De verontreinigde waterbodeminhetHollandsen DiepenHaringvliet:
problematiek, effecten enontwikkelingen

In het afgelopen decennium ishet duidelijk
geworden dat niet alleen landbodems vervuild
kunnen zijn, maar ookwaterbodems en wel
in diemate, daterschade optreedt aande in
en nabij dewaterbodem levende organismen.
Genoemd kunnen worden kopafwijkingen bij
muggelarven en minder goede voortplanting
bij watervogels [1].Daarnaast moet
consumptie vanpalinguithetHollandsen Diep
vanwege te hoge gehalten aanzware metalen
en organische micro-verontreinigingen
worden ontraden. Deecologische kringloop
dreiet verstoord te raken.
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Hoe, en waar, ontstaan verontreinigde
waterbodems?
Verontreinigingen worden door zowel
directe alsdiffuse bronnen inhet oppervlaktewater gebracht. Directe bronnen worden in
hoofdzaak gevormd door industriële
lozingen; diffuse bronnen bestaan uit
belasting vanuit de atmosfeer (zowel droog
als nat)en afspoeling vanaf verharde en niet
verharde oppervlakken (landbouwgronden).
De verontreinigingen hechten zich voorhet
grootste deel aan hetdoor het rivierwater
getransporteerde slib,datbestaat uitkleideeltjes en organische stof. De verontreinigingen hechten zich nauwelijks aanzand.
Door dewaterbeweging instromende rivieren
wordt het slibzwevend gehouden, vandaar
ook de naam 'zwevende stof; hetkrijgt geen
kans blijvend tebezinken. Bezinkingvanslib,
of sedimentatie, gebeurt welop plaatsen
waar stroomverlamming optreedt. Ditishet
geval in het benedenrivierengebied
(Hollandsch Diep en Haringvlietbekken en
Ketelmeer) eningebieden waar tengevolge
van het ontmoeten vanzoet rivierwateren

Samenvatting
In het Hollandsch Diepen Haringvlietbekken heeft zich door sedimentatievan
vervuilde zwevende stofeenvervuildewaterbodem gevormd. DesliblaagisindeAmer,
de Nieuwe Merwedeen hetbeginvanhetHollandsch Diephetdikst(2 m)enhet sterkst
vervuild (vaak klasse IV).Inderest vanhetHollandsch Diep isdesliblaag dunner
(0,1 à 1m)en beter vankwaliteit (klasse IIenIII).
Omdat sedimentatie vannieuw, schoner slibindeNieuwe Merwedeen Amer
nauwelijks meer plaatsvindt, blijven deze waterbodems noglange tijd slechtvan
kwaliteit. Door resuspensie tijdens hoogwatergolven komt ditsterk vervuilde slibook
elders inhetbekken terecht. Voorgesteld wordt daarom deze lagenwegtebaggerenen
te bergen inbijv. diepe putten inhetHaringvliet. Inderest vanhetbekken zalde
kwaliteit vandewaterbodem tengevolge vanschoner slib verbeteren, alblijft door
menging metoud,vuiler slibdeslibkwaliteit achter bijdievandezwevende stof.
Van het aangevoerde slib bezinkt 80%inhetbekken, datdaardoor vanoost naar west
dichtslibt. In detoekomst zalerhierdoor vaker resuspensie optreden enwordtde
noodzaak tot baggerwerk groter. Omditdichtslibbingsprocestevertragen ende
sedimentatie teconcentreren opeen klein gebied dient hetbegin vanhet
Hollandsch Diepteworden verbreed enverdiept. De hierbij vrijkomende baggerspecie
kan in het Haringvliet worden geborgen. Periodiek dient, indetoekomst, het afgezette
slib indeze slibvang teworden weggebaggerd. Te hopen isdatdekwaliteit ervanzo
goed isdat hergebruik vandespecie mogelijkis.

zout zeewater gelaagdheid en dichtheidsstromingen ontstaan, zoals inhet Rotterdamse Havengebied. Omdat het bezonken
slib verontreinigd is,vormt zich indeze
wateren eenverontreinigde waterbodem.
Hierbij gaat hetom relatief grote oppervlakken (enkele tientallen vierkante
kilometers) metgeringe dikte (enkele
decimeters totenkele meters).
Het Hollandsch DiepenHaringvliet staanna
de voltooiing vande Haringvlietsluizen in
1970 niet meer inopen verbinding metde
Noordzee (zieafb. 1).Degetijbeweging op
het bekken, dieervoor 1970voorzorgdedat
de stroomsnelheden ophetbekken dusdanig
hoog waren, datsedimentatie vanslib
nauwelijks plaatsvond, verdween grotendeels
na de sluiting. De stroomsnelheden ophet
bekken zijn hierdoor zover afgenomen dat
gemiddeld 80%vanhetdoor de Nieuwe
Merwede en Amer aangevoerde slibinhet
bekken bezinkt. Hierdoor komt de bodem
van het bekken omhoog. Zonder ingrijpen

Afb. I - Situatieschets vanhetHollandsch Diep enHaringvlietbekken met vermelding vanzijrivierenenbelangrijke
kunstwerken.

gaat dit proces nogjaren door. De ontwikkelingen in het Hollandsch Diepen Haringvliet bleken interessant genoeg omhet
afstudeerproject tevormen vantwee
studenten Civiele Techniek. Het project is
grotendeels uitgevoerd bijen begeleid door
de Dienst Binncnwateren/RIZA te
Dordrecht (eenonderdeel van Rijkswaterstaat) en neergelegd ineenrapport [2],
Dit artikel isgedeeltelijk gebaseerd opdein
dat onderzoek verkregen resultaten en
behandelt devolgende vraagstukken:
1. Hoedikisdeverontreinigde waterbodem
en hoeverontreinigd isdeze?
2. Kunnen de verontreinigingen doordringen in hetgrondwater vanderond het
bekken liggende poldersofweer teruggeleverd worden naar het oppervlaktewater
en watzijn hiervoor derelevante processen
en mechanismen?
3. Hoeziet dedikte- en kwaliteitsontwikkeling vandesliblaagenhet
oppervlaktewater erinde toekomst uit?
4. Zijn er maatregelen tenemenom
optredende negatieve effecten te
minimaliseren?
In dit artikel wordt geen aandacht besteed
aan de toxicologische effecten vande
verontreinigingen
1. Dikteverloop en verontreinigingsgraad
van de waterbodem
De verontreinigingsgraad vande bovenste
20 cmvandesedimentatielaag (N.B. Omdat
deze laag voornamelijk uitslibbestaat, wordt
deze in hetvervolg sliblaag genoemd) isvoor
diverse verontreinigingen door Rijkswaterstaat/Directie Benedenrivieren in kaart
gebracht [1], Voor eenvolledig overzicht
hiervan wordt danook naar deze nota
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verwezen. In afwachting van de definitieve
normstelling voor waterbodems isde
verontreinigingsgraad uitgedrukt in de
algemeen door Rijkswaterstaat gehanteerde
klasse-indeling. De volgende vier klassen
worden onderscheiden:
I niet of nauwelijks verontreinigd:
II matig verontreinigd:
III verontreinigd, overeenkomend met
kwaliteit Rijnsediment 1980;
IV locaal ernstig verontreinigd.
Het verspreidingsgebied van de verontreinigingen wordt grotendeels bepaald door de
aanvoer van het vervuilde slibvanuit de
Boven Merwede en de Maas. Vanaf 1970,
het begintijdstip van de sedimentatie, iser
dan ook een stijging vandeconcentratiesvan
de verontreinigingen in de bodem van het
bekken waar te nemen, waarbij de hoogste
concentraties in het oosten worden aangetroffen. Dit betreft in hoofdzaak slib dat
voor 1977 isafgezet; dit slibishet meest
vervuild. Na 1977 treedt een duidelijke
kwaliteitsverbetering van het aangevoerde
slib op. Dit slib bezinkt in het
Hollandsch Diep waar het zwaarder verontreinigde lagen afdekt. In de Amer en
Nieuwe Merwede ishet sedimentatieproces
van slib bijna gestopt, zodat de zwaar
verontreinigde lagen hier niet worden
afgedekt, behalve door wat zand. Uit de afb.
uit [1]blijkt dan ook dat de bodem van deze
rivieren klasse IV-slib bevat. In tabel Iisde
klasse-indeling van een aantal verontreinigingen voor de Nieuwe Merwede, Amer,
Hollandsch Diep en Haringvliet vermeld.
In [3] en [4]wordt informatie gegeven over
de dikte van de sublaag in de lengterichting
van het bekken, maar niet over de dikteverschillen in breedterichting of over de
dikteverschillen tussen diepe oude stroomgeulen en ondiepe gedeelten. Dat deze
verschillen aanzienlijk kunnen zijn, toont
afb. 2, waarin voor een dwarsraai over het
Hollandsch Diep de dieptelodingen van de
jaargangen 1972, 1976, 1979en 1983zijn
weergegeven. De beschouwing van 28dwarsraaien over het bekken en de informatie uit
[3] en [4] isde basis van afb. 3,dat de
gemiddelde dikte van de sliblaag in 1983
weergeeft. Uit debeschouwingblijkt ook nog
dat:
—op bodems die minder dan 6 monder het
wateroppervlak liggen, het slibgeen kans
krijgt blijvend te bezinken. Ook uit
berekeningen blijkt dat door harde wind tot
ongeveer deze diepte erosie kan optreden;
—er in het bekken sprake isvan een
'sedimentatiefront' dat in de tijd langzaam
van oost naar west opschuift. Het sedimentatiefront iseen gebied waarin de grootste
sedimentatie optreedt. Bovenstrooms ervan
zijn de watersnelheden en slibconcentraties
relatief hoo». Hier worden onder andere
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Afb. 2 - Dwarsraai over helHollandsch Diep (raai320). Deliggingvandezeraaiisinafb. 1aangegeven. De linkerkant van
het plaatje isde noordoever (Strijensas): derechterkant isde Brabantse oever. Tassen 1979en 19X3 is 1.200m vanafde
linkerzijde gebaggerd. Deze baggerisrechtsdaarvangestort.
400 tn vanaf de linkeroever istengevolge vanneerstroming vanhet watereensedimentatiebuit tezien.

TABEL. I— Klasse-indeling vande verontreinigingsgraad vandebovenste lagenvande waterbodem inhel
Hollandsch Diep. Haringvliet, Nieuwe Merwede en Amer.
Stoffen

rivier
Nieuwe Merwede
Amer
Hollandseh Diep
Haringvliet

Cd

Hg

Zn

As

PAK

HCB

som PCB's

II1/IV
III/IV
II
11

IV
I/II
1 11
I II

III/IV
III/IV
II
III

III
I/II/III
I/II
III

III
III
III
III

II/III/IV
II/III
II/III
II/III

II/III/IV

Afb. 3 - Gemiddelde dikie van desliblaaginhei Hollandsch Diep en Haringvliethekken in 1983.

um
n/m
n/m
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door deturbulentie slibvlokken gevormd,die
groeien totdat eenbepaalde evenwichtsgrootte isbereikt. In hetfront, waarde
watersnelheden afnemen, bezinken deze
slibvlokken. Benedenstrooms vanhet front
treedt nauwelijks nogvlokvormingop,
waardoor devalsnelheid vande slibdeeltjes
laag blijft enerdusrelatief weinig
sedimentatie optreedt. Het sedimentatiefront
bevindt zich thans tussen de Moerdijkbruggen
en de Sassenplaat.
2a. Chemische processen indesublaag
De sliblaag kanmenopgebouwd denken uit
een tweetal lagen. De bovenste laag bevat
zuurstof en heeft eendikte van0tot2 cm.
De onderste laag iszuurstofloos en bestaat
uit de rest vandesliblaag. Deze lagenopbouw
wordt veroorzaakt door deafbraak van
organische stof, waarbij devanuit het oppervlaktewater aangevoerde zuurstof wordt
gereduceerd tot oxyde. De laagwaarin de
afbraak aëroob plaatsvindt, wordt toplaag
genoemd. Dieper indesliblaag isalle
zuurstof verbruikt enwordt de organische
stof anaëroob afgebroken waarbij achtereenvolgens nitraat, mangaan, ijzer, sulfaat en
kooldioxide worden gereduceerd enstikstof,
sulfide en methaan worden gevormd. Bijde
afbraak vandeorganische stof endereductie
van de ijzerverbindingen gaan de daarmee
geassocieerde microverontreinigingen in
oplossing.
De wijze waarop deverontreinigingen aan
het slib gebonden zijn isindeze twee lagen
verschillend. Het zware engiftige metaal
cadmium bijvoorbeeld, isindetoplaag vooral
gebonden aanslecht oplosbare hydroxyden
van driewaardig ijzer. Indeonderlaag komt
alleen tweewaardig ijzer voor, datgoed
oplosbare verbindingen vormt en cadmium
niet kanvastleggen. Hetopgeloste cadmium
slaat echter voor hetgrootste deel neerals
slecht oplosbaar cadmiumsulfide. Inde
gevormde evenwichtssituatie isde
concentratie aanopgelost cadmium laagten
opzichte vande gehalten aanvaste stof.
Het opgeloste cadmium (enandere opgeloste
verontreinigingen) kandoor degrondwaterbeweging worden meegevoerd.

Uit de studie naar deopbouw vande
ondergrond blijkt:
—datdebasis vande,uitslecht doorlatende
klei- veen- enzandlagen bestaande holocene
deklaag inhet Hollandsch Diepopongeveer
10 mbeneden NAPligt. Naar hetwesten
neemt de diepteligging ervan toe,tot20 m
nabij de haringvlietsluizen;
—dat onder het holoceen het5(oost)tot
15 m (west) dikke grofzandige watervoerend
pakket ligt;
—dat onder deze laageen afsluitende
kleilaag ligt, waarvan isaangenomen datzij
de ondoorlatende basisvande schematisatie
vormt. Over de hieronder liggende lagen
waren weinig gegevens beschikbaar;
—dat in hetbekken dedeklaag beter
doorlatend isdanindepolders. Doorde
waterbeweging nadeSt. Elisabethsvloed zijn
in het bekken veel oorspronkelijke holocene
klei- en veenlagen weggespoeld. Inhet
Hollandsch Diep ishierdoor inde oude
bodem geen klei ofveen meer aanwezig,
maar wordt hetwatervoerend pakket slechts
bedekt door (slibrijk) zand. Sinds 1970zet
zich hierop slib af. De doorlatendheid van
deze weinig geconsolideerde sliblaag isniet
goed bekend envormt eenpunt van nader
onderzoek. In hetHaringvliet zijn de oude
klei-ofveenlagen slechtslocaal weggespoeld.
De grondwaterstroming isbepaald ineen,
qua mogelijke negatieve effecten maatgevende, dwarsdoorsnede overhet
Hollandsch Diep terplaatse van Willemstad.
De schematisatie vandeondergrond wordt
gegeven inafb.4.
Er iseen groot contrast aanwezig tussen de

2c. Teruglevering van verontreinigingen
naar het oppervlaktewater
In desliblaag komen de verontreinigde
stoffen zowel inopgeloste vorm voor alsin
aan vaste stof geadsorbeerde vorm. Opgeloste
verontreinigingen kunnen door uittredend
consolidatiewater worden meegevoerd.
Indien de concentratie aan opgeloste
verontreinigingen indesliblaag hoger isdan
in hetoppervlaktewater vindt uitlevering ook
plaats door menging ophetgrensvlak tussen
water en slib,datdoor dewaterbewegingin
beweging is.Voor cadmium iseenberekening
vandeterugleveringgemaakt.Onder normale
nede nabij Willemstad.

4/7) 4 - Sch ematisatie vandeondergrond terplaatse vandedoors
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2b. Transport van verontreinigingen
door grondwaterstroming
In de rond hetHollandsch Diep en Haringvliet liggende polders ishetpolderpeil lager
dan het peil vanhetbekken (verschil 1,5tot
2,5 m, afhankelijk vandeplaats en tijd).
Hierdoor vindt ergrondwaterstroming plaats
vanuit het bekken naar depolders.Omde
grootte ende plaats vandestromingte
bepalen isinzicht verworven inde
geohydrologische opbouw vande ondergrond
van het bekken envandepolders. Omdat de
ondergrond inhetbekken niet goed bekend

doorlatendheid vande holocene deklaagen
het watervoerend pakket. Hierdoor isde
stroming indedeklaag praktisch alleen
verticaal gericht, terwijl inhet watervoerend
pakket de horizontale stroming overheerst.
Waterdeeltjes dieinhetbekken nabijdedijk
infiltreren, komen indepolder heteerstein
het polderwater boven. Zijdoen hier echter
100jaar over.
Opgeloste verontreingingen worden doorde
grondwaterstroming meegevoerd.
Door adsorptie vandeze stoffen aan slibrijke
zandlagen enklei-enveenlagen treedt echter
een vertragingvaneenfactor lOofmeerinde
voortplantingssnelheid vanhet verontreinigingsfront op. Ergbang voor vervuilingvan
het polderwater door metgrondwater meegevoerde stoffen hoeven wedanookniet te
zijn; welraakt langzamerhand hetvan
oorsprong schone water inhet watervoerend
pakket vervuild. Injectie vanwater inhet
watervoerend pakket kande stroming
omkeren waardoor het verontreinigingsfront
wordt teruggedrongen. Deze maatregel
wordt hier niet verder uitgewerkt.

was, zijn boorbeschrijvingen van uitgevoerde
boringen verzameld en geïnterpreteerd.
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omstandigheden isteruglevering van
opgeloste verontreinigingen te verwaarlozen,
omdat door binding aan driewaardige ijzerhydroxyden in de toplaag het opgeloste
cadmium daar neerslaat. Opgelost cadmium
uit de onderlaag, dat door diffusie en
menging de toplaag bereikt, wordt daar
gebonden door ijzerhydroxyde. De toplaag
wordt sterk opgeladen met cadmium.
Indien de toplaag zuurstofloos wordt, zullen
de driewaardige ijzerverbindingen oplossen
waardoor het cadmium weer vrijkomt.
Een deel hiervan komt dan in het oppervlaktewater terecht. Zuurstofloos worden
van de toplaag treedt op in diepe putten in
het Haringvliet tijdens temperatuurstratificatie. Dit laatste houdt in,dat zich een
warme bovenlaag van kleinere dichtheid
vormt op een koude onderlaag. Metingen
naar deze stratificatie zijn in het Haringvliet
echter nog niet uitgevoerd. Mogelijk is
stratificatie en zuurstofloosheid van de
toplaag de oorzaak van de hoge opgeloste
concentraties aan cadmium in het Haringvliet.
Zij zijn daar hoger dan in het
Hollandsch Diep.
Gebonden verontreinigingen komen weer in
het oppervlaktewater terecht (in gebonden
vorm aan het zwevende slib) indien de slibdeeltjes, waaraan de verontreinigingen
geadsorbeerd zijn, uit de sublaag worden
losgemaakt. Dit wordt aangeduid met de
term erosie. Erosie van slib treedt op indien
de optredende bodemschuifspanning een
bepaalde kritieke waarde overschrijdt.
De bodemschuifspanning wordt bepaald
door zowelstromingalsgolven. Berekeningen
hebben aangetoond dat de kritieke schuifspanning van de toplaag, die 0,15 N lm2
bedraagt [2],gedurende 10tot 20 dagen per
jaar plaatselijk in het gebied wordt overschreden. Als de toplaag weggeërodeerd is,
wordt de onderlaag geërodeerd. Dit gebeurt
echter pasbijeen kritiekeschuifspanning van
1 N/m 2 , die op het Hollandsch Diep gedurende 1dag per jaar wordt bereikt, bij
hoge afvoer (smeltwaterafvoer indelente)of
bij zware storm.
In de praktijk blijkt dat op het bekken de
concentraties zwevend stof meer door afvoer
worden beïnvloed dan door wind. Bij hogere
afvoeren treedt een duidelijke verhoging van
de concentraties op, waarbij de concentraties
aan het begin van het Hollandsch Diep vaak
hoger zijn dan die aan het begin van de
Nieuwe merwede. Dit wordt dan veroorzaakt
door erosie van slib in de Nieuwe Merwede.
Dit isook anders te verklaren. Dit slib uit de
Nieuwe Merwede isaanmerkelijk meer met
cadmium verontreinigd dan het huidige
Rijnslib. Bij hoogwatergolven bleek dat aan
het eind van het Hollandsch Diep het
zwevende slib duidelijk meer cadmium
bevatte dan het door de Rijn en Maas

1.5

uitgaand (Haringvlietbrug)
inkomend (mond Nieuwe Merwede en Amer)

v- i.

0.5

Afh. 5 - \ergelijking vanInkomende totaalconcentratiescadmium enuitgaandeconcentratiesop hetHollandschDiep.

aangevoerde slib, hetgeen veroorzaakt moet
zijn door erosie van klasse IVslib uit de
Nieuwe Merwede.
Afb. 5 geeft het concentratieverloop
(som van gebonden en opgelost) van
cadmium over een zestaljaren weer.
De inkomende concentraties dalen sterk; de
uitgaande concentraties dalen veel minder
sterk en liggen rond 1985op hetzelfde niveau
als de inkomende concentraties. Conclusie:
teruglevering van cadmium treedt op.
De conclusie over de teruglevering van
verontreinigingen naar het oppervlaktewater
is dan ook dat van de diverse mechanismen,
erosie van sterk vervuild slibde belangrijkste
en een significante bijdrage vormt aan de
verontreinigingsvracht van cadmium die de
Haringvlietsluizen passeert.
3. Toekomstige kwaliteit sublaagendikte
ervan
In het afgelopen jaar zijn afspraken gemaakt
die de door de Rijn af te voeren verontreinigingsvracht beperken. Realisering
van de gemaakte afspraken voor 100%,is
echter nog niet zeker. Daarnaast blijkt voor
het Hollandsch Diepen Haringvliet de
bijdrage van de Maasen van diffuse bronnen
belangrijk. Er isdaarom voorde voorspelling
van de toekomstige kwaliteit van de slibbodem gewerkt met twee scenario's voor de
kwaliteitsontwikkelingvan het aangevoerde
slib. Dat zijn:
I. Rijn en Maas blijven even vuil alszij nu
(1986/1987) zijn:
II. Rijn en Maas worden ogenblikkelijk
schoon.
De verwachtingis,dat dewerkelijke kwaliteit
tussen deze twee scenario's in zal liggen.
De kwaliteit van het aangevoerde slib voor
de zware metalen zink, chroom, lood en
cadmium issinds het eind van dejaren '70

sterk verbeterd. Scenario Izal voor deze
stoffen daarom ook leiden tot een duidelijke
verdere kwaliteitsverbetering van de
waterbodem.
Voor cadmium isde ontwikkeling van de
waterbodemkwaliteit berekend. Hieruit blijkt
dat, voor beide scenario's, op de Nieuwe
Merwede, door de geringe sedimentatie van
schoner slib, de kwaliteit nog lang klasse IV
blijft. De bodems van het grootste deel van
het Hollandsch Diepen het Haringvliet
daarentegen, worden beter van kwaliteit.
Door menging van recent, schoner slib met
eerder afgezet vuiler slibtreedt dan wel een
tijdsvertraging in de verbetering van de
bodemkwaliteit op. Als de bodem van de
Nieuwe Merwede niet wordt gesaneerd, zal
tijdens hoogwatergolven toch weer, door
erosie vanaf de bodem van die rivier, vuiler
slib het bekken binnengaan en bezinken.
De kwaliteitsverbetering vande waterbodem
bijscenario IIvoltrekt zichsnellerdan die bij
scenario I.
De sliblaagisniet alleeneen probleem omdat
er verontreinigingen inworden geaccumuleerd, maar kan bij verdere aangroei
problemen voor de scheepvaart opleveren.
Door het verminderde stroomvoerend
oppervlak worden hoogwatergolven minder
snel afgevoerd, hetgeen leidt tot hogere
waterstanden. Om inzicht te verkrijgen
wanneer en inwelkemate dezeproblemen op
gaan treden iseen voorspelling gemaakt van
de aangroei van de waterbodem met slib.
Hiertoe iseen eendimensionaal slibtransportmodel ontwikkeld met een
sedimentatie-, consolidatie- en erosieterm.
Het model isbeschreven in [2], De benodigde
waarden voor de kritische schuifspanning en
de valsnelheid van de slibvlokken zijn verkregen uit de literatuur en uit een testberekening van dedikte vandesliblaagdiein
de periode 1970-1985 is afgezet.
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/l/6. 6 - Aangroei van desublageninhet Hollandsen Diep en Haringvlietover eenperiode van 100jaar, met vermeldingvan
jaartallen, waarop de aangroei de waardeheeftbereikt.

Met behulp van het model iseen schatting
gemaakt van de sedimentatie van slib voor
een periode van 100jaarsedimentatie (19702070). Het resultaat hiervan is weergegeven
in afb. 6.
Hierin iste zien dat tot 2030 voornamelijk
het Hollandsch Diep zich vult tot 2.5 m
onder NAP, daarna wordt begonnen met de
opvulling van het Haringvliet. Het zandtransport isin deze berekening niet meegenomen. Momenteel heeft dit, uitgezonderd
wat suspensietransport bijhogeafvoeren, het
Hollandsch Diep nog niet bereikt. In de
toekomst zal dit echter ook in het bekken
sedimenteren. Over deomvangdaarvan isnu
nog weinig bekend.
4. Maatregelen
Het formuleren van maatregelen wordt
bemoeilijkt omdat een definitieve normstelling ontbreekt. Hierdoor wordt het doen
van harde uitspraken moeilijk.
De maatregelen diezijn geformuleerd mogen
geen negatieve effecten hebben voor andere
wateren, zoals het Volkerak-Zoommeer of
de Noordzee. Een dergelijke maatregel
betreft het tegengaan van toekomstige
sedimentatie door het weer instellen van de
oorspronkelijke getijbeweging op het
Haringvliet of het verkleinen van de
stroomvoerende doorsnede. Op het bekken
blijven de concentraties zwevend slib dan
hoog, waardoor bovengenoemde wateren
een grotere slibvracht en dusook een grotere
verontreinigingsvracht ontvangen.

Voor de huidige problematiek zijn er in het
algemeen drie mogelijkheden:
- de sliblagen laten liggen;
- de sliblagen afdekken met klei, zand of
'schoon slib';
- de sliblagen verwijderen.
In het eerste geval iser blijkbaar geen sprake
van een 'probleem'. In het derde geval zal
een bestemming gevonden moeten worden
voor de baggerspecie. Deze kan door
hydrocyclonage wel worden gescheiden in
een vuile en een schone fractie. Verwerking
of storting van de schone fractie isniet zo'n
probleem ; verwerkingofstortingvandevuile
fractie (40 tot 80% van het beginvolume)
wel. Bij storten zal de stortplaats milieuveilig
moeten worden ingericht.
Naast het bergen van baggerspecieoplandin
speciale, met folie beklede depots, isberging
in diepe putten in het Haringvliet mogelijk.
Ter plaatse isde grondwaterstroming zeer
klein [2].De bodem van de put zal bedekt
moeten worden door een 0,5 à l mdikke laag
schoon slib met een hoge adsorptiecapaciteit
voor het vastleggen van verontreinigende
stoffen, die met het uit het vuile slib
stromende consolidatiewater worden meegevoerd. Ook de bovenzijde van de stort
dient met een dergelijke laagschoon slibte
worden afgedekt, teneinde teruglevering te
voorkomen en zodat organismen niet meer
met het vuile slib in aanraking komen.
In de toekomst kan de verdere aangroei van
de sublaagdoor debijkomende verondieping
van het water voor problemen zorgen.
Het verminderen van deze aangroei door het

terugbrengen van de inkomende slibvracht is
mogelijk door toepassing van een zogenaamde slibvang. Dit iseen plaatselijke verdieping
en verbreding van het bekken waardoor de
stroomsnelheden afnemen en het slib
gedwongen wordt te bezinken. Een slibvang,
die in het Hollandsch Diep tussen het begin
en de Moerdijkbruggen wordt aangelegd
(verbreding tot 2 km, verdieping tot 10m)
zorgt ervoor dat, afhankelijk van de waterafvoer, 40 tot 80% van de aangevoerde
slibvracht hier sedimenteert. Omdat de
verwachting isdat de kwaliteit van het
aangevoerde slibindetoekomst beterwordt,
is hergebruik van de te winnen baggerspecie
mogelijk. Indien geen slibvang wordt
toegepast, zal het slibinhet Hollandsch Diep
en Haringvliet worden afgedekt door schoon
slib. Door menging met oud sliben door het
vastleggende vermogen van de zuurstofrijke
toplaag zal de bovenste laag nog lange tijd
vervuild blijven.
Conclusie
De voorgestelde maatregelen betreffen:
- sanering (wegbaggeren) van de sterk
vervuilde lagen in de Nieuwe Merwede en
Amer. Zonder sanering blijven deze bodems
nog lang slecht van kwaliteit en door erosie
kan een deel van het hier liggende vuile slib
richting Hollandsch Diep en Haringvliet
verdwijnen. Het vuile slibzal veilig
opgeborgen dienen te worden, bijvoorbeeld
in diepe putten in het Haringvliet;
- het begin van het Hollandsch Diep tot de
Moerdijkbruggen in te richten alsslibvang.
Hiertoe dienen de reeds afgezette sliblagen
weggebaggerd te worden en het bekken
zodanig te worden verdiept en verbreed dat
sterke sedimentatie op kan treden. Het onder
de sublaag aanwezige zand isniet verontreinigd; dit kan dus afgezet worden.
Het vuile slib zal veilig opgeborgen dienen te
worden;
- op bepaalde plaatsen in het
Hollandsch Diep en Haringvliet, waar in
de bodem hoge concentraties aan verontreinigingen voorkomen of waar grote
teruglevering wordt verwacht kan de bodem
met schoon slib worden afgedekt.
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