Het mondingsgebied van de Oude Rijn geofysisch ontsloten

1. Inleiding
Tijdens een geofysisch veldpracticum voor
studenten fysische geografie aan de
Universiteit van Amsterdam werd het
verloop van het gemiddelde elektrische
geleidingsvermogen van de ondergrond
gemeten, tussen de Wassenaarse slag
(strandpaal 92.250) en strandpaal 77.750
noordelijk van Noordwijk aan Zee (afb. 1).
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De metingen werden uitgevoerd aan de
voet van de duinen om de 20 meter.
Onderzocht werd de mogelijkheid om de
diverse ondiepe afzettingen te
karakteriseren op grond van hun
elektrisch geleidingsvermogen en daarbij
de belangrijkste laterale grenzen vast te
stellen. De holocene kustsedimenten in de
ondergrond tussen Wassenaar en Noordwijk zijn ontstaan in de dynamische
periode op het einde van het VroegAtlanticum (ca. 5.500 BP) tot heden
[Pruissers en De Gans 1988].
Deze periode werd gekenmerkt door een
aanvankelijk snel stijgende zeespiegel
[Zagwijn 1986].
Aan het einde van het Pleistoceen lag de
grens van de Noordzee ongeveer bij de
Doggersbank. Door verbetering van het
klimaat in het Holoceen begon het ijs uit
de laatste Ijstijd geleidelijk af te smelten.
Aan het einde van het Vroeg-Atlanticum
(omstreeks 5.500 BP) werden Calais II
afzettingen gesedimenteerd.
Deze afzettingen gingen door gedurende
Calais III- en IV-fase (5.000-3.500 BP) en
werden naast de Oude Duin- en Strandzanden gevormd! Deze Calais afzettingen
worden aangetroffen tussen strandpaal 87
en 91.De kustlijn lag omstreeks 3.500 BP
al iets ten westen van de tegenwoordige.
In deze periode werden de strandwallen
gevormd, waarop nu Katwijk en
Noordwijk liggen. Vervolgens werden de
Afzettingen van Duinkerke 0 afgezet; deze

Samenvatting
Tijdens een geofysisch practicum voor studenten fysische geografie van de
Universiteit Amsterdam, werd het gemiddelde elektrische geleidingsvermogen
van de bodem aan de voet van de duinen gemeten. Het bleek mogelijk de in de
kuststrook gevormde afzettingen op grond van hun geleidingsvermogen te
karakteriseren. De kuststrook rond het voormalige mondingsgebied van de Rijn
was een uitstekend gebied om deze mogelijkheden te testen.
In het mondingsgebied van de Oude Rijn is een driedeling in het geleidingsvermogen van de bodem aangetoond en als volgt geïnterpreteerd:
1. Een gebied met een opeenvolging van zandige sedimenten overeenkomend
met Jonge- op Oude Duin- en Strandzanden.
2. Een traject ten noorden van de Oude Rijn met een in dikte variërend ondiep
gelegen klei-veen pakket (Duinkerke-0 Afzettingen/Hollandveen) ingeschakeld
tussen Jonge- en Oude Duinen Strandzanden. Ten zuiden van de Oude Rijn
bevinden zich echter onder de klei/veen laag eerst nog de Afzettingen van Calais.
3. Een zone met opgevulde voormalige diepe geulsystemen van de Rijn (-20 m
NAP), behorende tot de Afzettingen van Calais, Duinkerke I en Duinkerke III.
Boven de eerste bevindt zich bijna overal het reeds eerder genoemde klei/veen
pakket.
Gekoppeld aan nabijgelegen puntboringen werd een continu beeld over de
opbouw van de ondergrond verkregen. Met dit onderzoek is tevens een bijdrage
geleverd aan de recente wordingsgeschiedenis in dit deel van de kust.

bestaan uit zware klei, waarna er Hollandveen, bestaande uit rietveen, begon te
groeien. Dit veen breidde zich vanaf
2.750 BP over de Duinkerke-0 afzettingen
uit. Hierna werden er Afzettingen van
Duinkerke I, bestaande uit een kalkloze,
compacte, zeer zware klei naast de geulbedding afgezet. De geulafzettingen
worden in de regel bedekt met een kalkarme lichte klei. Waarnemingen te Katwijk
[Bloemers & De Weerd, 1983] onderbouwen enkele al eerder gedane waarnemingen en uitgesproken vermoedens
over het geleidelijk natter worden van het
milieu in West-Nederland in de tweede
helft van de 2e eeuw na Christus.
Dit leidde tot een opgeven of inkrimpen
van de Romeinse bewoning, waarna het
gehele terrein werd afgedekt met
Duinkerke II-afzettingen. De laatste
aanval op de kust zette omstreeks de 12e
eeuw in. Het is aannemelijk, dat de stormvloed uit 1134 een belangrijke rol heeft
gespeeld tijdens de Duinkerke III fase.
De geulafzettingen uit die periode bestaan
voornamelijk uit zand. Dit wijst erop, dat
de Oude Rijn nog tot in de 12e eeuw een
actieve rivier geweest is. Het verzanden
van de monding tussen Katwijk en Noordwijk hangt nauw samen met de vorming
van de Jonge Duinen. Tegelijk met het
terugdringen van de kustlijn werd ook de
helling voor de kust geleidelijk steiler.
Als resultaat werd de golfenergie groter.
Het zand, dat daardoor werd los gewoeld
en vrij kwam, werd met stormen tot ver
op de kust geworpen. Hierdoor werd het
zand landinwaarts verplaatst en ontstonden de Jonge Duinen.

Onder de duinen liggen de Afzettingen
van Calais en Duinkerke afgedekt door
zo'n 20 meter Jong Duin- en Strandzand;
aan de duinvoet echter, waar het meettransect werd uitgevoerd, is de bedekking
verminderd tot ca. 5 meter.
Het oplossend vermogen van een geofysische methode wordt bepaald door de
verhouding laagdikte/diepte en het
contrast van de betrokken fysische eigenschap met de omgeving. Aan de duinvoet
is de verhouding laagdikte/diepte zeer
gunstig. Klei- en veenafzettingen hebben
een veel hoger geleidingsvermogen dan
droog of met water verzadigd zand.
Daar zowel de verhouding laagdikte/
diepte, als het contrast in het geleidingsvermogen groot zijn, hebben we hier te
maken met een ideale 'geofysische'
situatie. Bij de interpretatie van de veldgegevens werd gebruik gemaakt van boorgegevens, sedimentologische kennis en de
in voorbereiding zijn de geologische kaart
[Mulder en De Gans i.V.]. De vermoedelijke aanwezigheid van een aantal
voormalige geulen van de Rijn tussen
strandpalen 87.250 en 90.750 zal
eveneens worden besproken.
2. Beschrijving van de meting.
De meetlijn verliep evenwijdig aan de
vloedlijn tussen de bovenste strandpaal en
de duinvoet. De hoogteligging is hier
gemiddeld ca. 2 m +NAP. Minieme
hoogteverschillen in het 14,5 km lange
transect verlopen steeds geleidelijk, zodat
er, als gevolg hiervan, geen plotselinge
veranderingen in het geleidingsvermogen
kunnen optreden. De metingen vonden
om de 20 meter plaats, waarbij de positie
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werd gerelateerd aan de strandpalen die
om de 250 meter geplaatst zijn.
Het elektrische geledingsvermogen werd
gemeten met behulp van het inductieprincipe met de Geonics EM 34,
georiënteerd als horizontale dipool met
een spoelsafstand van 10 meter [Geonics
Technical Note 6].De te meten grootheid
is het gemiddelde elektrische geleidingsvermogen van de ondergrond tot een
diepte van 7,5 meter. De gebruikte eenheid is de milli-Siemen/metcr; 1milliSiemen/m is gelijk aan 1.000/(Ohm.m).
Door het mariene afzettingsmilieu vinden
wij hogere waarden voor het geleidingsvermogen van de diverse sedimenten dan
bij afzettingen gevormd in zoet water.
Hen klei-veenlaag van 10 Ohm.m komt
overeen met 100 mS/m; met brak water
verzadigd zand van 25 Ohm.m heeft een
geleidingsvermogen van 40 mS/m. Als de
ondergrond uit met enigszins brak water
verzadigd zand bestaat, vinden wij voor
het geleidingsvermogen waarden van
20-40 mS/m. Wanneer zich echter enkele
meters onder het oppervlak een goed
geleidende laag bevindt, bijvoorbeeld klei/
veen of zand/klei-laagjes, worden hogere
waarden voor het geleidingsvermogen
gevonden. Des te dikker de goed

geleidende laag, des te hoger het
geleidingsvermogen. Bij dunnere
klei-veenlagen worden waarden van
50-90 mS/m gevonden. Wanneer de
onderkant van de goed geleidende laag
dieper dan het bereik van de meting is,
worden verzadigingswaarden van meer
dan 100 mS/m bereikt. Steunend op deze
driedeling in het elektrisch geleidingsvermogen wordt het gemeten transect
hieronder besproken en geïnterpreteerd.
Het verloop van het gemiddelde geleidingsvermogen tussen strandpaal 92
(Wassenaarse Slag) en strandpaal 78 ten
noorden van Noorwijk aan Zee is weergegeven in afb. 2.
3. De interpretatie
Voor de bespreking en de interpretatie
van het geofysische transect en de bijbehorende geologische doorsnede (afb. 2)
wordt de eerder besproken driedeling in
het elektrische geleidingsvermogen
gevolgd.
3.1. Geringgeleidingsvermogen
(20-45 mS/m), met beperkte amplitude
l'en zuiden van paal 90.750 bevindt zich
een traject dat gemiddeld het laagste
elektrische geleidingsvermogen vertoont;
ook de amplitude (tussen 20-45 mS/m) is

Afb. 1 - Overzichtskaartje van het kustgebied tussen de
Wassenaarse Slag en
Noordwyk met de lokatie
van hetprofiel, nummers
en posities van de in aß. 2
gebruikte boorprojiclcn.
Ook isde begrenzing van
de duinen aangegeven.

gering. Het gehele diepe meetbereik
wordt gedomineerd door zandige afzettingen; bijmenging van kleiig, venig
en/of siltig materiaal is hier niet te
verwachten. Dit verwachtingspatroon
stemt in hoge mate overeen met de
opeen-volging volgens de geologische
kaart [Mulder en De Gans, i.v.]; Jonge
Duin- en Strandzanden op Oude Duin- en
Strandzanden. Ten noorden van strandpaal 78.500 vinden we dit geringe
geleidingsvermogen nog even terug.
Ook hier blijken we met eenzelfde opeenvolging van Jonge op Oude Duin- en
Strandzanden te maken te hebben.
3.2. Geringtot middelhooggeleidingsvennogen (20-90 mS/m) metgrote amplitude
Tussen strandpaal 83.000 en 78.500 wordt
een gemiddeld geleidingsvermogen
variërend tussen 20 en 90 mS/m gemeten.
Dit wijst erop dat binnen het dieptemeetbereik (7,5 m), maar ook lateraal
gezien, veelvuldig materiaalafwisselingen
optreden. Klei-veen afzettingen
manifesteren zich daarbij als pieken in het
geofysisch profiel, waarbij de laagdikte
bepalend is voor de hoogte van de piek.
Op de plekken waar een zandige ondergrond binnen het diepte meetbereik komt,
wordt weer een lager geleidingsvermogen
van 20-45 mS/m geregistreerd. Uitgaand
van dit geofysisch model en met de relatie
naar de geologische doorsnede kunnen we
het volgende opmaken: Het geologische
beeld toont een klei-veen-klei pakket op
ca. 5 m diepte (Duinkerke-0 afzettingen
en Hollandveen) ingeschakeld tussen
Jonge Duin- en Strandzanden en Oude
Duin- en Strandzanden. In deze context
zijn de verschillen in geleidingsvermogen
te begrijpen als dikte-variaties binnen het
klei-veen-klei pakket. In de boringen
(30K106, 30F292 en 30F387) is dit pakket
eveneens van variabele dikte. Dit kan
voortkomen uit verschillen ontstaan
tijdens de afzetting of het gevolg zijn van
latere erosie.
Aan weerszijden van de diepe geulopvulling tussen strandpaal 88.000 en
90.000 bevinden zich twee trajecten van
ca. 750 meter lengte, met een geleidingsvermogen tussen de 20 en 70 mS/m.
Hier bevinden zich onder het ondiep
gelegen klei/veen pakket (Duinkerke-0
Afzettingen/Hollandveen) de Afzettingen
van Calais, die daar zandig en niet
bijzonder dik zijn.
3.3. Hooggelcidingsvermogen,
(60-190 mS/m) metverzadigingswaarden en
zeergrote amplituden
Het meest in het oog springende gedeelte
van het geofysisch profiel bevindt zich
ruwweg tussen Noordwijk aan Zee en
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Katwijk aan Zee. Verzadigingswaarden
van bijna 190 mS/m wisselen af met
lagere waarden van 60 mS/m, terwijl
gemiddeld het elektrisch geleidingsvermogen zo'n 140 mS/m bedraagt.
Kennelijk wordt het volledige meetbereik
gedomineerd door kleirijke geulafzettingen. Boringen 30H117 en 30E118
bevestigen de kleirijke variant. Gezien de
hoge meetwaarden doet de invloed van
brak grondwater zich hier mogelijkerwijs
gelden.
Het traject tussen strandpaal 87.250 en
90.750 vertoont eveneens verzadigingswaarden van 130-170 mS/m en een aantal
lagere secundaire pieken die erop wijzen
dat we met vergelijkbare condities te
maken hebben als tussen de
strandpalen 83.000 en 87.250. Dit wordt
in de boringen 30E198 en 30H199, met
kleirijke secties tot 12 m - N A P , bevestigd.
De 1.200 m landinwaarts gelegen boring
30E39 vertoont een afwijkend beeld,
30B42 echter, met voornamelijk zandige
afwisselingen, correspondeert goed met
lokaal lage geleidingswaarden. Op grond
van deze aanwijzingen menen wij in dit
bereik een aantal voormalige geulsystemen te kunnen lokaliseren zoals
aangeduid in afb. 2. In de paleogeografische reconstructies van dit gebied
[Fruissers en De Gans 1988, Zagwijn 1986]
is dit goed te verdedigen.
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4. Conclusies
Gebleken is dat de kustsedimenten aan
weerszijden van de Oude Rijn op grond
van hun gemiddeld elektrisch geleidingsvermogen getypeerd kunnen worden.
Bovendien kunnen belangrijke laterale
overgangen en laagdikte veranderingen
gevonden worden.
Geofysisch gezien kan binnen het bereik
van de gemeten waarden een driedeling
worden gemaakt binnen de diverse
geologische eenheden:
1. Geringe geleidbaarheid met beperkte
amplitude 20-45 mS/m, overeenkomend
met de zandige opeenvolging van Jongeop Oude Duin- en Strandzanden.
2. Middelhoge geleidbaarheid met grote
amplitude 20-90 mS/m. Dit typeert ten
noorden van de Oude Rijn een in dikte
variabel kleiveenpakket van dekafzettingen (Duinkerke-O/Hollandveen)
ingeschakeld tussen Jonge- en Oude
Duin- en Strandzanden. Ten zuiden van
de Oude Rijn bevinden zich onder de
klei/veen laag eerst nog Afzettingen van
Calais.
3. Hoge geleidbaarheid met verzadigingswaarden tot 190 mS/m. Deze waarden zijn
in dit gebied karakteristiek voor de
kleiige/fijnzandige diepe geulopvullingen
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(Afz. v. Calais en Duinkerke I en III)
Op grond van reeds bekende geulopvullingen tussen de strandpalen 83.000
en 87.250 en de daaraan gerelateerde
karakteristieke geleidingswaarden kan
gesteld worden dat zich tussen de
strandpalen 90.750 en 87.250 eveneens
een aantal geulopvullingen bevindt.
Deze veronderstelling past goed bij de
huidige kennis van het mondingsgebied
van de Oude Rijn.
De bepaling van het elektrische
geleidingsvermogen van de (ondiepe)
ondergrond blijkt een snelle, effectieve en
relatief goedkope methode te zijn, ter
verkrijging van relevante, betrouwbare
gegevens. Boorlokaties kunnen met
behulp van dit geofysisch vooronderzoek
optimaal gekozen worden en het aantal
boringen tot een minimum beperkt
worden. De hier beschreven methode kan
natuurlijk langs de gehele Hollandse kust
gebruikt worden op plaatsen waar ondiepe
afzettingen te verwachten zijn.
5. Nawoord
De voortvarende tweedaagse opname van
het geofysisch profiel werd mede gerealiseerd door de hulp van studenten van
de vakgroep Fysische Geografie
(lichting '87) aan de UVA en 'bijvakkers'
van de RU Utrecht. De boorgegevens
werden vriendelijkerwijze beschikbaar
gesteld door de Rijks Geologische Dienst
(District West te Alkmaar), terwijl het
gebruikte meetinstrument bij de RGD. te
Haarlem kon worden geleend.
Behulpzaam bij het uitwerken van afb. 2
waren de heren Zwaan (tekenafdeling
RGD Alkmaar) en Snabilié (hoofd
Reprografische Afdeling, Vakgroep Fys.
Geogr., A'dam).
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WAD-2 rapporteert
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vervanging van met name oxydatiebedden
en mechanische inrichtingen wordt een
vrachtreductie van 8% bereikt.
Voor nieuwe rwzi's wordt de toepassing
van best uitvoerbare technieken vereist
(een effluentconcentratie van circa 10 mg
N-totaal/1), hetgeen bij een gemiddelde
influentsamenstelling correspondeert met
een ontwerpwaarde van circa 80%
N-totaalverwijdering.
1995: Door de voortgang van de
saneringsoperatie is een sterke daling van
de N-totaalemissie ingezet. Het jaargemiddelde N-totaal-verwijderingsrendement dient per beheersgebied circa
60% te bedragen, waardoor een vrachtreductie van 25% wordt bereikt.
1998: Het jaargemiddelde N-totaalverwijderingsrendement per beheersgebied dient 75% te bedragen, waardoor
een vrachtreductie van 50% wordt bereikt.
De belangrijkste conclusies
- Het internationaal overleg heeft geleid
tot een inspanningsverplichting om voor
stikstof per 1995 een emissiereductie te
bereiken van 50% ten opzichte van 1985.
- Bij een onmiddellijke aanpak van het
saneringsprogramma kan een halvering
van de N-emissie rond 1998 worden
verwacht.
- De investeringskosten voor het
saneringsprogramma belopen circa f 1,5
tot 2 miljard gulden, resulterend in een
stijging van de exploitatiekosten met f250
tot 320 miljoen gulden op jaarbasis. Dit
leidt tot een stijging van de zuiveringsheffing met f 11 tot 15 gulden per
inwonerequivalent.
- Voorgesteld wordt om de emissiereductie te behalen door een jaargemiddeld N-totaalverwijderingsrendement van
75% per beheersgebied als eis te stellen.
Voor nieuwe rwzi's wordt voorgesteld het
ontwerp te richten op de toepassing van
Best Uitvoerbare Technieken.
- Het WAD-2 rapport is inmiddels aangeboden aan de CUWVO, waar de
bestuurlijke discussie over de implementatie van de gedane voorstellen in het
beleid dient te worden gevoerd.
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In memoriam Jos Meijers
Op dinsdag 8 mei jl. overleed op 52-jarige
leeftijd onze vriend en collega Jos Meijers.
Zijn heengaan betekent voor zijn gezin en
familie maar ook voor de WRK een
gevoelig verlies.
Na het behalen van zijn ingenieursdiploma in 1963 aan de TH Delft was Jos
*UL werkzaam als wetenschappelijk medewerker aan diezelfde
TH-Delft. Vervolgens
werkte hij als research
chemicus bij de
VEWIN en het KIWA.
Sinds augustus 1980
was hij als hoofd van
de afdeling Waterkwaliteitsbewaking
verbonden aan de WRK.
Jos' werkzaamheden en verdiensten voor
de waterleidingbelangen besloegen een
breed terrein. Zo was hij de initiator in
Nederland van het onderzoek naar
organische microverontreinigingen in
oppervlakte- en drinkwater. Op dit onderwerp promoveerde hij tot doctor in de
technische wetenschappen aan de
TH-Delft. Naast zijn chemisch analytisch
werk heeft Jos zich ook intensief beziggehouden met de zuiveringstechnologie
van oppervlaktewater. Van zijn hand
verschenen rapporten over onder andere
de theorie van de vlokvorming, actieve
koolfiltratie en de kwaliteitseffecten van
ozonizatie. Hij had zitting in een groot
aantal commissies en werkgroepen op het
gebied van analyse en zuivering.
Zijn inbreng in deze groepen werd altijd
hogelijk gewaardeerd. Door zijn
werkzaamheden in RIWA en IAWR
verband heeft hij een wezenlijke bijdrage
aan de sanering van de Rijn kunnen
leveren.
Degenen die Jos wat beter kenden zullen
aan hem terugdenken als een in meerdere
opzichten moedig mens. Moedig in zijn
streven naar een schonere Rijn. Moedig
ook zoals hij gedurende zijn ziekte zijn
lijden droeg en ondanks alle tegenslagen
zijn optimisme lange tijd wist te
behouden. Grootmoedig was hij in de
omgang met collega's en ondergeschikten.
Daarnaast was hij ook een zachtmoedig
mens, dat waar mogelijk conflicten
vermeed en altijd op zoek was naar een
bevredigend compromis.
Wij allen zullen hem node missen.
Directie en medewerkers van de
NV WRK

