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zwevende stofboven 50mg/lkomt om verontreiniging vanhunopslagbekkens zoveel mogelijk tebeperken.Dergelijke innamestops zijn
zeerongewenst voordebedrijfsvoering. Daarom bestaat behoefte aanmeer inzicht inde
dynamiek vanzwevend stofindeMaas,inhet
bijzonder aanmethoden omde concentratie
zwevend stofendekwaliteit tevoorspellenals
functie vandeafvoer vanderivier.Hetdoel
van dezestudie iseenmethode te ontwikkelen
waarmeedeconcentratie zwevend stofinde
Maasopeenvoudige manier kanworden voorspeld voorallemogelijke afvoerregimes. De
studie isbeperkt totdelocatie Eijsden aande
grens metBelgië.
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Dedynamiek vanzwevend stofin rivieren
isuitgebreid onderzocht op verschillende
schaalniveau»en metverschillende doelstellingen!'4',5',lS''7''8lDaarbij zijn diverse voorspellingsmethoden uitgeprobeerd. Demeest alge-
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De kwaliteitvan hetzwevendstof(slib]indeMaas isrelatie/slecht. Kennisoverhet.gedrag van
zwevendstof isvan belang voorwaterleidingbedrijvenenvoornatuurontwikkelingsprojecten lan^s
derivier. Hetisbekenddatdeconcentratie zwevendstofin deMaas afhankelijk isvan de afvoer,
maar deze relatieisniet eenduidig:ertreedt hystereseop,watbetekentdatdeconcentratie zwevend
stof tijdens ie stij^ende/ase van deajvoegolf hogerisdan die tijdens dedalendefase. De klassieke
relatie tussen deafvoerenzwevendstof heeft danookeen beperktvoorspellendvermogen.Inhethier
beschrevenonderzoek iseenverbeterde relatie tussendeconcentratie zwevendsto/en deajvoei vande
Maas ontwikkeld, waarbij deslibvoorraad inderivierbedding alsextra variabele isgeïntroduceerd.
Devoorspellendewaarde van deontwikkelde relatie isaanmerkelijk beterdan dievan deklassieke
relatiemetde waterajvoer.
Dekwaliteit vanhetzwevend stofinde
Maas isrelatiefslecht1'.Degehalten aanzware
metalen (cadmium, koper,zink),PCBenPAK
liggen bovenhetmaximaal toelaatbaar risico
(MTR).Deslechte kwaliteit vanhet zwevende
stofiseenpunt vanzorg,omdat eengrootschalige herinrichting vandeMaasin uitvoering is2lDeze herinrichting isnodigomde
rivier meer ruimte tegevenenbiedt tegelijkertijd gelegenheid voor natuurontwikkeling.
Wanneer dekwaliteit vanhetzwevende stof
niet verbetert, isdekansopnieuwe verontreiniginggroot.Degesaneerde en heringerichte
gebieden zullen danopnieuw worden veront-

reinigd door afzetting vanzwevend stof Het
ecologische rendement vansanering isindat
geval beperkt.

mene aanpak ishetopstellen vaneen 'rating
curve'.Uitlangdurige meetreeksen van afvoer
(Qlen zwevend stof(ZS)wordt eenregressievergelijking afgeleid diedeQ/ZS-relatiezo
goed mogelijk weergeeft. Uitvelestudiesis
gebleken datdeafvoer slechts een beperkt
gedeelte vandedynamiekvanhet zwevende
stofverklaart.Andere factoren metinvloedop
deconcentratie vanzwevend stofin rivieren
zijn hetlandgebruik (erosie),de samenstelling
vanderivierbedding, dematevanoevererosie
endeaanwezigheid vanstuwen ensluizen.Bij
hoge afvoeren treedt bovendien hystereseop.

Kennis overzwevend stofisookvan belang
voorwaterleidingbedrijven dieoppervlaktewatetgebruiken alsbron voordrinkwater. Bij
deMaas gaat hetomdrie bedrijven: Waterleidingmaatschappij Limburg (WML),DuinwaterbedrijfZuid-Holland (DZH)enEvides.Hun
grootste productielocaties bevinden zich te
Heel(WML),Brakel (DZH)eninde Brabantsche Biesbosch (Evides).Dewaterleidingbedrijven stoppen deinname vanwater alshet

Van hysterese wordt gesproken wanneer
deconcentratie zwevend stofin de stijgende
fase vandegolfhoger isdanindedalende fase
(zieafbeelding 1).Ditverschil kangrotendeels
worden verklaard door uitputting vandeslibvoorraad indebedding vanderivier.Deconcentratie zwevend stofwordt dusniet alleen
bepaald door detransportcapaciteit vande
rivier, maar ookdoor degrootte vandeslibvoorraad indebedding. Hysterese wordt vaak
gemodelleerd door verschillende (regre;sie)vcr-

Afb.1:

Ajb.z:

ConcentratiezwevendstofteEijsdentijdens
hethoogwatervandecemberij$<>.Depijlen
gevenhetverloopvandeafvoergolfaan(stijgendresp.dalend).

Afvoer(Eijsden)enberekendeslibvoorraadindebeddingvandeMaasbovenstroomsvanEijsden(1595-2003).
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HetgedragvanzwevendstofindeMaasis
complex9)'10''11'.Deconcentratieskunnenvariërenvanenkelemg/lbijlaagwatertot600mg/l
tijdensafvoergolven.Demedianeconcentratie
aandegrensmetBelgië(Eijsden)isongeveer
10mg/l.Dehydrologischesituatieiszeer
dynamisch.Grossomodoisdeafvoer hoogin
hetwinterhalfjaar (vanoktobertotenmet
maartcirca500tot2000kubiekemeterper
seconde)enlaagtotzeerlaaginhetzomerhalfjaar(vanapriltotenmetseptembercirca10tot
50kubiekemeterperseconde).Bijeenaantrekkendeafvoer enhoogwatergolvenvertoontde
Q^ZS-relatiesterkehysterese-effecten (afbeelding1).Hetuitgangspunt vandezestudieis
datdezehysteresewordtveroorzaaktdooruitputtingvandeslibvoorraadindebedding.
Daaromiseenmethodiekontwikkeldomdie
slibvoorraadkwantitatieftebeschrijven.Vervolgensisonderzochtinhoeverredeintroductievandezenieuwevariabeleinde'rating
curve'devoorspellingvandeconcentratieverbetertvoorallemogelijke afvoerregimes.
Kwantificering van de slibvoorraad
m de Maas
Destudieisbeperkttothet meetstation
Eijsden.BovenstroomsvanEijsden isernog
geensignificante bergingvanzwevendstofin
deuiterwaarden;tevensisdebijdragevan
oevererosieaandeconcentratiezwevendstof
beperkt,omdatdeoeversgrotendeelsuitvast
gesteentebestaan.Destudieisgebaseerdop
beringenvanhetzwevendstofendeafvoer
diehetRIZAtussen 1990en2003verrichtte.
Wanneerdeafvoer vandeafgelopen tien
Jaarwordtverdeeldinklassen,kaneenkritischeafvoer wordenonderscheiden waarboven
deconcentratiezwevendstofsterk toeneemt11'.

weergeheelofgedeeltelijk verwijderd inhet
winterhalfjaar (afbeelding 2).Deslibvoorraad
wordtperdagbijgehouden.Voorelkedagna
1april 1995isnubekendofeenslibvoorraad
aanwezigis(S=i)ofniet(S=o).

Ditprocesisfysisch teverklarendooraante
nemendateendrempelwaardemoetworden
overschredenomslibvandebodemopte
nemenvoortransport.Dezekritischeafvoeris
vastgesteldop280kubiekemeterperseconde,
waarbijdeconcentratiezwevendstof10mg/l
bedraagt.Aangenomenwordtdatbijeen
afvoerlagerdan280kubiekemeterperseconde
afzetting vanzwevendstof(slib)plaatsvindtin
debedding(sedimentatie),terwijldaarboven
erosieoptreedtvandeslibvoorraadindebedding(indienaanwezig).Deaangroeivande
slibvoorraadwordtuitgedruktindepositiedagen:ééndepositiedagkomtovereenmeteen
vastehoeveelheidslibafzetting perdagalsde
afvoerlagerisdan280kubiekemeterper
seconde.

'Rating curve' voor zwevend stof
Voordeonevenjarenindeperiode19952003 ishetverbandtussenzwevendstofende
afvoerbepaald,waarbijdeaanwezigheidc.q.
afwezigheid vaneenslibvoorraadindebeddingismeegenomen.Ditresulteertindevolgenderelatie:
ZS=5,5Xio"5Qi°'24xS+1''s'+8,

Deerosiewordtuitgedrukt innegatieve
depositiedagenvolgensdevolgende,empirisch
verkregen,vergelijking:
E=3, 7 xio- 5 Qi
waarinEdeerosieisindepositiedagenenQ_
hetdebiet.
Terillustratie:bijeendebietvan500
kubiekemeterpersecondewordtdagelijkseen
slibvoorraadtergroottevannegendepositiedagenweggespoeld,bij1000kubiekemeterper
secondeeenvoorraadvan37depositiedagenen
bij2000kubiekemeterpersecondeeenvoorraadvan148depositiedagen.
Deaanwezigeslibvoorraadindebedding
wordtbijgehouden sinds1 april 1995.Aangenomenwordtdatdeslibvoorraadopdat
momentgeheeluitgeputwas,vanwegehet
voorafgaandeextremehoogwaterinjanuari/
februari 1995.Inhetzomerhalfjaar van1995
bouwtzicheenslibvoorraadop,doordatde
afvoerdoorgaanslagerisdan280kubieke
meterperseconde.Dezeslibvoorraadwordt

Afb.4:

Voor meldeengemetenconcenrraue<.

waarinS(hetEngelseStock)voordeeventueel
aanwezigevoorraadstaat.
Devergelijkinggeeft aandatbijaanwezigheidvaneenslibvoorraad(S=i)de afhankelijkheidvandeafvoergrorerisdanwanneerde
voorraaduitgeputis(S=o).Inde'ratingcurve'
wordtditverschilweergegevendoortwee
regressielijnen(afbeelding 3).Deverklaarde
variantiedootdeze'ratingcurve'bedraagt60
procenr(R2=0,60).Datiseensignificante verbeteringtenopzichtevandeverklaardevariantiedoordeafvoer alleen(R2=o,4cï)10l
Omdevoorspellendewaardevande
gevondenrelatieteonderzoekenentevaliderenzijndriedatasetsgebruikt:deevenjarenin
deperiode1996-2002,deperiode1990-1995
(waarvanalleenwekelijksezwevendstofmetingenbekendzijn)enhethoogwater19931994.Afbeelding4geeft eentijdserieweervan
hethoogwater 1993-1994,waaruitblijktdatde
concentratiezwevendstofbijdeeerste afvoergolf(slibvoorraadaanwezig)goedwordtvoorspeld.Bijmaximaleafvoer wordtdehoogte
vandezwevendstof-piekgoedvoorspeld,maar
dezelooptweltweedagenachteropdegemetenpiek.Destaartvanhethoogwater(slib-
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'Ratingcurves'voorzwevendstojteEijsden
bijaanwezigheidc.q.ajivezigrteidvaneen
slibvoorraadindebedding.
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gelijkingen optestellenvoordeverschillende
stadiabinnendeafvoergolf Hetisechternooit
geluktomeenmodeltemakendatkanvoorspellenofhysteresezaloptredenenwelkeverschilleninzwevendstofhierdoorkunnenontstaan.
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voorraadafwezig)wordtookbijzondergoed
voorspeld.Totnu toeishetniet mogelijk
geblekenombeideextremen(hoogenlaag
debiet)inéénhoogwatergolfgoedtevoorspellen.Deverklaardevariantievoordehoogwatergolfvan19513 bedraagt72procent,hetgeen
zeergoedis.Voordeoverigevalidatieperioden
isdeverklaardevariantie74procent(1990-1995)
en52procent(evenjaren19515-2003).
Tenslotteisdeperdagafgezettehoeveelheidslib(depositiedag)geschatwaarmeehet
modelrekent.Hierbij iseen'steadystate'-aannamegebruiktvoordeslibvoorraadinde
bodemtussen 1995en2003.Eerstisdeweggespoeldevrachtaanzwevendstofberekendvoor
alledagendathetdebietgroterwasdan280
kubiekemeterperseconde;dedagelijkse
vrachten(berekendalsQxZS)zijngesommeerdvoordeperiode1995-2003.Detotale
weggespoeldevrachtisgedeelddoorhetaantal
depositiedagen(afvoer minderdan280kubieke
meterperseconde)indezeperiode.Ditresulteertineengemiddeldevrachtaanslibper
depositiedagvan0,32±0,15kton.Tervergelijking:dejaarlijkse aanvoervanzwevend stofte
Eijsden,berekendoverdejaren 1990t/m1999,
bedraagtzon460kton12l
Discussie e n conclusie
Doordeslibvoorraad indebeddingte
kwantificeren enteimplementeren inde
'ratingcurve'isdevoorspellingvandeconcentratiezwevendstofindeMaasaanzienlijk verbeterd.Dezenieuwemethodevanmodellering
isfundamenteel andersdanvoorgaande
methoden,omdatdeoorzaakvanhysterese,de
beschikbaarheid vanslibindebedding,als

verklarendevariabelewordtmeegenomen.
Nietteminbestaatruimtevoorverdereverbetering.Erzijn namelijk anderebronnenvan
zwevendstofnaastdeliggendevoorraadinde
bedding,zoalsoevererosieenerosievanhellingmateriaal.Deindrukbestaatdaterosievan
hellingmateriaaltijdensextremehoogwaters
zelfsdegrootstebronisvanzwevendstofinde
Maas5'''"'''"'.Omde'ratingcurve'voorzwevend
stofindeMaasverderteverbeterenzaldeerosievanhellingmateriaalmoetenworden
gekwantificeerd. Onderscheidtussenhellingenbeddingmateriaal lijktmogelijkopbasis
vandechemischesamenstellingvanhetzwevendstof'.
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