofielen om

Interpretatie
Viaintetptetatie vande radarprofielen
zijn diversefenomenen te onderscheiden:
sliblagenalsgevolgvaneen veranderend
patroon indewaterbodemopbouw, obstakelsenobjecten (kabels,leidingen, puin,
vaten e.d.),sediment alsgevolgvaneen
veranderende geleidbaarheid en dielektrischeconstante ende waterbodemopbouw
alsgevolgvaneenveranderende geleidbaarheidendielektrische constante.
Deaanwezigheid vanslib laatzichinde
profielen herkennen alshorizontale reflectoren met eenafwijkend patroon ten
opzichtevandeoorspronkelijke waterbodem (zieafbeelding 1).Tevensisdesnel.
j'heidvan herradarsignaal indesublaaglager
W d a n daarbuiten.
V
Objecten (kabels,leidingenen obstakels)
laten zichindeprofielen herkennen als
V hyperbolen. Dezeobjecten liggen maximaal
W
vijfmetet beneden het wateroppervlak.
F
Deaanwezigheid vansediment laatzich
herkennen alseenpatroon van evenwijdig
metdewatetbodemaanwezige reflectoren.
Indien ereenpatroon aanwezig iszonder
parallellopendereflectoren kan worden
aangenomen dat terplaatseeen grofkorreligeopvulling ofeen natuurlijke laaggrind
ofzand bevindt (zieafbeelding 2).
Tijdens deinterpretatie zijn alle
profielen visueelopdeaanwezigheid en
hoeveelheid slibgecontroleerd en vervolgens
gedigitaliseerd. Indeprofielen isdeeerste
reflectie vanafhet wateroppervlak totde
vastebodem beschouwd alsdebovenkant
van het slib.Inderadarprofielen isdeovergang vanslibnaar vastebodem duidelijk
zichtbaar. Dedaaruit verkregen resultaten
zijn middelseen computerprogramma
omgerekend in het volume insitu slib.
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Samenwerking bij
stedelijk waterbeheer
groeit
Steedsmeergemeentenenwaterschappen
werkensamenophet^cbiedvanstedelijk waterbelteer.Ongeveer30procentvanàegemeentenis
betrokkenbijcirca300stedelijkwaterprojecten,
waarinsamengewerktwordtmetdewaterschappen inhunregio.DitzegtdeUnievan
Waterschappennaaraanleiding vaneen discussiedagenkelewekengeledenmApeldoorn.
Deaandacht voorstedelijk water envoor
debelevingswaatdevanwater neemt sterk
toe.Derolvan water bij deinrichting van
eennieuwewijk wordtweet duidelijker
zichtbaar.
Wethouder Wierden uit Ridderkerk, één
vandegemeente waaihetstedelijk watetbeheerveelaandacht krijgt, tiepdewatetschappen opmeergemeenten teverleiden
totstedelijk waterbeheer. Dekennis van
waterbij dewatetschappen isgtoot,de
behoefte aanwater indeleefomgeving bij
burgers ook,aldus dewethouder diesprak
overdefinanciëleenecologische voordelen
vaneengoedesamenwerking opdit gebied.
Tijdens dedagbogen bestuurders en
beleidsmedewerkers zichonder meerover
vragen als:Wiekrijgt binnen de samenwerkingwelketaak?Moetereen natte paragraafbij bestemmingsplannen komen?
Waarliggen verantwoordelijkheden? Enhoe
worden dekostenverdeeld? *

Momenteel wordtdoorGeofox onderzocht watdemogelijkheden zijn omslibdiktemetingen mindetafhankelijk telaten
wotden van teferentiemetingen met behulp
vaneen prikstok.
Voormeerinformatie:
Geofox,deheerP.Kuipers (0541)585544•[
INFORMATIE

Structurele rijksbijdrage voorverdrogingsbestrijding
Deaanpak van deverdroging indeduinenvan
Noord-Holland zalookna2000wordengesubsidieerddoorhetRijk.Plaatsvervangend directeur-generaalWoltersvanhetministerievan
VROMmaaktedat bekendtijdensdebijeenkomst'Scheppenvoorwater'afgelopen maand
m Overveen.
Hetanti-verdrogingsbeleidvanhetrijkis
beginjaren '80inganggezet.InNederland
blijkt 600.000hectaregrondverdroogdtezijn.
Hetbeleidiseropgerichthetverdroogdareaal
volgendjaarmet25procentterugtedringen
tenopzichtevan1985.Ditlijkt tegaanlukken,
aldusWoltets.Hijgaataluitvaneenvolgend
doel:eenafname van40procentin2010.
Totnu toedtoeghetrijkjaarlijks 24
miljoenguldenbijaanhetanti-veidrogingsbeleid.Diebijdragezouvolgendjaar stoppen.
Maardaarisnudusvanafgezien.
Inzuid-Kennemerlandisvoorheteerstop
groteschaaldegrondwaterwinningverminderdomtothersteltekomenvandenatte
duinvalleien.Dewinningbedtaagtnu vijf
miljoen kubiekemetetpetjaar.Oorspronkelijkbedroegdiehetdrievoudige.DeNVPWN
wilhelemaalstoppen metdegrondwaterwinningenheeft hetstokje vandeprovincieovergenomen.Per1januatiaanstaandezoude
winningvangrondwatetinhetnationaal
patkdefinitiefmoetenstoppen, f
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