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2. Inleiding
2.1 Aanleiding en doel van de studie
De bouw van eilanden in de Noordzee wordt om verschillende redenen
overwogen. Een van de redenen vanuit het aspect milieu, is het pro
bleem van het uitvoeren van industriële activiteiten in dichtbevolkte
gebieden op het vasteland.
Daarbij bestaat de indruk dat zowel de belasting van de omwonende be
volking als de opvangmogelijkheid voor afvalstoffen op het vasteland
in sommige industriegebieden de aanvaardbare grens heeft bereikt of
zelfs heeft overschreden.
Naast water-, bodem- en luchtverontreiniging spelen de belastingen als
gevolg van geluid, geur en licht, het probleem van de gevaarlijke pro
cessen en het vervoer, over- en opslag van gevaarlijke stoffen hierbij
ook een rol. Ook het verlies van aantrekkelijke landschappen, door de
uitbreiding van industriële activiteiten en de bouw van havenfacili
teiten, moet in de beschouwingen worden betrokken.
In het kader van de bestudering van de wenselijkheid en modaliteiten
van eilanden in de Noordzee tegen de achtergrond van toekomstige maat
schappelijke ontwikkelingen heeft de Stuurgroep Studie Noordzee Ei
landen en Terminals (STUNET) aan de Studiegroep Milieu opdracht gegeven
een studie te verrichten naar de te verwachten gevolgen voor het milieu
van de bouw, de aanwezigheid en het gebruik van dergelijke eilanden.
Deze opdracht past binnen het raamwerk van de eerste fase van de studie
van de STUNET waartoe besloten is.
Het doel van de studie van de Studiegroep Milieu zal daarbij zijn aan
te geven:
. in hoeverrre een eventueel industrie-eiland in de Noordzee in positieveof negatieve zin kan bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstel
lingen van het overheidsbeleid ten aanzien van het milieu, dan wel hierop
nauwelijks invloed heeft.
2.2 Nadere omschrijving van de studie
Uitgegaan wordt van het gegeven dat door de STUNET is gekozen voor een
gefaseerd studieprogramma, waarbij na de eerste studiefase door de
STUNET een voorlopig antwoord zal worden gegeven op de vraag naar de
wenselijkheid van eilanden in zee. Bij dat antwoord zal tevens worden
aangegeven of verdere (kostbare) studies zinvol zijn en, zo ja, in
welke richting.
Aan de acht studiegroepen, die op verschillende terreinen bij de eerste
studiefase betrokken zijn, is dan ook expliciet de vraag gesteld of zij
in deze eerste fase uitsluitende voorwaarden kunnen aangeven, die de
bouw van eilanden in de Noordzee ongewenst c.q. onmogelijk maken, en
welke verdere studies eventueel wenselijk of noodzakelijk worden geacht.
Toegespitst op de Studiegroep Milieu is daaruit de volgende taakstelling
afgeleid:
. onderzoek naar de effecten van de bouw, de aanwezigheid en het gebruik
van een eiland in de Noordzee op het milieu
. vergelijking van deze effecten met de milieu-effecten van een alter
natieve vestiging op land
. door middel van de studieresultaten een bijdrage leveren tot de ont
wikkeling van een milieubeleid van de overheid ten aanzien van vesti
gingen op zee
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onderhavige studie heeft zich geconcentreerd op de gevolgen van
bouw, de aanwezigheid en het gebruik van een eiland in de Noordzee
het milieu.
milieu-effecten van de bouw en de aanwezigheid omvatten onder meer:

. verdwijning van een klein deel van de Noordzee
. aantasting van een aanzienlijk stuk zeebodem voor de zandwinning ten
behoeve van de bouw van het eiland
. wijziging van het hydrologische patroon
. wijziging van het "landschapsbeeld"
. beinvloeding van het gedrag van dieren (bijvoorbeeld vogels en vissen)
De milieu-effecten van industriële activiteiten hebben, op basis van de
mogelijke samenstelling van de vestigingen op het eiland, betrekking op:
. water-, bodem- en luchtverontreiniging
. belasting door geluid, licht en geur
. veiligheid
. leefmilieu op het eiland
In alle gevallen zullen ook secondaire en indirecte milieu-effecten aan
de orde komen, zoals ten gevolge van verkeer.
2.3 Werkwijze en Rapportage
De Studiegroep Milieu heeft in de eerste studiefase voornamelijk die
zaken in beschouwing genomen, welke op korte termijn konden bijdragen
tot de besluitvorming over de wenselijkheid van een industrie-eiland
in de Noordzee. Het gehanteerde studieprogramma is zoveel mogelijk in
overeenstemming gekozen met het rapport van het Vooronderzoek inzake
proefnemingen Milieu-Effecten Rapportage (M.E.R.) en aanvullend onder
zoek van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (l) .
Deze opzet maakt het mogelijk de resultaten in te passen in een voor
studie met betrekking tot het opstellen van een M.E.R.
De volgende onderwerpen verdienen op grond hiervan de aandacht:
. Beschrijving voorgenomen handeling:
de M.E.R. dient uit te gaan van een beschrijving van de voorgenomen
handeling, daarbij aangevend het doel en het middel, met mogelijkeen redelijke alternatieven, om het gestelde doel te bereiken
. Beschrijving bestaande toestand:
daarnaast moet een beschrijving worden gegeven van de bestaande toe
stand voor het milieu waarvoor de voorgenomen handeling naar ver
wachting gevolgen zal hebben
. Beschrijving milieu-effecten:
vervolgens een beschrijving van de gevolgen van de voorgenomen hande
ling en de alternatieven voor het milieu inclusief de uitworp van
stoffen naar de omgeving, geluid- en warmte-emissie, de verspreiding
van deze milieuverontreiniging en de resulterende immissies, ook de
indirecte- en secondaire gevolgen, zowel op korte als op lange termijn.
Aandacht dient te worden besteed aan waarschijnlijke gevolgen voor het
milieu, die niet vermeden kunnen worden
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. Vergelijking alternatieven:
tenslotte een vergelijking van de verwachte effecten van de ver
schillende alternatieven, mede tegen de achtergrond van op de
voorgenomen handeling betrekking hebbende beleidsuitgangspunten
In de periode van omstreeks één jaar, die voor de eerste studiefase
was uitgetrokken, kon allereerst een inventarisatie worden gemaakt
van de bestaande kennis en ervaring op milieugebied. De Studiegroep
Milieu heeft daarbij gefunctioneerd als een begeleidingsgroep voor
de elders in opdracht van de STUNET uitgevoerde deelstudies.
Voor de contacten met de verschillende betrokken instituten en voor
het rapporteren aan de Studiegroep heeft daarbij de schrijver van
dit rapport zorggedragen. Ter afronding van zijn coördinerende taken
zijn in dit Rapport Coordinator "Milieu-Studies" de resultaten van
deelstudies samengevoegd tot één geheel. Dit rapport, de rapporten
van de deelstudies en de studies binnen de Studiegroep Milieu vormen
de grondslag voor het eindrapport van de Studiegroep. Het ligt in het
voornemen dit eindrapport te laten opstellen door een vertegenwoordi
ger van het Ingenieursbureau D.H.V., uiteraard in nauw overleg met de
Studiegroep. In dit eindrapport zullen elementen van een M.E.R. zo
gced mogelijk tot hun recht moeten komen.
Voor de opstelling van dit samenvattende rapport is gebruik gemaakt
van de volgende in opdracht van de STUNET verrichte deelstudies:
1. E.K.G. Faber en G. de Vries, Schatting van Lucht- en Wateremissies,
ten gevolge van Veronderstelde Industriële Activiteiten op een
Industrie-Eiland in de Noordzee, Centraal Technisch Instituut TNO,
Rapport Ref.No. 28-2079, 1978
2. G.J. de Lange en H. Hummel, Beschrijving van het abiotisch- en
biotisch milieu van het Nederlandse Continentale Plat, Nederlands
Instituut voor Onderzoek der Zee, NIOZ Intern Rapport 1978-3I 1978
3. A.A.M. Holtslag en F.T.M. Nieuwstadt, De verspreiding van enkele
luchtverontreinigende stoffen,vanaf een eiland in de Noordzee,
KNMI- Wetenschappelijk Rapport W.R. 78-13» 1978.
4. Milieu-onderzoek Noordzee-Eiland: Verspreiding van stoffen en warmte,
Waterloopkundig Laboratorium, Rapport R 1275» 1978
5. S.J. de Groot, De effecten van de zeezandwinning voor de bouw van
een industrie-eiland op het biologisch milieu, Rijksinstituut voor
Visserijonderzoek, RIVO Rapport CA. 78-04,1978
6. Studie naar Geluid-, Geur- en Risico-Aspecten van een IndustrieEiland in de Noordzee, D.H.V. Raadgevend Ingenieursbureau B.V.,
Dossier (1-2911-^601), 1978
Naast de deelrapporten is ook intensief gebruik gemaakt van de volgende
bronnen:
. Grote Winkler Prins Encyclopedie, Elsevier, 7e druk
. North Sea Science, NATO North Sea Science Conference Aviemore,
Scotland, 15-20 November 1971, E.D. Goldberg ed., MIT Press, 1973
. C.A.M. King, "Oceanografie", Aula-Boeken, 1966
. Industrial Island in the North Sea, North Sea Island Group, Hydronamic
B.V., Report on the feasibility study, 1976
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Waar bij het samenstellen gebruik gemaakt is van aanvullende gegevens
uit de beschikbare literatuur is aan het eind van dit rapport de be
treffende referentie vermeld.
In het Rapport Coördinator Milieu-Studies wordt de nadruk gelegd op de
resultaten van de deelstudies. De rapporten van de deelstudies zelf be
vatten nadere informatie over de achtergronden en de gehanteerde over
wegingen. Het rapport zelf is voor de volledige verantwoording van de
auteur, die er zijn eigen visies in gelegd heeft, waar dat voor het ver
krijgen van een samenhangend geheel noodzakelijk was. Het betreft hier
uiteraard die visies, van waaruit hij ook zijn coördinerende taken heeft
menen te moeten verrichten.
2.k

Dankwoord

De auteur dankt de leden van de STUNET Studiegroep Milieu voor hun bij
dragen in schrift en in discussie. Zijn speciale dank gaat daarbij uit
naar Ir. W.O.G. Bloys van Treslong en Ir. B. Hilberts van het Raadgevend
Ingenieursbureau D.H.V., voor hun inbreng bij het verwerken van de M.E.R.
opzet in de opzet van dit rapport.
Zeer in het bijzonder wil de auteur zijn waardering uitspreken over de
deskundige en collegiale wijze waarop Ir. R. van Ginkel van het Project
Team hem bij de uitvoering van zijn opdracht terzijde heeft gestaan.

3. Beschrijving Industrie-Eiland
3.I Geografische ligging
Eén van de redenen waarom de mogelijkheden voor de bouw van een kunst
matig eiland in de -Noordzee wordt overwogen, is de behoefte die er be
staat in de landen aan het zuidelijke deel van de Noordzee aan industrie
gebieden van behoorlijke omvang, welke voor diepstekende schepen bereik
baar zijn. Rond dit deel van de Noordzee liggen dichtbevolkte gebieden,
met een zeer hoog energieverbruik per hoofd van de bevolking, een grote
afvalproduktie en een technologisch geavanceerde industrie.
In sommige kustgebieden is er sprake van congestie: er wonen veel mensen
bijeen, de overlast van de activiteiten is er groot, de vervoersstroom
van en naar het gebied is omvangrijk.
In het licht van deze omstandigheden spreekt het welhaast vanzelf dat in
het kader van de onderhavige studie de aandacht zich toespitst op het
zuidelijke deel van de Noordzee. Aangezien de Nederlandse overheid slechts
bevoegdheden heeft op het Nederlandse deel van het Continentale Plat zal
het tevens duidelijk zijn, dat de studie zich tot een eiland locatie in
dit deel van de Noordzee dient te beperken.
Bij de verdere inperking van de mogelijke locaties van een kunstmatig
eiland zal men rekening moeten houden met een aantal voor het eiland
essenti'êle omstandigheden, zoals de bereikbaarheid voor diepstekende
schepen en de beschikbaarheid van voldoende hoeveelheden zand van goede
kwaliteit, alsmede met de reeds aanwezige gebruikers van de Noordzee,
waarvan de scheepvaart wel de belangrijkste is.
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In het rapport van de North Sea Island Group (2) komt men op grond
van onder meer de bovenstaande benadering tot een keuze van een ge
bied ongeveer 50 kilometer uit de Nederlandse kust voor de Nieuwe
Waterweg en een gebied ongeveer 100 kilometer ten noordwesten van
Den Helder, waar een eiland-locatie relatief het gunstigst is (fig. 3«l)«
De Studiegroep Milieu heeft kennis genomen van de diverse beperkingen
in de locatie-keuze voor een kunstmatig eiland in de Noordzee. Teneinde
een zo zuiver mogelijke beoordeling te kunnen maken over de milieu
aspecten van een industrie-eiland in de Noordzee, is in principe afge
zien van een keuze uit de verschillende mogelijkheden van eiland-loca
tie op het Nederlandse Continentale Plat. Wel is in enkele gevallen
speciale aandacht geschonken aan de mogelijke locatie op ongeveer 50
kilometer uit de Nederlandse kust voor de Nieuwe Waterweg. Er is echter
naar gestreefd bij elke deelstudie aan te geven wat de eventuele in
vloed zal zijn op een verplaatsing van de eiland-locatie langs de
Nederlandse kust of loodrecht hierop.
3.2 Hoedanigheid eiland (19)
De vorm van het eiland wordt sterk beinvloed door de wens het totale
project in verschillende fasen aan te leggen, waarvan de begrenzing
en de tijd naar behoefte in de loop van het project kunnen worden vast
gesteld. Daarbij moeten wel reeds in de eerste fase de nodige haven
faciliteiten worden geboden.
Aangezien het wenselijk is de tijdelijke begrenzing van de bouwfasen
zo kort mogelijk te houden, lijkt een langwerpige rechthoek met af
geronde hoeken als vorm van het eiland de beste mogelijkheden te bieden.
Om de minste weerstand op te leveren voor de min of meer evenwijdig aan
de Nederlandse kust lopende getijstromingen, zal de lengte van het ei
land evenwijdig aan deze kust komen te liggen.

De land - water verhouding bedraagt^ongeveer 3ïl. Bij een maximaal ver
onderstelde eilandgrootte van 50 km , met een eilandbreedte van k kilo
meter en een lengte van 12,5 kilometer, zou dit voor de industrie een
oppervlak betekenen van ongeveer 37 km . Hierop dient in mindering te
worden gebracht de ruimte gereserveerd voor verblijfsaccommodatie, een
helicopter-vliegveld, wegen, pijpleidingen, kabels en afvoerleidingen
voor afvalwater;. Voor de verdere studie is voorlopig uitgegaan van een
ongeveer 30 km groot eiland met een beschikbaar industrie-terrein van
15 km .
De verblijfsaccommodatie voor het personeel is gesitueerd in de zuid
westelijke hoek van het eiland in verband met de overheersende weste
lijke windrichting. De ferry-terminal bevindt zich in de onmiddellijke
nabijheid daarvan. Ook de kantoren voor bestuursdiensten kunnen hier
een plaats vinden.
Voorts dient rekening te worden gehouden met algemene voorzieningen, zo
als distributiebedrijven voor water, gas en electriciteit.

Figuur 3.1 Nederlandse continentale plat van de
Noordzee met daarop aangegeven mogelijke
ei land locaties en zandwingebieden.
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Ten zuiden van de havenmond is een averij-haven ontworpen voor het
opvangen en behandelen van op de Noordzee in moeilijkheden geraakte
schepen.
Het totale industrie-terrein op het eiland in de Noordzee krijgt in
zijn maximale opzet een oppervlak van rond de 30 km , ofwel ongeveer
eenzelfde oppervlakte aan industrie-terrein als in Rijnmond. In Rijn
mond is dit terrein dan echter gelegen in een gebied met een totaal^
oppervlak van ruim 670 km . De onderlinge afstanden van de industriële
activiteiten zijn daardoor op het vasteland in de huidige situatie aan
zienlijk groter dan op een eventueel eiland in de Noordzee.
Wanneer het eiland eenmaal functioneert zal het aan maximaal ruim 20.000
arbeidskrachten werk moeten bieden. Deze mensen zullen per snelle veer
dienst van en naar het eiland vervoerd worden, eventueel aangevuld met
een helicopterverbinding. Als gevolg van het feit dat de transporttijd
vrij lang is, zullen de werknemers gedurende 3 à k dagen op het eiland
verblijven.
Het transport van goederen maakt zoveel mogelijk gebruik van de nabij
gelegen zwaartepuntshaven. Commerciële buffervoorraden worden in verband
met de hoge grondprijs niet op het eiland aangelegd. Een groot gedeelte
van de grondstoffen-aanvoer geschiedt vanuit de zwaartepuntshaven door
middel van pijpleidingen of kleinere zeeschepen.
Indien de aanvoer van ruwe olie niet met schepen geschiedt, zullen de
afmetingen van de haven bepaald worden door de te gebruiken erts-carriers
bestemd voor het staalbedrijf.
Bij de keuze van de terreinhoogte is uitgegaan van een hoogst denkbare
waterstand van N.A.P. + 4,7 meter voorkomend met een frequentie van één
maal per 10.000 jaar. De gekozen terreinhoogte bedraagt N.A.P. + 5 meter.
3»3 Overzicht mogelijke industrieën en bedrijven (3)
Het was ten tijde van het verrichten van de studie onduidelijk welke
industrieën en bedrijven zich eventueel op een industrie-eiland in de
Noordzee zouden willen vestigen. Om toch uitspraken te kunnen doen over
de effecten van het gebruik van een eiland in de Noordzee is een lijst
opgesteld van uiteenlopende activiteiten van industriële aard, waarvan
de vestiging op een eiland niet uitgesloten lijkt. Door deze benadering
wordt ernaar gestreefd een soort gemiddeld industrieel verontreinigings
pakket te verkrijgen, waarop eventueel belangrijke verschillen bij de
samenstelling van de vestigingen op het eiland op het totaal van de ver
ontreiniging betrekkelijk weinig invloed hebben. Men moet er hierbij
rekening mee houden dat het bereiken van een belangrijk doel van de
studie - het vergelijken van de effecten van het gebruik van een eiland
in de Noordzee op het milieu met de effecten van een alternatieve vesti
ging op land - in wezen weinig beinvloed zal worden door de exacte samen
stelling van de vestigingen op het eiland. Het gaat daarbij niet zozeer
om de absolute betekenis van bepaalde lozingen voor het milieu, maar veel
meer om de eventuele voor- of nadelen voor het milieu van eenzelfde lozing
vanaf het industrie-eiland ten opzichte van een alternatieve vestiging op
land.
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In het kader van de studie is uiteindelijk een schatting gemaakt van
de lucht- en wateremissies van een industrie complex op basis van de
in Tabel 3ilaangegeven industriële activiteiten.
Tabel 3»lî0verzicht van de mogelijke industriële activiteiten op een
industrie-eiland in de Noordzee

Industrie
1. Aardolie-raffinage

Capaciteit (ton per jaar)

10.000.000
lt00.000( etheen)

2. Nafta-Kraker
3. H.D. Polyetheen/L.D. Polyetheen

•

200.000

l+. Vinylchloride-monomeer

1+00.000

5« Polyvinylchloride

1*00.000

6. Methanol

336.000

7. Formaldehyde

48.000

8. Cumeen

I6O.OOO

9. Styreen

200.000

10. Chloor, loog en waterstof

3OO.000(chloor)

11. Zwavelzuur

333.000

12. Soda

300.000

13« Titaandioxyde

32.000

15. Ammoniak

920.000
3^0.000

16. Salpeterzuur

272.OOO

17. Ureum

300.000

18. Tripelfosfaat

I36.OOO

19« N.P.K.-Meststoffen

128.000

1^. Hoogoven-cement

20. IJzer- en Staalbereiding

5.OOO.OOO

21. Mini-staalbedrijf

2^0.000

22. Aluminium

I7O.OOO

23» Warmte-kracht centrale (olie)
2k. Warmte-kracht centrale (kolen)

500MW(electri
citeit!
500MW
"

Globaal kan gesteld worden dat de beschouwde industriële activiteiten
ongeveer 1/3 van de omvang zijn, zoals die bij een eerdere studie naar
een industrie-eiland in de Noordzee door de"North Sea Group" werden
aangegeven (2)
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3.4 Lucht- en Wateremissies
3.4.1 Inleiding
Voor wat de geëmitteerde stoffen betreft heeft de studie zich beperkt
tot de volgende stoffen:
in de lucht:

zwaveldioxyde

(SO

stikstofoxyde
koolmonoxyde

(CO)

koolwaterstoffen (C H )
x y
roet en andere vaste stof emissies
in het water: olie en diverse organische verbindingen
diverse oplosbare zouten, zuren en basen
onoplosbare stoffen
zware metalen
warmte
Voor zover bekend zijn tevens nog een aantal andere voor een bedrijf
specifieke emissies vermeld. Incidentele emissies ten gevolge van op
starten, grote storingen, calamiteiten en dergelijke zijn niet opge
nomen; wel vermeld zijn regelmatig optredende emissies zoals van vei
ligheidskleppen en de emissies ten gevolge van de op- en overslag van
grondstoffen en eindprodukten.
Bij het vermelden van de jaarlijks gemiddelde emissies is in het alge
meen aangenomen dat gebruik gemaakt zal worden van de huidige bsschikbare technologie ("best practical means") voor het beperken van emis
sies. De omvang van de gegeven emissies zullen daardoor meestal lager
liggen dan in de huidige situatie in bestaande industrieën het geval
is. Alleen bij de stofemissie van de kolen-gestookte warmtekracht cen
trale is aangenomen dat geen gas-reiniging (electro-filter) wordt toe
gepast, waarmee in principe meer dan 98# van de stofemissie (vliegas)
kan worden teruggehouden.
Er moet overigens uitdrukkelijk op worden gewezen, dat de omvang van
de emissies, met name op het tijdstip van de eventuele verwezenlijking
van het complex (rond 1990), belangrijk lager kunnen liggen door het
toepassen van schonere technologiën.
In verband met verspreidingsberekeningen is tevens opgave gedaan van
de te verwachten aantallen emissiepunten, -hoogte, -temperatuur, oppervlak en -afgashoeveelheden, teneinde hieruit de effectieve schoor
steenhoogte te kunnen berekenen.
Als bedrijfstijd per jaar is aangenomen 8.000 uur per installatie.
Behalve emissies van stoffen en warmte zal ook geluid worden geprodu
ceerd, terwijl de emissie van bepaalde stoffen gepaard kan gaan met
stank. Op deze aspecten zal in hoofdstuk 6 worden teruggekomen.
3.4.2 Luchtemissies van puntbronnen
In Tabel J>.2 zijn gegeven de te verwachten emissies, gemiddeld over het
jaar, van puntbronnen met een emissiehoogte boven de 20 meter. Aange
zien dit voornamelijk rookgasemissies zijn, zijn in deze bijdrage tevens
alle andere SO2, NO^ en CO-emissies vermeld. Bij de schatting van deze
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emissies is aangenomen dat voor procesfornuizen, ketelinstallaties,
ovens en drogers in het algemeen stookolie met een zwavelgehalte van
2,5# als brandstof wordt gebruikt. Naar mag worden aangenomen zal bij
de verwezenlijking van het comlex het zwavelgehalte aanzienlijk lager
kunnen liggen (op korte termijn vindt reeds een verlaging plaats in
Nederland van 2,5# naar 2#). Als zwavelgehalte van de gebruikte kolen
voor de warmtekracht centrale is aangenomen een gehalte van 0,6#.
Verder is aangenomen dat bij de aardolie-raffinage, de etheenbereiding
(Nafta-Kraker) en de bereiding van ammoniak en hoogovencement voor een
gedeelte van de energiebehoefte van bijprodukten gebruik zal worden ge
maakt.
In Tabel 3»3 worden de gegevens van Tabel 3*2 samengevat op jaarbasis
(8OOO uur) voor de belangrijkste luchtemissies uit puntbronnen.
Tabel 3«3s Totale luchtemissies uit puntbronnen met een emissiehoogte
boven de 20 meter (inclusief overige SO-,, NO^ en CO emissies

Emissies in ton per jaar

Verontreiniging
Zwaveldioxyde

(SO2)

25.000

Stikstofoxyden
Koolmonoxyde

120.000

(CO)

23O.OOO

Stof

8.000X

Koolwaterstoffen (C H )

I.9OO

Fluorwaterstof

(HF)

2k0

Bij een kolen-gestookte centrale: 32.000 ton per jaar

3.^.3 Luchtemissies van oppervlaktebronnen
In Tabel J>.b wordt een overzicht gegeven van de te verwachten emissies
aan koolwaterstoffen, stofemissies en een aantal andere specifieke stof
fen uit oppervlaktebronnen, gemiddeld over het jaar.
Bij de bereiding van polyetheen is aangenomen dat spuigas, bijvoorbeeld
in verband met onderhoud en reparaties, wordt opgenomen in een stooknet
en verbrand.
Bij de mini-staalfabriek zijn de emissies gebaseerd op een oven-vulling
met ongeveer 70# dik schroot (bijvoorbeeld scheepsschroot) en 30# bont
schroot. Bij gebruik van 100# bont schroot zullen de stofemissies (metaal-aerosolen)zeker tweemaal zo groot zijn.
In Tabel 3*5 worden de gegevens van Tabel
samengevat op jaarbasis
(8OOO uur) voor de belangrijkste luchtemissies van oppervlaktebronnen.
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Tabel 3-5î Totale luchtemissies uit oppervlaktebronnen

Emissies in ton per jaar

Verontreiniging
Koolwaterstoffen (C H )
x y
Stof
Zwavelwaterstof

(H^S)

Fluorwaterstof

(HF)

Ammoniak

(NH^)

8.600*
17.000
l60
80
850

Waarvan 2.200 ton onverzadigd

3.b.k Emissies in het water
In Tabel 3.6 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wateremis
sies, gemiddeld over het jaar. Een aantal wateremissies wordt veroorzaakt
door het gebruik van natte wassers om luchtemissies te beperken.
Aangenomen is dat deugdelijk werkende olie-afscheiders aanwezig zijn en
dat het water uit de ontzoutingsinstallatie, bij de aardolie-raffinage,
grotendeels ontdaan wordt van H^S door middel van strippen.
Tenslotte wordt erop gewezen dat de bereiding van fosforzuur, met de
daaruit voortvloeiende grote emissies van gips, op het eiland niet is
voorzien.
In Tabel 3«7 worden de gegevens van Tabel 3*6 samengevat op jaarbasis
(8000 uur) voor de belangrijkste emissies in het water.
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Tabel

3«?Î

Totale emissie in het water

Verontreiniging

Emissies in ton per jaar

Calciumchloride

(CaCl2)

Keukenzout

(NaCl)

Zwavelzuur

<n z so k )

Stof/slib
IJzerzouten
Ammoniak

(NH3)

"Actief chloor"

(=broom)X

Ureum

((NH2)2CO)

Zwaveligzuur

(H2SO3)

Fluorwaterstof

(HF)

Chloorkoolwaterstoffen

(CxHyClz)

Cyaanwaterstof

(HCN)
(CH^OH)
(C3H?OH)

Methylalcohol
Isopropylalcohol

200.000
155.000
70.000
31.000
10.000
9.000
8.000
3.000
2.000
1.000

Olie

720
600
600
560
28O

Zwavelwaterstof

(H23)

Kwik

(Hg)

F enol

(C6H5OH)

56
8
5

In zeewater reageert chloor kwantitatief (binnen 10 seconden) met
het aanwezige bromide (68 g/m") tot broom en chloride.

3«5

Afgeleide activiteiten en emissies daarvan

De luchtverontreiniging veroorzaakt door transport van mensen en
materiaal is in vergelijking tot de luchtverontreiniging door indu
striële activiteiten van ondergeschikte aard: ongeveer 2%.
In Tabel 3-8 is een schatting aangegeven van deze emissies op basis
van een studie van de Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland CO
gebaseerd op het NSIG-rapport (2). Doordat het industrie-complex op
het onderhavige industrie-eiland kleiner is dan dat in het NSIGrapport zijn de schattingen waarschijnlijk aan de hoge kant. Hoewel
deze emissies klein zijn ten opzichte van de emissies van het eiland
zelf, zijn zij toch 10# van de emissies van het reeds bestaande scheep
vaartverkeer in het Rijnmondgebied.
De emissies als gevolg van het transport van personeel per helicopter
van en naar het Noordzee-eiland zijn als onderdeel van het totale
transport laag. Totaal wordt per jaar geëmitteerd 3 ton S0_, 10 ton
NO , ** ton stof, 9 ton C H en 10 ton CO.
x'
x y
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Tabel 3•8: Totale luchtemissies als gevolg van het transport van
en naar het Noordzee-eiland van mensen en materiaal

Emissies in ton per jaar

Verontreiniging

Stikstofoxyden

(so2)
(N°x)

Koolmonoxyde

(CO)

Zwaveldioxyde

Stof
Koolwaterstoffen (C H )
x y

2.000
720
130
100
9k

Op het eiland zullen niet verbrandbare vaste afvalstoffen ontstaan
en vaste afvalstoffen, die een speciale bewerking vragen. Gebleken
is dat er geen stort- of bewerkingsraogelijkheden op het eiland zijnt
zodat deze stoffen naar het vasteland afgevoerd zullen moeten worden.

b. Beschrijving Bestaand Milieu
^.1 Het gebied in studie
De Noordzee is een randzee van de Atlantische Oceaan, door het Hauw
van Calais in verbinding staande met Het Kanaal, door het Skagerrak
met het Kattegat en de Oostzee (fig. *+.1).
De Noordzee is heel ondiep, op slechts enkele plaatsen meer dan 90
meter, afgezien van enkele diepe gaten. Het noordelijke deel vormt
een continentaal plat in diepte variërend van 70 tot 90 meter, uit
gezonderd de tot 761 meter diepe Noorse Geul, die langs de zuidkust
van Noorwegen loopt.
Het zuidelijke deel van de Noordzee is eigenlijk een aangrenzend bek
ken, grotendeels niet dieper dan 36 meter. Het bevat,slechts 3% van
het totale watervolume van de Noordzee van 5^.500 km . De bodem ver
toont duidelijk invloed van de ijstijden, toen het gebied als gevolg
van een lagere zeewaterstand regelmatig droog moet hebben gelegen.
2
De Noordzee heeft een oppervlak van 572.000 km . De watermassa is zeer
groot en heeft daardoor een grote opvangmogelijkheid voor afvalstoffen.
Het water maakt een zeer belangrijk gebruik als transportweg mogelijk.
Door de hoge natuurlijke productiviteit vormt de Noordzee een belang
rijke bron van voedsel als vissen, schaal- en schelpdieren.

De vele levensvormen in de Noordzee vertegenwoordigen als zodanig een
grote rijkdom. Dit geldt in sterke mate voor de randen van de Noord
zee, de kustgebieden.

Figuur 4.1 De Noordzee met dieptelijnen en indeling van het continentale plat.

meter

-16Het speciaal bestudeerde Nederlandse deel van de Noordzee loopt van
de Doggersbank in het midden van de Noordzee via enkele diepere
delen en geulen, als het Zilverdiep en het Modderkanaal, naar het uit
gestrekte gebied dat ongeveer 25 meter diep is voor de Hollandse kust:
de "Breeveertien" (25 meter = 14 vadem). Aan de Engelse kust ligt het
Diepwaterkanaal met diepten tot 57 meter. Voor de Zeeuwse en Vlaamse
kust liggen gebieden met vele langgerekte banken.
Er moet nog worden opgemerkt dat veel van de bekende gegevens over de
Noordzee berusten op metingen gedaan bij een windkracht beneden de
6 Beaufort. Het gegeven beeld is daardoor hier en daar vertekend in de
richting van een "mooi weer zee".

4.2 Het Abiotische Milieu

(5)

*+.2.1 Waterhuishouding en Waterbeweging
. Watermassa's
Hydrografisch zijn in de Noordzee verschillende watermassa's te onder
scheiden (fig. 4.2). Voor de zuidelijke Noordzee zijn vooral van belang
het water dat door het Nauw van Calais naar binnen stroomt en tot be
noorden de Waddeneilanden gevolgd kan worden, het Engelse kustwater en
het Continentale kustwater. Voor het noordelijk deel van het Nederlandse
continentale plat is ook het Centrale Noordzeewater van belang.
Ten zuiden van de lijn Huil - Esbjerg kan voor wat betreft de opgeloste
stoffen in het algemeen gesproken worden van een homogene waterkolom.
Uitzonderingen vormen de riviermonden en een gebied ten noordwesten van
Texel waar gelaagdheid van de waterkolom kan optreden.
In de rest van de Noordzee is het water in de winter homogeen en in de
zomer gelaagd door de opwarming van alleen de bovenste tientallen meters
van de waterkolom. In een homogene waterkolom is de mengtijd van het water
over de verticaal snel: in de orde van uren. Door gelaagdheid neemt de
mengtijd zeer sterk toe, zodat bijvoorbeeld in de zomer in de noordelijke
Noordzee nauwelijks meer menging is tussen de warmere bovenlaag en het
koudere bodemwater.
Water met een hoog zoutgehalte stroomt de Noordzee binnen door het Nauw
van Calais in het zuiden en van de Atlantische Oceaan in het noorden.
Het binnenkomende water wordt van de Orkaden langs de Britse kustlijn
naar de zuidelijke Noordzee gevoerd en daar, met de watermassa's die in
komen uit Het Kanaal, voortgestuwd langs de Belgische, Nederlandse, Duitse
en Deense kust en vervolgens via het Skagerrak en langs de Noorse kust
terug in de Atlantische Oceaan.
Andere van belang zijnde watermassa's stromen toe vanuit de rivieren.
Deze vormen qua hoeveelheid weliswaar een geringe bijdrage aan het ge
heel, doch leveren qua suspentielast en andere van belang zijnde stof
fen toch een belangrijke bijdrage.
Uit de in Tabel 4.1 gegeven schattingen van
lang zijnde watertoevoer en waterafvoer, in
per jaar, en het volume van de Noordzee van
delde verversingstijd van het Noordzeewater

de voor de Noordzee van be
totaal ongeveer 30.000 km
54.500 km3 volgt een gemid
van ongeveer 2 jaar.

iguur 4.2 Watermassa's
1 de Noordzee.

C£>in kubieke kilometers
per ' aar

-17Tabel U.l: Watertoevoer en Waterafvoer in de Noordzee

Toevoer
Atlantische Oceaan
Het Kanaal

km^ per jaar
23.000
lf.900

Oostzee

950

Neerslag

k60

Nederlandse rivieren

90

Noorse rivieren

66

Duitse rivieren

ko

Britse rivieren

30

Deense rivieren

k

Afvoer
Atlantische Oceaan

km

3

per jaar
28.750

Oostzee

1*50

Verdamping

3UO

. Het getij
Het getijverschil in de open oceaan is vrij gering: 0,5 - 1 meter.
In de Noordzee neemt de getijbeweging door een samenspel van getijkrachten en de draaiing van de aarde het karakter aan van een rond
gaande golf met een golflengte van ongeveer 500 kilometer en een
voortplantingssnelheid van kO - 100 kilometer per uur. De getijgolf
beweegt zich langs de Schots-Engelse kust zuidwaarts, langs de conti
nentale kust noordoost- en noordwaarts.
In de Noordzee vormen zich drie draaipunten waar de getijgolf zich
tegen de wijzers van de klok in omheen beweegt, terwijl er in die pun
ten zelf geen hoogteverandering is.
Deze draaipunten bevinden zich (fig.
tussen Noord-Holland en de
Engelse kust, ten oosten van de Doggersbank en vlak voor de kust van
Zuid-Noorwegen. De getijlijnen, die punten verbinden waar het op het
zelfde ogenblik hoog water is, waaieren vanaf de draaipunten uit en
worden vanaf dit punt naar buiten toe steeds groter.
In verband hiermee neemt het gemiddelde getijverschil van 1,2 meter
ten hoogte van Callantsoog in zuidelijke richting langs de kust toe
tot 1,6 meter bij Hoek van Holland en 3»9 meter bij Oostende. Ook in
noordoostelijke richting neemt het getij toe tot 1,7 meter bij Terschel
ling en 2,5 meter bij Eemshaven. Gaat men vanaf de Hollandse kust naar
het westen dan vermindert het getijverschil snel naarmate men dichter
bij het draaipunt van de getijgolf komt. Op 50 kilometer ten westen van
Hoek van Holland bedraagt het verschil bijvoorbeeld nog slechts 0,9 meter.
De invloed van het getij dat door het Nauw van Calais de Noordzee inkomt
is gering en slechts merkbaar in de Vlaamse Bocht, waar de getijlijnen
er enigzins door worden verplaatst.

— ó—fase in uren
-OU- verschil in
decimeters

Figuur 4.3 Lijnen van gelijke getijfase en van
gelijk getijverschil.
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D e tijdstippen van hoog- en laagwater zijn ten gevolge van het voort

lopen van de getijgolf niet gelijk: bij hoogwater in Oostende is het
laagwater in Den Helder. Voor de Nederlandse kust bedraagt de voortplantingssnelheid van de getijgolf ongeveer kO kilometer per uur.

. Getijstromen
Met de wisseling van de getijden gaan waterstromen gepaards de getij
stromen. De maximumstromen treden op tijdens de vloed en deze bewegen
zich met de voortplantingsrichting van de getijgolf rondom de draai
punten. De ebstroom is ongeveer tegengesteld gericht aan de vloedstroom.
Langs de Nederlandse kust beweegt de vloedstroom zich met de getijgolf
in noordoostelijke richting, de ebstroom in omgekeerde richting.
De stroomsnelheden van de getijstromen bedragen voor de Nederlandse kust
ongeveer 0,6 - 1,0 meter per seconde. Bij springtij worden waarden be
reikt tot 1,7 meter per seconde. De getijweg, de afstand die een water
deeltje aflegt tussen twee opeenvolgende tijdstippen van kentering door
de getijstroming, is 10 à 15 kilometer.
De getijstromingen vormen een belangrijk mechanisme voor de menging van
het Noordzee-water , bij springtij groter dan bij doodtij. De windinvloed
is hierbij overigens een goede tweede.
De getijgolf veroorzaakt ook een watertransport in de voortplantings
richting. Naar schatting zal dit voor de Nederlandse kust een netto
waterstroming in noordoostelijke richting opleveren van 0,5 à 1,0 cen
timeter per seconde.

. Windstromingen
Door de wind ontstaan driftstromen die aan het wateroppervlak een
snelheid hebben van 2. à
van de windsnelheid en aan de bodem ca.
1% daarvan. Door de draaiing van de aarde treedt een verschuiving op
naar rechts ten opzichte van de windrichting.
Bij een aanlandige wind beweegt het water aan het oppervlak naar de
kust; langs de bodem heerst een zeewaarts gerichte compensatiestroom.
Aflandige wind veroorzaakt een tegengestelde waterbeweging. Een wind
evenwijdig aan de kust voert het water over de volle diepte met zich
mee.
Aangezien langs de Nederlandse kust de winden uit het zuidwesten over
heersen, is er een resulterende drift in de orde van 1 centimeter per
seconde naar het noordoosten en een even sterke circulatie met een bodemstroom van de kust af en een oppervlaktestroom naar de kust toe.
Bij een gemiddelde windsnelheid van 7 meter per seconde ontstaan driftstromen van enkele centimeters per seconde. Tijdens stormen kan dit op
lopen tot meer dan het vijfvoudige.
Onder invloed van de wind kan ook opstuwing plaatsvinden van het water.
Bij aanhoudende noordwestelijke wind kunnen grote hoeveelheden water
naar de Noordzee gestuwd worden, waardoor het waterniveau aan de kust
wel enkele meters kan stijgen. Deze stijging ligt dus in dezelfde orde

-19van grootte als het getijverschil! In dergelijke situaties fungeert het
Nauw van Calais tot op zekere hoogte als veiligheidsklep, daar hierdoor
een deel van het opgestuwde water uit de Noordzee kan ontsnappen.
De waterstromingen die vlak na een stormvloed optreden zijn van dezelfde
grootte als de getijstromingen of soms zelfs nog groter. Met de getijstromingen vertegenwoordigen zij een belangrijke factor bij het tran
sport van bodemmateriaal.

. Reststromen
Het instromen van water uit de Atlantische Oceaan, Het Kanaal, de
Oostzee en de rivieren en de uitstroming langs de kust van Noorwegen
heeft een tegen de wijzers van de klok in ronddraaiende waterbeweging
in de Noordzee tot gevolg. De met deze waterbeweging gepaard gaande
waterstromen, kan men reststromen noemen. Zij bepalen op langere ter
mijn het netto watertransport.
Voor de zuidelijke Noordzee is voor de reststroom vooral het watertransport door het Nauw van Calais van belang. Over langere perioden
gemiddeld bestaat er voor de Nederlandse kust een reststroom in noord
oostelijke richting met een snelheid van ongeveer 4 centimeter per
seconde. Over kortere perioden moet met grote afwijkingen rekening
worden gehouden, zelfs kan over een periode van 1^ dagen de gemiddelde
reststroom ongeveer 0 zijn. Bij overwegende noordelijke winden, zoals
in de periode april - mei en tijdens stormvloeden, zal er geen water
door het Nauw van Calais de Noordzee instromen, doch eerder water in
omgekeerde richting de Noordzee verlaten. De reststroom loopt dan naar
het zuidwestenl Omgekeerd zullen zuidwestelijke winden de instroom via
het Nauw van Calais versterken, waardoor de reststroom langs de Neder
landse kust groter dan het gemiddelde zal worden.
Metingen met behulp van het radioactieve Caesium-137 (6) gedaan over een
periode aan het begin van de zeventiger jaren geven een goede indruk
van de waterbeweging in de gehele Noordzee. In het goed verticaal ge
mengde zuidelijke deel van de Noordzee geven deze metingen de diepte
gemiddelde reststromen aan als 1,5 - 3»6 centimeter per seconde. Voor
de Nederlands» kust zou de reststroom in deze periode ongeveer 3*6
centimeter per seconde zijn geweest.
Bij een gemiddelde reststroomsnelheid van rond de k centimeter per
seconde of 3I5 kilometer per dag kan een gemiddelde verblijftijd van
het water in de zuidelijke Noordzee worden berekend van ruim 3 maanden.

. Golven
Onder invloed van de wind ontstaan golven. Bij normale winden berei
ken deze golven een hoogte van niet meer dan een paar meter: 75# van
de tijd zijn de golven lager dan 2 meter. Slechts gedurende 1% van de
tijd treden golven op van groter dan k meter.

-20Evenals de wind komen de meeste golven - kO% van de tijd - uit het
zuiden, zuidwesten en westen. De grootste golfhoogten komen echter
uit richtingen tussen west en noord doordat winden uit die richting
en de langste strijklengte over het water hebben. Afhankelijk van de
plaats kunnen tijdens stormen uit die richtingen hoogten worden be
reikt tot 10 meter in de zuidelijke Noordzee en tot 30 meter in de
noordelijke Noordzee.

4.2.2 Eigenschappen van het zeewater
. Temperatuur
De jaarlijkse schommeling van de zeewatertemperatuur is in het alge
meen veel kleiner dan die van de landtemperatuur onder gelijke omstan
digheden. De dagelijkse schommeling is in het algemeen verwaarloosbaar
klein. In het water dat vanuit de Atlantische Oceaan de Noordzee binnen
komt is de jaarlijkse gang in de temperatuur ongeveer 6 C : van 7 C
in de winter tot 13 C in de zomer. In het water dat door het Nauw van
Calais binnenstroomt is de jaarlijkse gang ongeveer 10 C: van 7 C in
de winter (februari) tot 17 C in de zomer (augustus). Onder invloed
van de nabijheid van land neemt de jaarlijkse gang van de temperatuur
van het zeewater toe tot 12,5 C in het Nederlandse kustwater en 15 C
in de Duitse Bocht. Deze toename vindt zijn oorzaak hogfdzakelijk in
een daling van de minimumtemperatuur in de winter: 4,5 C voor de Neder
landse kust en 2 C in de Duitse Bocht. Aan de Nederlandse kust neemt
ook de maximumtemperatuur in de zomer toe tot 19*5 C, zodat de jaar
lijkse schommeling daar oploopt tot 15 C.
Los van de temperatuurschommeling is de jaargemiddelde temperatuur van
het zeewater in de guidelijke Noordzee 11 à 11,5 C, naar het noorden
toe dalend tot 10,5 C boven de Waddeneilanden en 9*6 C in de centrale
en noordelijke Noordzee.
Ten noorden van de lijn Huil - Esbjerg treedt in de zomer gelaagdheid
op van het water: beneden de 40 meter diepte blijft de temperatuur
steken bij 8 C. Het oppervlaktewater bereikt in deze omgeving in de
zomer een temperatuur van 15 C. Uit dit temperatuursverschil vloeit
voort een dichtheidsverschil tussen oppervlakte- en bodemwater van
ongeveer 1,3 kilogram per m bii een gemiddelde dichtheid van Noordzee
water van 1026,5 kilogram per nP. Dit dichtheidsverschil en het verschil
in viscositeit is er de oorzaak van dat de menging over de verticale
waterkolom in dit deel van de Noordzee tussen mei en november sterk
wordt bemoeilijkt. Het gaat hierbij overigens om meer dan de helft van
het totale Noordzee-water waarin de jaarlijkse temperatuurschommeling
beperkt blijft tot ongeveer 2 C: van 6 tot 8 C!
. Viscositeit
Afhankelijk van de temperatuur kunnen belangrijke verschillen in de
viscositeit van het zeewater optreden. Van 18 C tot 4 C neemt de vis
cositeit toe van 1,14 tot 1,66 centipoise, ofwel met ruim 45#! Dit
heeft onder meer belangrijke gevolgen voor het transport en het in
suspensie houden van zwevend materiaal.

-21Ook heeft deze veel grotere viscositeit van het zeewater in de winter
betekenis voor de vorm van het zich ontwikkelende plankton. Door de
aanpassing aan de grotere zinksnelheid bij hogere temperaturen kunnen
zodanige verschillen in de uiterlijke vorm ontstaan, dat de zomer en
de winter vorm van eenzelfde organisme wel eens voor totaal verschil
lende soorten zijn gehouden!

. Zoutgehalte
Het zoutgehalte in de Noordzee ligt
35 g/kg. Dit de Atlantische Oceaan en
een zoutgehalte van 35»0 - 35i3 g/kg;
komstig, waardoor het zoutgehalte bij
zienlijk wordt verlaagd.

gewoonlijk tussen de 30 en
Het Kanaal stroomt water toe met
uit de rivieren is zoetwater af
de uitmondingen van rivieren aan

De instroom van zoetwater heeft voor riviermonden als bijkomend effect,
dat er gelaagdheid ontstaat waarbij het zwaarder zoute water (dichtheid
1025 kg/m ) langs de bodem de rivier binnendringt, terwijl het lich
tere zoete water (dichtheid 1000 kg/m ) over het zoute water in zee
loopt. Door deze zoute tegenstroom wordt veel door de bovenstroom naar
zee gevoerd gesuspendeerd materiaal weer landinwaarts gevoerd. Er is
door dat mechanisme vaak zelfs nog een belangrijke extra aanvoer van
gesuspendeerd materiaal afkomstig van de open zee.
Door de instroom van zoetwater neemt het zoutgehalte voor de Nederlandse
kust snel toe van minder dan 30 g/kg aan de kust tot 35 g/kg op ongeveer
70 kilometer.

. Nutriënten (voedingszouten)
Met het Atlantische water, vanuit Het Kanaal en vanuit de rivieren
stromen veel nutriënten - spore-elementen, stikstof- en fosforverbindingen en silicaat - de Noordzee binnen. Voor de zuidelijke Noordzee
is naast de instroom vanuit de rivieren vooral het toestromen van water
uit Het Kanaal van belang. Deze toevoer van nutriënten is enigermate
seizoenafhankelijk. Door het onttrekken van deze stoffen aan de water
kolom door het fytoplankton zal met name de aanvoer uit Het Kanaal van
nitraat, fosfaat en silicaat in de periode mei tot september zeer gering
zijn. Gedurende deze periode zal echter de aanvoer van organisch ge
bonden nutriënten doorgaan. Uit het in figuur 'f.1* aangegeven verloop
van het totaal-stikstofgehalte, het vrije- stikstofgehalte (NH^ , NÜ£ ,
N0,~) en het organisch-stikstofgehalte in het Noordzee-water op
50 - 70 km afstand voor de Hollandse kust over het jaar 1976 kan men
een indruk krijgen over de grootte van deze seizoenverschillen.
Bij de produktie en de uiteindelijke mineralisatie van organische stof
fen speelt ook de bodem een zeer belangrijke rol voor de aanvoer van
nutriënten naar de waterkolom. De voortdurende aanvoer van bij de mine
ralisatie in het water en in de bodem vrijkomende nutriënten wordt in
de periode mei tot september ruimschoots gecompenseerd door het vast
leggen van deze nutriënten in de waterkolom door het fytoplankton.
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Figuur 4.4 De veranderingen in het totaal-,
het vrije- en het organische stikstofgehalte
in het Noordzeewater op 50-70 kilometer
uit de Nederlandse kust in het jaar 1976.
(Kwaliteitsonderzoek in de Rijkswateren van
Rijkswaterstaat, verslag van de resultaten
over het vierde kwartaal 1976).
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-22Eerst in de herfst en winter overheerst de mineralisatie, waardoor
zich in de waterkolom hoge gehalten aan nutriënten kunnen opbouwen.
In de centrale en noordelijke Noordzee treedt in de zomer gelaagd
heid op, waardoor de aanvoer van nutriënten uit het bodemwater naar
de oppervlaktelaag stopt. De gehalten aan deze stoffen is gedurende
deze periode dan ook sterk verlaagd in het oppervlakte-water. Het
instromende oceaanwater is voortdurend rijk aan nutriënten.

. Opgeloste gassen
De aanwezigheid van opgeloste gassen, zoals zuurstof, stikstof en
kooldioxyde is afhankelijk van de temperatuur van het water. Bij k C
zijn de gehalten aan opgeloste gassen ongeveer 30% hoger dan bij l8 C.
Het zuurstofgehalte en vooral het kooldioxydegehalte wordt beinvloed
door de produktie en de mineralisatie van organisch materiaal.

. Zuurgraad (pH) en zuurbindend vermogen
Wanneer het kooldioxydegehalte van het zeewater in evenwicht is met
dat in de lucht, dan is de pH van het water ongeveer 8,1. Bij de pro
duktie van organisch materiaal wordt kooldioxyde gebonden, zodat de
pH oploopt tot maximaal ongeveer 9 (in de lente). Bij de mineralisatie
van organisch materiaal wordt juist kooldioxyde gevormd, zodat de pH
dan kan dalen tot 7*8 (in de herfst).
De hoeveelheid zuur die door zeewater gebonden kan worden zonder dat
de pH beneden de k daalt is 2,k milliequivalent per liter. Deze waarde
ligt iets lager dan het zuurbindend vermogen van bijvoorbeeld het zoete
Rijnwater: gemiddeld 2,5 milliequivalent per liter. De gedachte dat het
"bufferend vermogen" van zeewater aanzienlijk groter zou zijn dan dat
van zoetwater berust dan ook op een misverstand.

. Gesuspendeerd materiaal
Als gevolg van de getijstroming en de golfwerking zullen in de ondiepe
zuidelijke Noordzee relatief grote hoeveelheden gesuspendeerd materiaal
in de waterkolom blijven. De gehalten nemen in het algemeen toe van het
oppervlak naar de bodem.
Door een grotere golfwerking in de winter (wind) en een dan veel grotere
viscositeit van het water is het slibgehalte in het Nederlandse kustge
bied in de winter gemiddeld het dubbele van dat in de zomer. In het al
gemeen is het Noordzeewater tijdens en na stormen veel troebeler dan na
een periode van rustig weer.
Door de ondiepte en de vaak kustgerichte bodemstroming zijn de slibgehalten dicht bij de kust (20 - 100 mg/l) in het algemeen veel hoger dan
verder uit de kust (<3 mg/l) (fig. ^.5)«

SLIBGEHALTEN S IN
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SLIBGEHALTEN KUST ZONE
(a) UCHTE TOT MATIGE ZEE (OPNAME 31/10-2/11 1974)
(b) RUWE ZEE
(OPNAME 20/11-22/11 1974)
WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM

Fig. h.5

-23. Organische stof
De organische stof in de Noordzee wordt voornamelijk ter plaatse
geproduceerd. Een kleine hoeveelheid wordt door rivieren en vanuit
Het Kanaal, de Oostzee en de oceaan aangevoerd.
De voornaamste bron van organisch materiaal is het fytoplankton.
Het gehalte aan gesuspendeerd organisch materiaal bereikt in de kust
zone de hoogste waarde: enkele milligrammen per liter. In open zee
worden zeer veel lagere, op de oceaan gelijkende, gehalten gevonden
(0,2 mg/1). Daarentegen ligt de concentratie opgeloste organische stof
in het zeewater voor zowel de kustzone als de open zee en oceaan in
dezelfde orde van grootte (5 mg/1).
De hogere concentratie aan gesuspendeerd organisch materiaal in de
Nederlandse kustzone is ten dele afkomstig van aanvoer van eldersT
vooral uit de Rijn. Daarnaast is het waarschijnlijk dat vanuit de open
zee dit organisch materiaal door met name de vaak kustgerichte bodem
stromen naar de kustzone wordt gevoerd.

. Licht in het water
De lichthoeveelheid in het Noordzee-water is door de verschillen in
daglengte en de stand van de zon erg seizoenafhankelijk: minimaal in
december, maximaal in juni. De lichthoeveelheid in het water is van
groot belang voor de produktie van organisch materiaal door fyto
plankton: de fotosynthese.
In water gesuspendeerde deeltjes kunnen de lichthoeveelheid sterk ver
minderen, waardoor bijvoorbeeld het doordringendvermogen in het troebele
kustwater aanzienlijk geringer is dan in het water. Dit heeft dan na
tuurlijk weer gevolgen voor de produktie van organische stof.

k.2.3 De zeebodem
. Samenstelling
De bodem van de zuidelijke Noordzee bestaat voornamelijk uit jong
zeezand, met plaatselijk grind- en kleirijke afzettingen. De dikte van
de zandlaag op het Nederlandse continentale vlak varieert van ca. 10
meter in het zuiden tot minder dan 1 meter ter hoogte van Texel. De
bodem van het noordelijke deel van de Noordzee is veel steenachtiger.
Vanaf Het Kanaal is er in noordelijke richting behalve een geleide
lijke verandering in de gemiddelde diameter van het bodemmateriaal
(van ^OOAm tot ca. 120A») ook een verandering in bodemreliëf (fig.
J+.6). De oestergronden hebben een vrij vlakke bodem, bedekt met fijn
zand en slik.
Een aanzienlijk deel van de bodem van de zuidelijke Noordzee is bedekt
met zandgolven: langgerekte onderwater-zandduinen met hun kam ongeveer
loodrecht op de kust. De hoogte van de zandgolven varieert van 3 - 1 5
meter en de golflengte 30 - 600 meter. Op de.flanken van de zandgolven
worden soms megaribbels aangetroffen, zandgolven van enkele decimeters
tot ongeveer 2 meter hoogte. Er bestaat slechts een zeer geringe kennis
omtrent het gedrag van deze zandgolven en, megaribbels, met name wat be
treft hun mogelijke beweging en vormveranderingen.
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De vorming van deze zandgolven lijkt een langdurig proces te zijn;
ze komen niet voor op plaatsen waar regelmatig golfwerking is, dwz.
bij een diepte van minder dan 20 meter. Tijdens zware stormen treedt
afbraak op van de zandgolven, terwijl tijdens een periode van kalm
weer de zandgolf-kam weer opgebouwd wordt.
Voor de Vlaamse- en Zeeuwse kust liggen zandruggen met een lengte van
50 kilometer, een breedte tot 3 kilometer en een hoogte tot k2 meter.
Hun lengte richting is evenwijdig aan de kustlijn.
De zóne langs de Nederlandse kust met een diepte van minder dan 20
meter ondervindt een belangrijke invloed van de golfwerking. Dicht
onder de kust liggen tot maximaal drie zandbanken ongeveer even
wijdig aan de kustlijn.

^

In de kustzone bevinden zich delen van de bodem, die bij eb droogval- *'
len, waardoor zich daar bijzondere levensgemeenschappen kunnen ont
wikkelen. In de estuaria zijn hier grote hoeveelheden slib afgezet
afkomstig uit de rivieren en uit andere bronnen in de Noordzee, zo
als vrijgekomen bij de klifafslag aan de Engelse oostkust.
•t

•

Ook in de diepere delen van de Noordzee, waar de golfwerking en de
getijstroming niet veel invloed meer hebben, is veel slib afgezet. Op
het Nederlandse deel van het Continentale plat is dat met name het
geval ten zuid-oosten van de Doggersbank: het "Modderkanaal".

. Interstitieel water
In het bodemmateriaal bevinden zich wisselende gehalten aan spore
elementen en nutriënten in gehalten die de overeenkomstige gehalten
in de waterkolom gewoonlijk met een factor 10 tot 10 overtreffen.
Afhankelijk van hun chemische vorm, bijvoorbeeld opgelost in het interstitiële water of gebonden binnen het kristalrooster van bodem
deeltjes, kunnen deze stoffen meer of minder opneembaar zijn voor
organismen.
Door wisselwerking tussen bodem en waterkolom kunnen deze voor het
leven in zee vaak essentiële stoffen aan de waterkolom worden onttrok
ken of juist afgestaan. De bodem vervult aldus een belangrijke regu
lerende functie op de gehalten aan deze stoffen in zeewater.
Bij de mineralisatie van in het bodemmateriaal opgenomen organisch
materiaal wordt zuurstof aan de omgeving onttrokken en ontstaan kooldioxyde, zwavelwaterstof, ammonium, fosfaat, silicaat en andere nu
triënten, die aanvankelijk in het interstitiële water oplossen. De
pH van dit water is daardoor sterk verlaagd ten opzichte van het boven
staande water: 7i2 à 7*6 tegen 8,1 à 8,3 in de waterkolom. De nutriënten
worden door de bodem aan het bovenstaande water afgegeven, waardoor zij
weer beschikbaar komen voor de primaire produktie.
Door het bij de mineralisatie van organische stof onttrekken van zuur
stof aan sulfaat komen in het interstitiële water op een tiental centi
meters diepte zwavelwaterstofgehalten voor van rond de 300 mg per liter.
Dit hoge gehalte gecombineerd met de zeer lage oplosbaarheid van vele
metaalsulfiden leidt tot immobilisatie van zware metalen als de overeen
komstige metaalsulfiden. Het bekendste voorbeeld hiervan is wel het ijzer-
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sulfide (FeS), dat op een tiental centimeters diepte het bodemmate
riaal zwart kleurt, op grotere diepte overgaand in het gele pyriet
(FeS2).
In de moleculaire zuurstof bevattende bovenste centimeters van de
bodem kan zwavelwaterstof en ammonium worden omgezet tot sulfaat en
nitraat. Dit nitraat kan iets .dieper weer gebruikt worden voor de
oxydatie van organisch materiaal en zwavelwaterstof, waarbij mole
culaire stikstof vrijkomt. De bodem kan langs deze weg gebonden
stikstof blijvend aan het systeem onttrekken.

b.2.k Meteorologische aspecten
. Wind
Het klimaat van de Noordzee wordt voor een belangrijk deel bepaald
door de grote depressie-activiteit in deze omgeving samenhangende met
de geografische breedte.
De winden zijn daardoor veranderlijk van richting, terwijl grote wind
snelheden regelmatig voorkomen, vooral in de wintermaanden. De gemid
delde procentuele verdeling van de acht hoofdwindrichtingen is over de
gehele Noordzee ongeveer gelijk en verschilt ook weinig van die boven
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De gemiddelde windsnelheden zijn boven zee echter aanzienlijk groter
dan boven land! 315 meter/-s
in De Bilt, 6 - 7 m/s
aan de Nederlandsekust en meer dan 7 m/s -boven de zuidelijke Noordzee. Naar het noorden
neemt zowel de gemiddelde windsterkte als de stormfrequentie toe. In de
zuidelijke Noordzee komt een windsnelheid van minder dan 10 m/s
in
65# van de tijd voor en een windsnelheid van meer dan l8 m/s
in onge
veer 2% van de tijd. Boven de rest van de Noordzee is dit laatste in
3% van de tijd het geval. De krachtigste wind komt uit het noordwesten:
28 m/s.
In figuurMJ7 is aangegeven de gemiddelde windrichting in meters per se
conde over een geheel jaar voor de noordelijke, centrale en zuidelijke
Noordzee. Duidelijk is bijvoorbeeld dat in de periode april tot juli
noordelijke winden overwegen. Dit zou kunnen betekenen dat in deze pe
riode de instroom van water door het Nauw van Calais sterk afgeremd wordt.

. Neerslag
De bedekkingsgraad van de hemel is overal boven de Noordzee vrij hoog:
gemiddeld tussen de 60 en 70$. Ook de neerslagfrequentie is betrekkelijk
groot, in de winter iets meer, in de zomer iets minder. De meeste neer
slag valt in augustus, een gevolg van de - boven zee - dan meestal nach
telijke buien.
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Figuur 4.7 De vectoriële gemiddelde
windrichting door een geheel jaar in
de noordelijke (A), centrale (B) en
zuidelijke (C) Noordzee.
(North Sea Science. E.D.Goldberg ed.,
MIT Press. 1973).
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Verschillen tussen de lucht- en zeewatertemperatuur zijn de oorzaak
van de vorming van mist. Zeemist ontstaat wanneer warme vochtige lucht
over een koud zeeoppervlak strijkt waardoor de onderste lagen worden
afgekoeld beneden het dauwpunt. Hoe groter het temperatuursverschil is,
des te dichter wordt de mist. Ten gevolge van het feit dat de tempera
tuur van het zeeoppervlak overdag maar weinig verschilt van 's nachts,
is zeemist niet afhankelijk van de dagelijkse opwarming en afkoeling,
en kan hij ook voorkomen bij harde wind. Het meest komt zeemist voor in
het voorjaar en het begin van de zomer, wanneer de lucht die van land
komt warm is en de zee nog erg koud. Boven zee verschilt deze situatie
sterk met boven land, waar de omstandigheden voor mistvorming juist
gunstig zijn wanneer vochtige maritieme lucht in de herfst en winter
over het koude land stroomt.
In het najaar en de winter kan zeerook ontstaan wanneer zeer koude lucht
over relatief warm zeewater strijkt. De mistflarden ontstaan doordat
lucht uit een dunne laag vlak boven het water, die de watertemgeratuur
heeft en vochtverzadigd is, mengt met lucht van een meer dan 6 C lagere
temperatuur. Een belangrijke eigenschap van zeerook is dat de mist uit
plukken en flarden bestaat, waardoor het zicht sterk varieert over korte
afstanden.

. Temperatuur
Het essentiële verschil tussen zee en land is, vanuit klimatologisch
standpunt gezien, de eigenschap van de zee dat hij in veel grotere mate
warmte kan vasthouden dan het land. Wordt op land alleen de bovenste
laag van het oppervlak beinvloed, door menging op zee kan de zonnewarmte
zich over een tientallen meters dikke waterlaag verspreiden, waarin deze
bewaard kan worden om te worden afgegeven wanneer de temperatuur van de
lucht lager wordt. Hiermee wordt de matigende invloed van de oceanen op
het optreden van extreme temperaturen op land verklaard.
De jaarlijkse gang van de luchttemperatuur boven zee is betrekkelijk
gering. Daarbij gedragen het oosten- en zuidoosten van de Noordzee zich
onder invloed van het vasteland meer continentaal dan het noordwesten,
hetgeen tot uiting komt in een grotere jaarlijkse gang van de tempera
tuur: in de noordelijke Noordzee ongeveer 8 C (5 - 13°C), in de centrale
Nogrdzee ongeveer 10 C C+ - 1^ C) en in de zuidelijke Noordzee ongeveer
12QC (^O - 16QC). In de Duitse Bocht is de jaarlijkse gang nog groter:
16 C (1 - 17 C). De hoogste temperaturen vallen in het algemeen in
augustus, de laagste in februari.
De gemiddelde jaartemperatuur bedraagt iets meer dan 10°C in de Vlaamse
Bocht, dalend tot 9 C boven het noordelijk gedeelte van het Nederlandse
continentale plat en tot minder dan 8 C in de noordelijke Noordzee. De
gemiddelde luchttemperatuur ligt dus ongeveer 1,5°C beneden de gemiddelde
wat ert emperatuur.
Aan de Nederlandse kust is het verloop van de luchttemperatuur sterk ge
lijkend op dat boven de aangrenzende Noordzee, terwijl landinwaarts de
jaarlijkse temperatuurgang snel groter wordt ( in De Bilt ruim 15 C )
vooral door een daling van de wintertemperatuur. De gemiddelde jaartem
peratuur daalt daarbij tot ongeveer 9,5 C.

-27Naast de luchttemperatuur boven zee op zichzelf is vooral het tempera
tuursverschil met het zeewater van belang. In figuur *+.8 is aangegeven
m hoe de luchttemperatuur en de zeewatertemperatuur zich ontwik
kelen door het jaar heen. Belangrijk is de relatief grote dag- en
nachtwisseling van de luchttemperatuur, vooral in de zomer, en het feit
dat de luchttemperatuur tot enkele graden lager ligt dan de zeewater
temperatuur in de periode september - maart en tot enkele graden hoger
in de periode april - augustus.

Het temperatuursverschil tussen lucht- en zeewater is van
voor de stabiliteit van de luchtkolom. Worden de onderste
door de zee afgekoeld, dan zal een stabiele opbouw van de
het gevolg zijn, wordt de lucht door de zee verwarmd, dan
onstabiele opbouw het gevolg zijn.

groot belang
luchtlagen
luchtkolom
zal juist een

Door de dag- en nachtwisseling van de luchttemperatuur zal in de sta
biele situatie overdag de stabiliteit toenemen: de watertemperatuur
blijft nagenoeg gelijk, terwijl de luchttemperatuur stijgt. In augustus
is het zelfs zo dat gedurende de nacht instabiliteit heerst, terwijl
overdag de situatie weer snel stabiel wordt. Dit is volledig in tegen
stelling tot op land, waardoor de opwarming van het aardoppervlak de
instabiliteit overdag juist sterk toeneemt, terwijl door uitstraling
gedurende de nacht de onderste luchtlagen worden afgekoeld en zich dan
dus een stabiele toestand ontwikkelt! In de avond komen de verticale
bewegingen boven land tot stilstand. Boven zee ondervinden deze bewe
gingen door een toenemende instabiliteit juist een versterking in de
nacht.

k.J> Het Biotisch Milieu
k.3.1 Aquatische organismen
. Algemeen
De Noordzee is een vruchtbare zee. De hoeveelheid leven is groot in
vergelijking met andere zeeën. De produktiviteit is groot, gemiddeld
25O gram droog organisch materiaal wordt jaarlijks door het fytoplankton
vastgesteld in een waterkolom met 1 m oppervlak. Ter vergelijking: voor
de Atlantische Oceaan geldt een cijfer 52 g/m en voor een vruchtbaar
gebied, zoals voor de Kust van Peru, 300 g/m .
Het plantenleven in de Noordzee bestaat overwegend uit het microscopisch
klein fytoplankton. Dit fytoplankton wordt geconsumeerd door zooplankton,
dat weer door vissen wordt gegeten en zo verder.
De Noordzee is rijk aan vissen en allerlei schaal- en schelpdieren. De
soortenrijkdom van de zoogdieren is minder: zeehonden en bruinvissen
zijn de bekendste.

. Fytoplankton
Het fytoplankton is in de Noordzee de voornaamste producent van orga
nische stof. Van deze geproduceerde organische stof leven het zooplankton,
de bodemfauna en de bacteriën.
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jaarcyclus. In de winter is er zeer weinig fytoplankton; de produktie
is gering of afwezig. In het voorjaar treedt een sterke bloei op van
fytoplankton zodra de gemiddelde hoeveelheid licht in de waterkolom
voldoende groot is geworden.
In de beginperiode overheersen de kiezelwieren, na de uitputting van
het in de waterkolom opgeloste silicaat in de tweede helft van april
gevolgd door onder meer flagellaten. De hoogste biomassa wordt in maartapril bereikt, daarna neemt de biomassa sterk af door predatie en door
een nutriënten-tekort. Over het gehele jaar genomen is de fytoplanktonproduktie in de kustzone door lichtbeperking (troebelheid) lager dan in
open zee.

. Zooplankton
Van december tot maart wordt er in het water slechts weinig zooplankton
gevonden. Zodra de temperatuur van het water hoger dan 5 à 6 C is - medio
maart - begint het zooplankton zich sterk te vermeerderen. Voordat de
biomassa van het zoöplankton - voornamelijk copepoden en tunicaten - in
april aanzienlijk kan stijgen is in open zee de fytoplanktonbloei al voor
bij.
De hoogste biomassa en de hoogste produktie worden in mei tot juli bereikt,
dus in de periode met het meeste licht voor de primaire produktie. In deze
periode is de biomassa van het zooplankton nabij de kust het hoogst en
wordt gaande van de kust af, lager. In de herfst neemt de biomassa gelei
delijk weer af.

. Bodemorganismen (benthos) - Algemeen
In de kustzones van de Noordzee komen afhankelijk van de mogelijkheid
tot vasthechting grotere planten voor, zoals bruinwieren, maar deze fytobenthos speelt in het geheel slechts een ondergeschikte rol. Het zoobenthos is daarentegen zeer belangrijk. Door graaf- en eetactiviteiten
heeft het bovendien een grote invloed op de structuur en samenstelling
van de bovenste tientallen centimeters van de zeebodem (bioturbatie).

. Macrobenthos
In de estuaria wordt de grootste biomassa van de grotere bodemorganis
men gevormd door schelpdieren en wormen, in sterk wisselende aantallen.
Op stranden die sterk aan de golfwerking blootgesteld staan komen slechts
enkele kreeftachtigen en wormen voor. De biomassa is laag en er zijn wei
nig soorten. Van het strand gaande tot een diepte van 10 à 20 meter neemt
de betekenis van de kreeftachtigen af, doch neemt de soortverscheiden
heid toe. De verder uit de kust liggende gebieden tot een diepte van
35 à *t0 meter kenmerkt zich door de aanwezigheid van verschillende stekelhuidigen en kreeftachtigen. In de diepere delen van de Noordzee vormen
wormen de hoofdmoot, gevolgd door de schelpdieren.
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viduen en de biomassa op een bepaalde plaats sterk veranderen. De oor
zaken zijn niet bekend, hoewel in ondiep kustwater de invloed van zware
stormen waarschijnlijk lijkt.
De biomassa van de grotere bodemorganismen is in de zomer groter dan in
de winter. Afname van de biomassa in de winter is te wijten aan een af
name van de aantallen (door sterfte en predatie) en individueel gewichts
verlies (wintergewicht 50# van het zomergewicht). In het algemeen vindt
men de hoogste biomassa en soortenverscheidenheid bij een slibgehalte
van groter dan 1%. Bij een laag slibgehalte en zeer hoge slibgehalten
(respectievelijk kleiner dan 1# en groter dan 2.3%) nemen de biomassa en
de aantallen soorten af. De hoogste biomassa is te vinden op de bij eb
droogvallende delen van de estuaria. Op de rest van het Nederlandse con
tinentale plat is de biomassa 5 à 10 maal lager.

. Meiobenthos
Het meiobenthos bestaat voornamelijk uit nematoden, kleine kreeftachtigen en protozoa. De gieren komen in zeer grote dichtheden voor:
81.000 - 12.000.000 per m . De biomassa is vergeleken met de macrobenthos laag. De meiobenthos in het zuurstofloze gedeelte van de zee
bodem op een tiental centimeters diepte is aangepast aan het leven in
een omgeving rijk aan zwavelwaterstof en is voorts bijzonder complex (8).

. Microbenthos
In zeewater als ook in de bodem zijn de hoogste aantallen en biomassa
van bacteriën en andere microorganismen nabij de kust te vinden in nauwe
samenhang met het voorkomen van organisch materiaal. In de bodem worden
veel hogere aantallen microorganismen gevonden dan in zeewater.
In het algemeen hebben al deze bacteriën en andere microorganismen een
zeer belangrijke rol als afbrekers van organische stof en het daarbij
vrij maken van nutriënten om de primaire produktie op gang te houden.
In de oceaan speelt deze mineralisatie zich voornamelijk af in de boven
ste 200 meter van de waterkolom. In de ondiepe Waddenzee daarentegen
speelt de mineralisatie in het bodemmateriaal een belangrijke rolt met
name in de iets diepere bodemlagen waar sulfaatreductie belangrijk is.
Mogelijk is de Noordzee een tussenvorm van dq.e in de oceaan en de Wad
denzee. De ondiepe zuidelijke Noordzee zal daarbij dichter bij de Wad
denzee staan dan de Noordzee benoorden de Doggersbank.

. Epifauna
Van de op de bodem levende bewegende dieren in de Noordzee zijn alleen
over de garnaal veel gegevens bekend. De garnalen komen vooral voor in
de estuaria en in de kustzone tot 50 à 70 kilometer uit de kust. In de
herfst en winter trekken de garnalen uit de estuaria en de kustzone naar
het relatief warmere water verder in zee. In het voorjaar keren de garna
len weer naar de kust en de estuaria terug. •
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Het grootste deel van de gegevens over vissen in de Noordzee heeft
betrekking op voor de visserij belangrijke soorten: haring, tong, schol
kabeljauw, schelvis, wijting, makreel, koolvis, kever, sprot en zandspiering.
De voor de Nederlandse visserij zeer belangrijke tong en schol heeft
zijn verspreidingsgebied in het zuidelijk deel van de Noordzee.
De eieren van de meeste vissoorten zweven in het water. De haring en
zandspiering zetten de eitjes af op een harde ondergrond, bijvoorkeur
grind en schelpen. De eieren en larven van de in de zuidelijke Noordzee
paaiende vissen worden met het water naar het Nederlandse kustgebied en
de Waddenzee gevoerd. Deze gebieden vormen vooral voor haring, tong en
schol en mogelijk ook voor kabeljauw en wijting een opgroeigebied "kinderkamer", waarin zij onder gunstige omstandigheden kunnen opgroeien.
Doorgaans verlaten de jonge vissen de kustgebieden laat in de herfst.
Kabeljauw en wijting leven eerst pelagisch en later meer in de nabij
heid van de bodem. Platvis brengt na het larvale stadium zijn gehele
leven op en nabij de bodem door. Alleen als zij zich over grotere af
standen verplaatsen komen zij tot aan het wateroppervlak voor.
Haring, sprot en makreel hebben geen wezenlijke binding met de bodem en
leven vanaf het larvestadium pelagisch.
Het voedsel van de larvale vissen bestaat uit plankton, vooral kiezelwieren en copepoden. De grotere vissen eten copepoden of kleinere vis
sen. Platvissen eten bodemdieren, zoals schelpdieren, wormen en kreeftachtigen. De jonge kabeljauwachtigen eten veel garnalen en bij het
groter worden steeds meer vis.

k.3.2 Vogels
. Zeevogels
Het aanta^vogels dat op de zuidelijke Noordzee fourageert wordt geschat
op 11 per km op een afstand binnen 10 km uit de kust en cjp 2,8 daarbuiten.
Voor de centrale Noordzee ligt de schatting op 3t1* per km .
Het betreft hier overigens vaak "kustvogels": echte zeevogels die alleen
in de broedtijd aan wal komen - zoals de zeekoet en de stormvogel - komen
veel minder voor.
Het voedsel van de zeevogels bestaat voornamelijk uit pelagische dieren:
kleinere vis en kreeftachtigen. Duikeenden kunnen in de kustzone ook
bodemdieren eten, zoals schelpdieren, wormen en stekelhuidigen.
Van meeuwen is bekend dat ze door eilanden in voedselrijke gebieden worden
"aangetrokken".

. Trekvogels
Een aanzienlijk deel van alle Noord- en Midden-Europese vogelsoorten
verplaatsen zich bij hun trek over de Noordzee.
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Broedgebied

Overwinteringsgebied

Groenland en IJsland

Zuid-Europa en Afrika

Noord-Europa

Zuid-Europa en Afrika

West- en Midden Europa

Groot Brittaniê en Ierland

De vliegroutes van de vogels binnen een groep gaan over een breed
front nagenoeg parallel aan elkaar.
Bij slecht weer is het mogelijk dat de vogels die van het Europese
vasteland naar Groot Brittaniê willen vliegen eerst langs de kust naar
het zuiden trekken om pas bij goed weer en anders pas bij het Nauw van
Calais over te steken.
Over zee trekkende vogels worden door eilanden aangetrokken: de trek
lijnen komen dan in één punt tezamen. Een voorbeeld hiervan is Helgo
land. De vogels worden tot op een afstand van *+0 à 50 kilometer aan
getrokken. De vogels rusten op het eiland uit.

k.3'3 Zoogdieren
Een aantal soorten zeezoogdieren komt voor in de wateren van de zuide
lijke Noordzee, namelijk zeehonden en walvisachtigen (tandwalvissen).
De gewone zeehond is de soort die langs onze kusten leeft, de grijze
zeehond is slechts een dwaalgast die weggetrokken is uit zijn overvolle
kolonies rond Schotland.
De tandwalvissen laten zich verdelen in bruinvissen, dolfijnachtigen
(onder andere de witzijde dolfijn en de tuimelaar) en potvissen. Deze
laatsten spoelen in enkele stuks per eeuw aan op onze kust. Bruinvissen
komen sinds de dertiger jaren niet meer voor in grote aantallen in onze
wateren, maar een enkeling wordt elk jaar nog wel waargenomen. Voor deze
soort alsmede voor de dolfijnen geldt dat de voortplantingsgebieden niet
in onze wateren liggen.

k.k Huidige verontreinigingstoestand van het milieu
k.b.l De verontreinigingstoestand van het water
. Algemeen
De Noordzee kan beschouwd worden als één van de meest verontreinigde
zeeën ter wereld. De instroom via ernstig verontreinigde rivieren als
de Rijn, Maas, Schelde, Theems, Tyne, Weser en Elbe moet worden gevoegd
bij smeerpijpen, die rioolwater lozen, en een grote verontreiniging via
de atmosfeer. Daarnaast vindt ook verontreiniging plaats van (dumpings)
schepen en boorplatforras, alsmede thermische verontreiniging door koel
waterlozingen.
Voor het Nederlandse kustwater zijn met name de verontreinigingen die met
de Rijn en Maas worden meegevoerd maatgevend. Daarnaast moet rekening wor
den gehouden met de lozing van ongezuiverd afvalwater van de agglomeratie
Den Haag en van lozingen uit het Rijnmond- en IJmondgebied.
In Tabel k.2 is een schatting gegeven van de hoeveelheden van enkele afval
stoffen die jaarlijks, in hoofdzaak via ongeveer 85 km rivierwater, in het
Nederlandse kustwater terechtkomen. Het merendeel van deze hoeveelheden
bereikt de zee via de Nieuwe Waterweg en de Haringvlietsluizen. Tevens is
aangegeven wat de bijdrage zou zijn van het veronderstelde industriële
complex, overeenkomstig de gegevens vermeld in tabel 3.7.

-32Tabel *+.2: Geschatte hoeveelheden van enkele afvalstoffen (kg per uur),
die vanuit Nederland in het kustwater terechtkomen (peildatum 1977)
vergeleken met de bijdrage van het veronderstelde industriële
complex

Stof (groep)

Vanuit Nederland

«

Industriële complex

Chloride

(Cl")

Natrium

(Na+)

800.000**

8.000

Sulfaat

( S O k 2" )

^50.000

9.000

IfOO.OOO**

9.000

2^0.000

if.000

200.000

6.000

Calcium

(Ca2+)

Stof/slib

1.300.000

28.000

Zuurstofbehoefte

(COD)

IJzerzouten

(Fe3+)

10.000

1.250

Ammoniak

(NH )

10.000

1.100

7.000

35

2.000

150

Olie
Zuur

(H+)

Chloorkoolwaterstoffen (C H Cl )
x y z
Fenol
(CéH OH)
Kwik

(Hg)

1.000
100

9?
1

3

1

** = gecorrigeerd voor de natuurlijke afvoer via het rivierwater
*

= exclusief dumping

Een globale vergelijking van de gegevens van Tabel b.2 wekt de indruk
dat de bijdrage van het industrie-complex aan de verontreinigings
toestand van het Nederlandse kustwater voor een aantal belangrijke
stoffen betrekkelijk gering zal zijn, in de orde van enkele procenten.

. Zware Metalen
De hoge concentraties bij de Nederlandse kust aan zware metalen kunnen
worden toegeschreven aan de invloed van de sterk vervuilde rivieren, zo
als de Rijn en de Maas. Voor de ecologische betekenis van deze metalen
is het belangrijk te weten in welke vorm deze aanwezig zijn, omdat niet
alle vormen in dezelfde mate beschikbaar zijn voor opname door organismen.
Er wordt daarom vaak een indeling gemaakt in "opgelost" metaal (dat wil
zeggen tot de fractie behorend, die door een filter van
gaat)
en gesuspendeerd materiaal.
Uit de gegevens van het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater
(R.I.Z.A.) blijkt dat in 1976 naar schatting 23 ton kwik per jaar in
het Nederlandse oppervlaktewater wordt geloosd, terwijl de grensover
schrijdende rivieren hieraan nog eens een gelijke hoeveelheid toevoe
gen (Rijn: 20 ton (Lobith) en Maas: 3 ton (Eijsden)). Minder dan een
derde van deze hoeveelheid zal uiteindelijk het Nederlandse kustwater
bereiken.
In het geval van cadmium wordt in Nederland geloosd 20 ton per jaar,
terwijl de Rijn (l60 ton bij Lobith) en de Maas (20 ton bij Eijsden)
hieraan nog eens l80 ton toevoegen. Minder dan de helft van deze hoe
veelheid zal uiteindelijk het Nederlandse kustwater bereiken.
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In Tabel 4.3 zijn de in het Noordzeekustwater gemeten kwikgehalten ver
meld op basis van gegevens van het R.I.Z.A.
Tabel 4.3: Kwikconcentraties in het Nederlandse kustwater (1976, RIZA)

Afstand uit de kust
km

Gemiddelde kwikconcentratie 0"g/D
Opgelost
Gesuspendeerd
Totaal

1

0,04

0,04

0,08

4

0,04

0,02

0,06

10

0,04

0,01

0,05

30

0,04

0,00

0,04

70

0,04

0,00

0,04

De vrijwel homogene verdeling van het kwikgehalte in het Nederlandse
kustwater als weergegeven in Tabel 4.3 wijst op de gecompliceerdheid
van de processen die bij de verontreiniging met zware metalen een rol
spelen. Er kan bijvoorbeeld via een desorptie/adsorptie proces een
uitwisseling tussen metalen in oplossing en in suspensie voordoen, waar
bij ook het bodem-sediment als (tijdelijk) reservoir kan dienen. Deze
stoffen zouden dan een transportgedrag gaan vertonen dat meer lijkt op
dat van gesuspendeerde stoffen dan op dat van een opgeloste stof.

. Pesticiden en PCBs
De gegevens over de verspreiding van pesticiden en PCBs in de zuide
lijke Noordzee zijn zeer beperkt. De directe meting van deze stoffen in
het water en het sediment is vanuit een analytisch oogpunt nog onbe
trouwbaar.
Een mogelijke indirecte methode voor de bepaling van de vervuiling in
de verschillende delen van de Noordzee is die, waarbij de concentraties
in de biomassa (bijvoorbeeld vissen) vergeleken worden. Het voordeel is
dan dat de betreffende pesticiden en PCBs in vissen sterk geaccumuleerd
worden waardoor het analytische probleem eenvoudiger wordt.
Uitgaande van de aanname dat er een bepaalde verhouding bestaat tussen
de in het water en in het vetweefsel van organismen aanwezige concen
traties, kan er dan een onderscheid worden gemaakt naar de mate van ver
vuiling van een bepaald deel van de Noordzee.
Uit een vergelijkend onderzoek van de levers van kabeljauw uit ver
schillende delen van de Noordzee, bleken die uit de zuidelijke Noordzee
de hoogste concentratie aan pesticiden en PCBs te bevatten: Tabel 4.4

-34Tabel 4.4; PCB- en pesticidengehalten in kabeljauwlevers, gemiddeld
over de jaren 1974-1977, uit de Noordzee, uitgedrukt in
mg/kg op vetbasis (RIVO)

Stof (groep)

Noordelijke Noordzee Centrale Noordzee Zuidelijke Noordzee

Vetgehalte (g/kg)

420

390

500

HCB

0,15

0,20

0,62

Dieldrin

0,16

0,40

0,78

rp, p' -DDT

1,8

2,8

2,3

PCB

6

20

44

Uit de gegevens van het RIV blijkt dat de belasting van het Nederlandse
oppervlaktewater met PCBs ongeveer 700 kg per jaar is. Door de Rijn
(Lobith) wordt jaarlijks 13 ton aangevoerd en door de Maas (Eijsden)
1,1+ ton. De aanvoercijfers lijken gering vergeleken bij de gehalten
die in de Noordzee worden aangetroffen. Neemt men aan dat het PCBgehalte in kabeljauwlever 10 - 10 maal hoger is dan in het water,dan
kan men op basis van Tabel 4.4 voor de zuidelijke Noordzee (2000 km )
een totale PCB hoeveelheid berekenen van in de orde 100 ton. Dit hoge
gehalte wijst op een belangrijke andere aanvoerweg, bijvoorbeeld via
de atmosfeer.

. Nutriënten
Door de toename van de bevolking en de groeiende industrialisatie
wordt het Rijnwater in toenemende mate belast met nutriënten. Vooral
het fosfaatgehalte vertoont na I960 een grote stijging als gevolg van
het in gebruik nemen van fosfaathoudende wasmiddelen.
De hoeveelheden nutriënten die van jaar tot jaar door de Rijn in het
Nederlandse kustwater wordt gebracht is enigermate afhankelijk van de
hoeveelheid afgevoerd water.
Immers, weinig afvoer resulteert in langzame stroming waardoor veel
fijn materiaal, rijk aan organische stof enNook nutriënten, kan be
zinken. Meer afgevoerd water leidt daarentegen tot een grotere totale
hoeveelheid afgevoerde nutriënten.
Het door de Rijn aangevoerde opgeloste materiaal wordt voor ongeveer
5056 in een circa 15 km brede strook met de heersende reststroom langs
de Nederlandse kust naar het noorden gevoerd. De gehalten die dan be
reikt worden liggen ongeveer 5 maal hoger als de overeenkomstige ge
halten aan nutriënten in het vrijwel onbelaste kustwater op 50 - 70 km
uit de Hollandse kust. In figuur 4.9 is dit aangegeven aan de hand van
het verloop van het totaal-stikstofgehalte en het totaal-fosforgehalte
in het Nederlandse kustwater op 4 en op 50 - 70 km uit de Hollandse kust
in 1976 (een zeer droog jaar).

. Warmte
Het lozen van koelwater in het stroomgebied van de Rijn heeft uiter
aard ook gevolgen voor het Nederlandse kustwater. Er wordt wel veronder
steld dat de huidige gemiddelde temperaturen van het Rijnwater 1 à 2°C

micromol per liter

Figuur 4.9 De veranderingen in het totaal stik
stof-en het totaal fosforgehalte in het Neder
landse kustwater op 4 en 50-70 kilometer uit
de kust in het jaar 1976.
(Kwaliteitsonderzoek in de Rijkswateren van
Rijkswaterstaat, verslag van de resultaten over
het vierde kwartaal 1976).
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Als dit zo is, dan zou ook de directe kuststrook langs de Hollandse
kust met ongeveer 0,5 C verhoogd kunnen zijn. Hoe het ook zij, de
temperatuur in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland is door het
gehele jaar heen hoger dan de gemiddelde luchttemperatuur.
In het voorjaar bedraagt dit verschil 1,1°C, terwijl in oktober dit
verschil gemiddeld over de periode 1965-1971 3»*+ C blijkt te zign ge
weest (RIZA). Gemiddeld over het gehele jaar is de Rijnmond 2,1 C
warmer dan de gemiddelde luchttemperatuur. Bij Lobith bedraagt dit
verschil zelfs bijna 3 C. Het lijkt overigens aannemelijk dat de ge
middelde temperatuur van de Rijn altijd al ongeveer 1 C boven dat van
de lucht heeft gelegen, doordat het water de warmte beter vasthoudt.
Ook het IJsselmeer is met 10,5 C gemiddeld ruim 1 C warmer dan het
jaargemiddelde van de lucht erboven!

4.4.2 De verontreinigingstoestand van de lucht
Uit verspreidingspatronen van NO en ammoniak over Noordwest-Europa
(9) en een SO^ studie in dit gebied
(10)
blijkt dat de Noord
zee, en wel vooral de zuidelijke Noordzee, deel uitmaakt van een zeer
groot verspreidingsgebied van luchtverontreiniging, reikend van het
Engelse industriegebied via Noord-Frankrijk en België naar het Ruhrgebied, tot in de industriegebieden van de DDR en Polen.
Ten einde de relatieve betekenis van de emissies van het industrie
eiland-complex te kunnen schatten zijn in Tabel 4.5 de totale emis
sies in de lucht boven Nederland aangegeven, tezamen met die voor het
het eiland.
Tabel 4.5: Totale emissies in de lucht in Nederland (Statistisch zak
boek 1977, CBS) in vergelijking tot de verwachte emissies
van het industrie-eiland-complex (peildatum 1975J

Stof

Nederland
(kg per uur)

Industrie-eiland
(kg per uur)

Zwaveldioxyde

(so 2 )

50 .000

14.000

Stikstofoxyden

(N°X)

34.000

2.800

Koolmonoxyde

(CO)

180.000

26.000

3.^00

2.800

16.000

1.200

Stof
Koolwaterstoffen (C H )
* y

De gegevens uit Tabel 4.5 laten zien dat de emissies in de lucht van
het industrie-eiland-complex ongeveer 15# uitmaken van het huidige
emissieniveau in de lucht boven Nederland.
Uit een studie van het RIV (11) over het interregionaal transport
van luchtverontreiniging blijkt dat de SO^-grondconcentraties zoals
die zich in Nederland buiten de stedelijke agglomeratie voordoen, voor
een belangrijk deel verklaard kunnen worden uit de aanvoer van veront
reiniging uit het Rijnmondgebied, het industriegebied bij Antwerpen en
het Ruhrgebied. De invloed van het Ruhrgebied en het Antwerpse industrie

gebied zijn het sterkst, vooral in oostelijk en zuidelijk Nederland.
De halfjaargemiddelde bijdrage over de periode 1 oktober 1976-1 april
1977 van het Ruhrgebied in Zuid-Holland is 1,2 g/m terwijl in het ,
centrum van de provincie door het Antwerpse industriegebied i+,6/^g/m
wordt bijgedragen. Het Rijnmondgebied draagt op dit laatste punt slechts
3flg/m bij aan de gemiddelde concentratie van ZS/ig/m . Het niet ver
klaarde deel voor het concentratie niveau in Zuid-Holland (70%) kan
voor ruwweg de helft worden toegeschreven aan locale verontreiniging en
voor de rest (10/fg/m ) aan de aanvoer over dermate grote afstanden
(Engeland, Frankrijk) dat deze aanvoer tot een stijging van de SO^concentratie in geheel Nederland leidt.
Op grond van deze gegevens lijkt het de auteur van dit rapport niet on
redelijk als achtergrondconcentratie voor het zuidelijk Noordzeegebied
een winterhalfjaargemiddelde aan te nemen van rond de lO^g/m S0_.
Dat wil dus zeggen dat, indien S0? een indicator is voor de verontrei
niging van de lucht, de concentraties aan luchtverontreinigende stoffen
in het zuidelijk deel van de Noordzee ongeveer 30% zullen bedragen van
die in de provincie Zuid- Holland.
Aangezien verwacht mag worden dat een eventueel industrie-eiland voor
al de luchtverontreinigingstoestand bij westelijke winden zal beinvloeden is in figuur *+.10 de gemiddelde SO^-concentratie in Nederland
aangegeven bij westelijke wind van 5-8 meter per seconde (1 oktober
I976-I april 1977). Ter vergelijking is in figuur 4.11 aangegeven hoe
de situatie eruit ziet bij oostelijke wind van 5-8 meter per seconde.
De SO_-gehalten aan de Hollandse kust ligt bij westenwind dus op niveau
van 10 à 20/tg/m , bij oostenwind op 30 à 40_/«g/m bij een winterhalf
jaargemiddelde concentratie van 20 à 30/^g/m .
Verwacht mag overigens worden dat, in de nabije toekomst door het weer
toenemende gebruik van steenkool, de SO^-concentraties in de lucht een
geleidelijke stijging zullen gaan vertonen.

5« Verspreiding van Lucht- en Wateremissies

(12)

5.1 Verspreiding van emissies in het water
5.I.I Algemeen
Voor de verspreiding van stoffen (opgeloste stoffen, gesuspendeerde
materialen en warmte) in de Noordzee zijn eeen tweetal processen van
belang:
- het massatransport door waterstromingen
- de verspreiding door menging
Zou men een "pakketje" water van zekere afmetingen gedurende enige tijd
volgen, dan zal door waterstromingen het pakketje niet alleen in zijn
geheel verplaatst worden, maar zal ook door turbulentie (=onregelmatige
wervelingen) menging optreden met het omringende water, waardoor concentratieverschillen worden afgevlakt.
De meest opvallende stromingen in de Noordzee worden veroorzaakt door het
getij. Toch zal het doorgaans niet nodig zijn voor het berekenen van de
verspreiding van emissies in het water de getijstromen in zijn geheel in
het massatransport op te nemen - Immers, het van belang zijnde versprei
dingsgebied heeft afmetingen in de orde van 100 km (dus een aantal malen
de getijweg van 10 à 15 km), terwijl de gemiddelde tijd voor een water
deeltje om zich over 100 km te verplaatsen in de orde van 30 dagen zal
liggen op grond van de reststroom (zie 4.2.1).
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Figuur 4.10 Nationaal
Meetnet voor Luchtver-

30-40 microgram
per kubieke meter

ontreiniging : gem iddelde SO2 - concentratie bij weste
lijke wind van 5-8 meter per sekonde in de periode
I oct I976 - I apr I977.

Figuur 4.11

Nationaal Meetnet
. . .
voor Luchtverontreiniging: ge

90-100microgram
per kubieke meter

middelde SO2-concent r a t i e b i j o o s t e l i j k e w i n d v a n 5 - 8
meter per sekonde in de periode 1 oct 1976-1 apr 1977.
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Voor een groot gedeelte van het verspreidingsgebied zullen concentratieverschillen binnen één getijperiode bij een continue kring
onbelangrijk zijn. Slechts in de onmiddelijke nabijheid van het lozingspunt kunnen deze concentratieverschillen belangrijk worden.
Wel is het zo dat door het
extra verdunning optreedt,
de watermassa heenbeweegt.
als die welke verwacht mag

heen en weer bewegen van het water een
doordat het lozingspunt als het ware door
Er kan zich dan geen concentratie opbouwen,
worden in een getijloze omgeving.

Voor het beschrijven van het verspreidingsbeeld op grotere afstand van
het lozingspunt kan volstaan worden met het berekenen van het:,transport
door de netto waterbeweging, onder invloed van de reststroom, de windstroom en de getijgolf, waarbij gemiddeld is over de getijperiode. Het
effect van de getijstroming is dan terug te vinden in een krachtige
bevordering van de menging.
Zoals reeds beschreven is *+.2.1 is de variabiliteit in de netto water
beweging van de Nederlandse kust groot. Over langere perioden gemiddeld
(orde 1 maand) kan worden uitgegaan van een waterbeweging gericht langs
de kust in noordooäfellijke richting, met een snelheid van k centimeter
per seconde. Over kortere perioden moet met grote afwijkingen rekening
worden gehouden, zelfs kan over een periode van 1*+ dagen een gemiddelde
netto waterbeweging van 0 centimeter per seconde optreden.
Het in het voorafgaande geschetste beeld van de verspreiding betreft de
over de diepte 'gemiddelde transporten en menging. Ter bepaling van de
verspreiding van opgeloste stoffen kan hiermee worden volstaan.
Fijne sedimenten, die in suspensie worden getransporteerd, vertonen
echter bij de bodem een hogere concentratie dan aan het oppervlak. Ze
kunnen zelfs worden afgezet en later weer ge'êrodeerd. Er moet daarom
rekening worden gehouden met het bestaan van diverse secundaire strpmingen die tot gevolg kunnen hebben dat de verspreiding van gesuspen
deerd materiaal belangrijk afwijkt van de verspreiding van opgeloste
stoffen. Gedacht moet worden aan:
- een lagere stroomsnelheid aan de bodem door wrijving
- een door de wind veroorzaakt
af gericht

jaargemiddelde bodemstroom van de kust

- een door de instroom van zoet rivierwater veroorzaakte kustgerichte
bodemstroom
- een door golven resulterend kustgericht massatransport (omdat naar
de kust toe lopende golven gemiddeld groter zijn dan de van de kust
af lopende golven
- een door de draaiing van de aarde veroorzaakte op het Noordelijk
halfrond naar rechts gerichte component van de waterbeweging, door
lagere stroomsnelheden aan de bodem resulterend in een van de kust
af gerichte bodemstroom
Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat tijdens, en vooral
vlak na stormvloeden, tijdelijk afgezet materiaal weer in suspensie kan
komen, waardoor tijdens het terugstromen van opgewaaid water een belang
rijk van de kust afgericht slibtransport zal plaatsvinden.
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3.1.2 De verspreiding van opgeloste stoffen
Slechts in zeer vereenvoudigde systemen is het mogelijk de versprei
ding van stoffen uit een continue bron analytisch te berekenen. In
het algemeen is men aangewezen op numerieke modellen. Het gebruikte
zogenaamde "superpositieprogramma" berekent de verspreiding van een
continue lozing door de versçreidingspatronen van een groot aantal
momentlozingen te superponeren. De momentlozingen vinden plaats op
dezelfde locatie als de continue lozing, op een reeks opeenvolgende
regelmatige tijdstippen. Bij de berekening van een continue lozing
wordt aan het superpositieprogramma opgegeven, wat het gedrag van
momentlozingen in het ontvangen systeem is. Van belang zijn:
- de •orm van de wolk afkomstig van de momentlozing
- de relatieve concentratieverdeling in de wolk
- het concentratieverloop met de tijd
- bij niet conservatieve stoffen (afbreekbaar organisch materiaal,
warmte) de afbraaksnelheid
- het netto watertransport in het ontvangende water
- de plaats van de bron ten opzichte van de kust
In de figuren 5J. tot 5.15 zijn verspreidingspatronen en concentratie
profielen weergegeven, zoals berekend met het superpositieprcgramma.
De figuren bestrijken een gebied van 100 x 300 km met aan een van de
lange zijden een "gesloten rand", welke de kust voorstelt.
In de bovenaanzichten (verspreidingspatronen) zijn de lijnen van gelijke
concentratie aangegeven; .reflectie tegen de kust zorgt ervoor dat de isoconcentratielijnen de kust steeds loodrecht treffen. Zeer dicht bij de
bron zijn geen concentratielijnen weergegeven, daar de gevolgde reken
wijze daar geen betrouwbare resultaten geeft.
De figuren met de bovenaanzichten bestaan in het algemeen uit twee deelfiguren, waarin de iso-concentratielijnen voor een lozing op ^5 km uit
de kust en een lozing op 5 km uit de kust zijn samengebracht.
In de andere figuren is het concentratieverloop voor beide lozingen langs
enkele lijnen evenwijdig aan de kust weergegeven: voor lozing vanaf de
"eiland-situatie" het concentratieverloop aan de kust In op ^5 km af
stand (de "hartlijn" van de afvalwaterpluim), voor de lozing vanaf de
"kust-situatie" het concentratieverloop aan de kust ên de kustlijn op
5 km van de kust.
Bij de berekeningen zijn een aantal grootheden doelbewust gevarieerd, en
een aantal in principe vastgehouden. De doorgaans vaste grootheden zijn
slechts een enkele maal gevarieerd met het doel de gevoeligheid voor va
riatie te testen.
Variabel zijn:
L - de afstand lozingspunt tot de kust, L= 4^.000 m en L= ro
U

.- netto waterstroomsnelheid, U
.= 0,0k m/_ en U
= 0 m/_
rest
rest
'
s
rest
s
T^- halfwaardetijd voor afbreekbare stoffen, T^= 1, 5, 25 enoodagen

Vast zijn:
Q - lozingsdebiet, genomen als Q= 1 eenheid /s, continu
H - waterdiepte, H= 15 m bij lozing op 5 km uit de kust
H= 20 m bij lozing op '45 km uit de kust
Ook de vorm van de wolk, de concentratieverdeling in de wolk, en het
concentratieverloop met de tijd zijn vast genomen op basis van de
beste daarvoor beschikbare gegevens.
De concentraties zoals die weergegeven zijn in de figuren 5*1 tot 5*15
geven aan het aantal eenheden per
(bij een lozing van 1 eenheid/
seconde continu ).
^
i

Het verloop van het door een iso-concentratielijn omsloten oppervlak
A
als functie van de concentratie is voor de diverse omstandigheden weer
gegeven in de figuren 5»l6 tot 5«l8»
In de figuren is steeds de nadruk gelegd op de vergelijking tussen een
lozing vanaf een eiland en vanaf de kust.
Behalve een afstandsmaat in kilometers zijn bij de verspreidingsfigu
ren langs de kust ook enkele markante punten aangeduid, indien ver
ondersteld wordt dat de lozing uit de kust bij Hoek van Holland plaats
vindt. Daar de gehele kustlijn is vereenvoudigd tot een rechte lijn,
leidt verschuiving van het lozingspunt langs de kust slechts tot een
verschuiving van deze markante punten. Verschuiving van het lozingspunt
loodrecht op de kust maken echer nieuwe berekeningen noodzakelijk. Een
eenvoudig geval is wel de waterdiepte H. Deze zit lineair in de concen
tratie. Bij een nieuwe waarde H* kunnen de oude resultaten omgewerkt
worden door de concentraties te vermenigvuldigen met H/H*.
Een vergelijking van de vestiging aan de kust en op een eiland op h^> km
afstand uit de kust leert het volgende:
- bij de kust-situatie zijn de concentraties langs de kust 3 - 5 maal
zo hoog als op dezelfde afstand "benedenstrooms" van het eiland op
km uit de kust
- bij de kustsituatie wordt een 2 à 3 maal zo grote oppervlakte binnen
dezelfde iso-concentratielijnen omvat als in de eiland-situatie
- de kustvariant geeft aan de kust een 20 maal zo grote maximale con
centratie als het eiland
- op grote afstand zijn de concentraties aan de kust bij een lozing
vanaf de kust ongeveer 3 maal zo hoog als vanaf een eiland
Voor afbreekbare stoffen gelden soortgelijke conclusies, maar de di
mensies van het verontreinigde gebied zijn kleiner naarmate de halfwaarde-tijden kleiner zijn. Daardoor wordt de verhouding tussen de
concentraties aan de kust veroorzaakt door een kustlozing of een ei
landlozing steeds groter.

$.1.3 De verspreiding van warmte
Een bijzondere vorm van afvalwater is koelwater. Koelwater kan beschouwd
werden als een afbreekbaar afvalwater maar met dit verschil ten opzichte
van opgeloste stoffen, dat de halveringstijd afhankelijk is van de laagdikte, waarover het koelwater zich heeft verspreid. Dit wordt veroorzaakt
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doordat het koelwater "afgebroken" wordt door warmteafgifte aan de
lucht. De grootte van het warmtetransport is dus evenredig met het
wateroppervlak, terwijl de warmte-inhoud van het koelwater evenredig
is met het volume van de waterlaag: hetzelfde wateroppervlak verme
nigvuldigd met de laagdikte.
Voor een situatie met zwakke wind (0-3 m/s op 2 meter boven het
zeeoppervlak) kunnen voor de halfwaardetijd van warmte in zeewater
de in de Tabel 5.1 gegeven waarden berekend worden. Bij een matige
wind (7 m/s) worden de halfwaardetijden ongeveer gehalveerd.
• M

Tabel 5«l?Halfwaardetijd«Van warmte' in zeewater afhankelijk van de
waterdiepte (bij zwakke wind)

Waterdiepte (meter)

J

Halfwaardetijd (dagen)

100

172

50

86

25

43

20

35

15

25

10

18

5

9

2

3,5

Neemt men aan dat het koelwater zich snel over de gehele diepte
verspreidt, dan is de halfwaardetijd bij een diepte van 15 à 20
meter ongeveer 25 dagen. Voor de verspreiding van het koelwater van
de eiland-situatie en de kustlocatie kunnen dan de eerder berekende
verspreidingspatronen voor een opgeloste stof met een halfwaardetijd
van 25 dagen worden gebruikt (figuur 5«2)
Bij een koelwaterlozing van Q m"/s met een temperatuursverschil at°C,
komt de iso-concentratielijn van 1 C temperatuursverschil overeen met
een concentratie
1
bij een lozing van 1 eenheid/s. Bij een reëel
Q «A t
•?
Q
mogelijke lozing van 50 m /s met *t = 14 C komt de lijn met 0,5 C
temperatjiursverschil (*t = 0,5 C) overeen met de iso-concentratielijn
7 x 10
. Het is evenwel niet erg reëel om aan te nemen dat het koel
water zich over de volledige diepte verspreidt, In de praktijk blijkt
eerder een laagdikte van enkele meters op te treden bij rustige om
standigheden. Voor de situatie op zee lijkt een laagdikte van 2,5
meter dan niet onwaarschijnlijk.
In geval gerekend wordt met 2,5 meter is de halfwaardetijd 5 dagen en
kunnen de overeenkomstige verspreidingspatronen voor een opgeloste stof
met een halfwaardeti jd van 5 dagen gebruikt worden (figuur5.3), waarbij
echter wel met deze nieuwe diepte rekening moet worden gehouden. Zo
komt dan dus een temperatuursverschil van 0,5 C in de 2,5 meter dikke
oppervlaktelaag overeen met de iso-concentratielijn
2,5 x 7 x 10"^= 1,2 x 10~k en 2,5 x 7 x 10~ïf= 0,9 x 10"^ voor een
15
20

-1+1-

lozingslocatie op 5 respectievelijk *+5 km uit de kust (waarvoor immers
diepten van 15 en 20 meter in de berekening zijn doorgevoerd).
Uit de figuren 5»5 en 5»1^ volgt dan dat het gebied met At=0,5°C zich bij
een nettowaterstroom 0,0b m/s kan uitstrekken tot een afstand van minder
dan 20 km van de lozingsplaats, bij een waterstroom van 0 tot minder dan
10 km, voor zowel de kust als de eilandlocatie. In beide gevallen hebben
de gebieden met een temperatuursverhoging van meer dan 0,5 C dan afmetingen
in de orde van 10 km, dus in dezelfde orde van grootte als de afmetingen
van het eiland en de getijweg.

5.1.** De verspreiding van» sediment en
. Verticaal transport
In tegenstelling tot grove sedimenten, die dicht langs de bodem worden
getransporteerd, kan slib over de volle hoogte van een stromende water
massa in suspensie gaan. De fijne deeltjes bewegen daarbij onder invloed
van de zwaartekracht en de menging.
Aan de bodem wordt bij hoge snelheden (groter dan 0,5 m/s) slib geëro
deerd: bij lagere snelheden (kleiner dan 0,1 m/s) treedt afzetting op.
Golven kunnen dit proces van erosie versterken en de afzetting remmen.
Uit berekeningen blijkt dat deeltjes groter dan 100/i m nauwelijks in
suspensie vervoerd zullen worden en zo dit gebeurt alleen in de aller
onderste lagen.
Deeltjes met afmetingen tussen 20 en 100/tm vertonen een duidelijke
gradiënt in de concentratie. De nog fijnere deeltjes gedragen zich vrij
wel als in oplossing.
Gezien de gemiddelde snelheden van de getijstromen in het Nederlandse
kustgebied lijkt het gerechtvaardigd voor het transport van gesuspen
deerd materiaal uit te gaan van deeltjes kleiner dan 50/^m. Om de al
dan niet tijdelijke afzetting te simuleren kan voor de verspreiding een
halfwaardetijd van 25 dagen worden gebruikt.

. Horizontaal transport
Slib dat in suspensie is, beweegt zich horizontaal praktisch met de
snelheid van het water, zodat het locale slibtransport met dezelfde snel
heid en richting verloopt als het watertransport. Bij een homogene ver
deling gedraagt het slib zich als een opgeloste stof.
Afwijkingen van dit gedrag treden op als gevolg van tijdelijke afzetting
en als gevolg van een inhomogene verdeling over de verticaal. Verwacht
wordt een kustwaartse component van de beweging van het slib in de orde
van grootte van 0,5 - 1 cm/s. Dit effect kan globaal in rekening worden
gebracht als een correctie op de berekende verspreidingspatronen voor
een opgeloste stof.

-b2-

Overigens blijkt uit 'i.2.3 dat veel slib uiteindelijk terecht zal
komen in de estuaria van de Noordzee of in een aantal diepere delen
waar de waterbeweging te gering is om nog tot opwerveling te leiden.
Alleen een zeer fijne fractie kan mogelijk naar de oceaan ontsnappen.

. Te verwachten hoeveelheden slib
Rekening houdend met egn totale zandwinbehoefte voor de bouw van een
eiland in zee van 2 x 10 ton en een slibgêhalte van 2%, dan zou uit
gaande van een bouwtijd van 8 jaar een hoeveelheid gesuspendeerd matgriaal met een diameter kleiner darr 16 yU,m kunnen vrijkomen van ^5 x 10
ton per jaar.
Beschouwd men het mategiaal met deeltjes kleiner dan 50 /^m, dan zal
sprake zijn van 10x10 ton per jaar. De bron van dit fijne materiaal
zal niet samenvallen met het eiland, doch zich binnen een straal van
ca. 20 km rond de locatie bevinden.
Het is niet waarschijnlijk dat al het slib, dat zich in het gewonnen
zand bevindt in suspensie zal raken. Aangenomen raag worden dat de
helft van het materiaal met een diameter van 50 /Um zich zal gaan ver
spreiden, hetgeen een bronsterkte zou betekenen van 80 à 250 kg/s.
Naar schatting zOlhext uit de industri'êle processen per jaar ongeveer
30.000 ton slib vrijkomen (3*3«^) ofwel 1 kg/s. Deze bron valt samen
met het eiland, terwijl de bron van het natuurlijke slib zich in de
loop van de bouw verplaatst tussen 20 en 60 km uit de kust.

. Verspreiding
De bovenstaande bronsterkte, gecombineerd met het verspreidings
patroon voor opgeloste stoffen met een halfwaardetijd van 25 dagen,
geven de concentraties bij de iso-concentratielijnen als vermeld in
Tabel 5«2.
Tabel

Slibgehalten in de Noordzee als gevolg van de bouw van een
eiland

Contour in geval van
bronsterkte 1 kg/s

Bron 80 kg/s

Bron 25O kg/s

10 ^ kg/m^

8OO

mg/1

25OO

mg/1

10 ^ kg/m^

80

mg/1

25O

mg/1

10 ^ kg/m^

8

mg/1

25

mg/1

10 ^ kg/m^

0,8

mg/1

10

0,08 mg/1

kg/m''

2,5

mg/1

0,25 mg/1

-1*3Verder zijn uit de verspreidingspatronen de in figuur 5*l8 gegeven
relaties afgeleid aangevende de grootte van de gebieden waarin be
paalde concentraties worden overschreden; zowel in het geval van een
volledig conservatief gedrag als bij het optreden van enige sedimen
tatie (T^=25 dagen).
De concentraties die mogen worden verwacht aan de kust bij IJmuiden
en voor de mond van het Marsdiep zijn aangegeven in Tabel 5»3
Tabel 5-3s Slibgehalte bij IJmuiden en voor de mond van het Marsdiep
als gevolg van de bouw van een eiland in zee, 50 km west
van Hoek van Holland

Plaats

T,= ~
1

Bron 80 kg/s
T-i = 25 d
1

Tj= "o
7

Bron 250 kg/s
T-, = 25 d
7

IJmuiden

0,6 mg/1

0,2 mg/1

1,8 mg/l

0,6 mg/1

Marsdiep

0,2 mg/1

0,1 mg/1

0,5 mg/1

0,3 mg/1

Introductie van een landwaartse transportcomponent, veroorzaakt door
inhomogeniteit over de waterkolom, heeft ongeveer een verdubbeling van
de berekende concentraties aan de kust tot gevolg. Als de bron dichter
bij de kust komt dan het eiland (bijvoorbeeld 20 km) dan kunnen de con
centraties aan de kust nog een 50# toenemen.
Vergelijking van het verspreidingspatroon vanuit het eiland met de na
tuurlijke concentraties (fig. ^.5) leert dat slechts dicht bij de kust
de kunstmatige troebeling onder doet voor de bestaande. De hoge con
centraties zullen juist voorkomen in die gebieden waar nu, met concen
traties van minder dan 5 mg/1, het doorzich£ van het water het grootst
is. In een gebied van naar schatting 100 km zal de concentratie aan
slib als gevolg van de bouw van een eiland toenemen tot meer dan 20 mg/1.
De concentratie aan de kust wordt geschat op minder dan 2 mg/1.
Enkele weken na het gereedkomen van de bouw van het eiland zal deze ver
hoging weer verdwenen zijn en rest nog slechts de verhoging als gevolg
van de activiteiten op het eiland zelf.
Deze lozing van industrieel slib van het voltooide eiland wordt geschat
op ca. 1% van die gedurende de constructie: 1 kg/s.

5.2 Verspreiding van emissies in de atmosfeer

(13)

5.2.1 Algemeen
De verspreiding van gassen en kleine deeltjes hangt af van de luchtbe
weging: wind en turbulentie (=onregelmatige wervelingen). Naarmate de
turbulentie krachtiger is, is de verspreiding sterker, met als gevolg
een verlaging van de concentratie. Dit wordt bevorderd wanneer:
- de windsnelheid groter is
- de stabiliteit van de atmosfeer geringer is
- het terrein waarboven de verspreiding plaatsvindt een grotere ruwheid
vertoont

-kk-

Ruwweg daalt de temperatuur bij toenemende hoogte met ongeveer 10°C
per km. Is de temperatuurdaling groter, bijvoorbeeld door opwarming
van de onderste luchtlagen, dan zal een om toevallige redenen op
stijgende luchthoeveelheid op een hoger niveau aangekomen warmer en
dus lichter zijn dan de omringende lucht en dus verder stijgen. Even
zo wordt een dalende luchtbeweging versterkt: de luchtlaag is instabiel.
Is de temperatuurdaling bij toenemende hoogte kleiner dan 10°C, bij
voorbeeld door afkoeling van de onderste luchtlagen, dan is een even
tueel opstijgende luchthoeveelheid te zwaar voor zijn nieuwe omgeving
en wordt weer tot dalen gedwongen. Op dezelfde wijze worden dalende
bewegingen onderdrukt: de luchtlaag is stabiel.
Wanneer de oppervlakteruwheid toeneemt resulteert dat in toenemende
turbulentie en dus in toenemende verspreiding. Voor een zeeoppervlak
ligt de ruwheid in de orde van 1 millimeter hoogte (windrimpels op het
water), weinig afhankelijk van de golfhoogte. Bij een landoppervlak
varieert de ruwheid met de terreingesteldheid, bebouwing en dergelijke
van minder dan 1 centimeter tot enkele meters.
Voor de verspreiding van verontreinigende stoffen in de atmosfeer is
ook de menghoogte van belang: de hoogte tot waar luchtverontreiniging
van geringe hoogte afkomstig kan doordringen. Deze luchtlaag is in
eerste instantie beschikbaar om de verontreiniging op te nemen.
Boven land varieert deze menghoogte van een honderdtal meters onder
stabiele omstandigheden tot enkele kilometers bij een sterk instabiele
opbouw van de atmosfeer.
Boven zee is de menghoogte, mede door een geringere ruwheid, gewoonlijk
aanzienlijk lager dan boven land.

5«2.2 Verschillen tussen de situatie op land en op zee
. Wind
Boven zee is de gemiddelde windsnelheid groter dan boven land: boven
de zuidelijke Noordzee globaal ongeveer het dubbele van die boven cen
traal Nederland. De situatie aan de Nederlandse kust verschilt veel
minder van die boven de zuidelijke Noordzee.
Omdat de afname van de concentratie in een pluim omgekeerd evenredig is
met de windsnelheid, zal bij overigens gelijke omstandigheden, de ver
spreiding boven zee groter zijn dan boven land.

. Stabiliteit
Boven land vertoont de stabiliteit een karakteristieke dagelijkse
schommeling. In de nacht is de situatie vaak stabiel ten gevolge van
uitstraling van het aardoppervlak, waardoor de onderste luchtlagen
worden afgekoeld. Overdag is de situatie vaak onstabiel ten gevolge van
instraling van zonlicht, waardoor het aardoppervlak en daardoor de
onderste luchtlagen worden verwarmd, met als gevolg verticale turbulente
bewegingen. De dagelijkse temperatuurgang bedraagt boven land vaak een
tiental C, hetgeen wijst op een grote relative verandering in stabili
teit.

-2+5Boven zee is de invloed van de in- en uitstraling op de stabiliteit
gering. De stabiliteit wordt hier op de eerste plaats bepaald door
het temperatuurverschil tussen de lucht en het water en daarnaast, in
veel mindere mate, door de vochtigheid. De dagelijkse gang in de tem
peratuur is beperkt tot slechts enkele C, terwijl de temperatuur van
het zeewater zelfs vrijwel geen dag- en nachtschommeling vertoont.
Hierdoor is de stabiliteit gedurende de dag, met een toenemende lucht
temperatuur, groter dan gedurende de nacht, dit in tegenstelling tot
de stabiliteit boven land, waar juist de bodem overdag warmer wordt.
De relatieve veranderingen in stabiliteit zijn echter veel geringer
dan op land.
Reeds eerder is beschreven ( k . 2 . k ) dat in de periode april - augustus
de zeewatertemperatuur gemiddeld lager is dan die van de lucht, terwijl
in de periode september - maart het omgekeerde het geval is. Door deze
jaarlijkse schommeling in de lucht- en watertemperatuur boven de Noordzee
zijn de omstandigheden voornamelijk stabiel in het voorjaar en de zomer
en instabiel in het najaar en de winter. De maanden maart, april en
augustus en september vertonen min of meer een overgangssituatie: stabiel
overdag en instabiel in de nacht.
Boven zee wordt de stabiliteit ook beinvloed door de vochtigheid, die
het gevolg is van verdamping. In de meeste gevallen werkt dit effect
licht onstabiliserend (7)•
Door de verschillen in stabiliteit zijn de verspreidingsomstandigheden
in het algemeen op zee in het najaar en de winter beter dan in het
voorjaar en de zomer, hetgeen dus juist het omgekeerde is van de ver
spreiding als gevolg van stabiliteitsverschillen op land.

. Ruwheid
De ruwheid van het wateroppervlak is zeer klein vergeleken met het^
landoppervlak onder dezelfde stabiliteitsomstandigheden: van 1 x 10 cm
(stabiel) tot 2 x 10 cm (licht onstabiel) (1*0 , tegen een ruwheid van
globaal 1 meter op land. Door dit verschil in ruwheid zal de verspreiding
van verontreiniging in de atmosfeer boven zee kleiner zijn dan, bij
overigens gelijke omstandigheden, boven land.

. Henghoogte
Boven land varieert de menghoogte van een honderdtal meters in de nacht
(stabiel) tot enkele kilometers overdag (instabiel). Boven zee, waar het
verschil in stabiliteit tussen dag en nacht veel geringer is dan op land,
zal de menghoogte in de nacht iets hoger zijn dan overdag. Mede in ver
band met de geringe ruwheid van het zeeoppervlak moet dan gedacht worden
aan een menghoogte van slechts enkele tientallen meters in de periode
april - augustus en van enkele honderden meters in de periode september maart. Aangezien waarnemingen over de menghoogte op de Noordzee nagenoeg
ontbreken moeten deze waarden zuiver indicatief gezien worden.

5.2.3 De verspreidingspatronen van enkele ge'êmitteerde stoffen
Op basis van de emissiegegevens van verontreinigingen in de atmosfeer
(3.3) zijn de volgende stoffen in beschouwing genomen: SO^, NO^, ^0
H^S, stof- en roetdeeltjes, verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen.

-46Er wordt van uitgegaan dat de emissies continu en constant in tijd zijn.
Gerekend wordt met het zogenaamde "Nationaal model", aangepast aan de
omstandigheden boven zee.
Met locale invloeden op de verspreiding zoals door obstakels op het ei
land maar ook door het eiland zelf is geen rekening gehouden. Er is uit
gegaan van een situatie waarbij de bronnen zich in een ongestoorde stro
ming boven zee bevinden. De invloed van het eiland zelf zal aanleiding
geven tot een betere verspreiding. Hierdoor zullen voornamelijk in de
buurt van het eiland de concentraties lager komen te liggen dan in de
ongestoorde situatie.
Rondom het eiland zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd tot op een
afstand van 50 km van het eiland. Hierbij zijn alle bronnen in het centrum
van het eiland geplaatst, omdat voor deze afstand de exacte bronconfigura
tie geen rol speelt.
In de figuren 5»19 tot en met 5»25 zijn steeds de totale jaargemiddelde
concentraties per component gegeven, van alle industriële objecten die
de beschouwde component emitteren. Gekozen is voor de situatie met een
olie-gestookte centrale.
De verspreidingspatronen van de stof- en roetdeeltjes, gegeven in fig. 5«21,
zijn berekend uit de emissie van deeltjes met een diameter kleiner dan
20/Um. De grotere deeltjes (PVC, CaO, ureum, N.P.K, en fluoride) hebben
door hun gewicht een zodanige valsnelheid, dat snelle uitzakking plaats
heeft. Tevens worden deze grotere deeltjes geëmitteerd uit lage bronnen.
Uiteindelijk zullen hierdoor op en in de omgeving van het eiland de con
centraties hoger worden dan aangegeven in figuur 5*21.
Verder is bij de berekening van de verspreidingspatronen een mogelijk
effect van de kust op de verspreiding buiten beschouwing gelaten.
Vooral in het voorjaar en de zomer, wanneer de atmosferische omstandig
heden boven zee overwegend stabiel zijn, kunnen de te verwachten concen
traties beduidend (50$) hoger zijn dan de in de figuren 5«19 tot en met
5-25 aangegeven jaargemiddelde concentraties. In het najaar en de winter
zullen de te verwachten concentraties daarentegen aanzienlijk lager zijn,
wanneer door onstabiliteit van de atmosfeer èn de dan krachtige winden
een goede verspreiding wordt bevorderd.
Door het ontbreken van voldoende kennis over de menghoogte boven zee zijn
voor wat dit betreft geen wijzigingen aangebracht in het gebruikte "Natio
naal model". Dit zal ertoe leiden dat speciaal de berekening van de ver
spreiding uit hoge bronnen boven zee belangrijk kan afwijken van de wer
kelijkheid. Het is bijvoorbeeld denkbaar, dat de emissies uit hoge bron
nen op het industrie-eiland door de menglaag heen "prikken", waardoor
vrijwel onverdund transport over grote afstanden mogelijk wordt. Eerst
wanneer dergelijke emissies de menglaag boven land bereiken, zal door
menging transport naar het aardoppervlak kunnen optreden.

5.2.4 Verspreiding SO^ boven land en zee
In figuur 5«26 is het verspreidingspatroon berekend voor een SC^-emissie
ter grootte van die op een industrie-eiland, doch nu gesitueerd in een
landoppervlak met een ruwheid van 1 meter en de stabiliteitsomstandigheden
als op Schiphol. Deze met het ongewijzigd "Nationaal model" berekende
verspreiding kan worden vergeleken met de in figuur 5«25 gegeven versprei
ding boven zee, berekend met het gemodificeerde "Nationaal model".
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Het totale verspreidingspatroon van NO , gebaseerd op alle emissies,
inclusief de bijdrage van een oliegestookte centrale (concentraties
in
')
.

50 KM

50KM
50 KM
Fig. 5.20
Het totale verspreidingspatroon van CO, gebaseerd op alle emissies,
inclusief de bijdrage ¥an een oliegestookte centrale.
(concentraties in /Jgm )
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Fig. 5-21
Het totale verspreidingspatroon van stof- en roetdeeltjes, gebaseerd op alle
emissies, inclusief de,,bijdrage van een olie-gestookte centrale.
(concentraties in |U.gm "O

Fig. 5-22
Het totale verspreidingspatroon van onveçzadigde koolwaterstoffen, gebaseerd
op alle emissies, (concentraties inlJgm

Fig. 5.23
Het totale verspreidingspatroon van verzadigde koolwaterstoffen, gebaseerd
op alle emissies, (concentraties in jigm )•
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Fig. 5-2^
Het totale verspreidingspatroon van HS, gebaseerd op alle emissies,
(concentraties /Ugm )
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Fig. 5.25
Het totale verspreidingspatroon van SO^, gebaseerd op alle emissies,
inclusief de bijdrage van een oliegestookte centrale.
(concentraties in fJigm ).

Fig. 5.26
Als Fig. 5.25 maar nu boven een landoppervlak met een ruwheidslengte van
1 meter.

Vastgesteld mag worden dat op basis van de huidige kennis en inzichten
geen belangrijke verschillen berekend kunnen worden voor de jaargemid
delde verspreiding van emissies uit hoge bronnen op zowel het eiland
als in de kustsituatie. De indruk bestaat dus dat de veel kleinere ruw
heid van een zeeoppervlak ten opzichte van een landoppervlak volledig
gecompenseerd wordt, voor wat het effect op de verspreiding van emissies
uit hoge bronnen, door de op zee grotere gemiddelde windsterkte.
De verspreiding uit hoge bronnen boven een zeeoppervlak en de hoogte van
de menglaag op zee vormen echter nog een dusdanig onbekend terrein dat
de figuren 5*25 en 5»26 weinig voorspellende waarde hebben. Uit een te
verwachten gemiddeld geringere menghoogte boven zee dan boven land mag
voor deze bronnen van het industrie-eiland een gemiddeld geringere ver
spreiding worden verwacht dan boven land. Hierbij moet dan echter wel
direct worden opgemerkt dat een situering van het industrie-complex aan
de kust bij aanlandige wind in feite dichter bij de eiland-situatie ligt
dan een locatie gedacht op Schiphol.

5»3 Betekenis voor de huidige verontreinigingstoestand
5.3»1 Inleiding
Het vestigen van een aantal industriële activiteiten op een eiland van
30 km betekent zonder meer een geconcentreerder vrijkomen van afvalstoffen,
dan in het geval van een vestiging aan de kust of elders op land. Men kan
de nadelen van deze puntlozing verminderen door hetzij een betere emissie
behandeling, hetzij een grotere opvangmogelijkheid voor afvalstoffen in het
ontvangende milieu.
Het zeewater kan grote hoeveelheden anorganische zouten, zuren, basen,
organische stoffen en warmte opnemen zonder dat belangrijke schade wordt
toegebracht aan het mariene milieu. Indien men uitgaat van de veel grotere
beschikbare hoeveelheid water in de omgeving van het eiland, dan is de op
vangmogeli jkheid voor afvalstoffen ter plaatse van het eiland inderdaad
aanzienlijk groter dan aan de kust.
Bovendien moet men er rekening mee houden dat in de huidige situatie het
Nederlandse kust- en binnenwater reeds in belangrijke mate is voorbelast
met afvalstoffen, zodat noodzakelijkerwijs de opvangmogelijkheid voor ver
dere lozingen nog kleiner zal zijn dan uit de beschikbare hoeveelheid water
zou kunnen worden afgeleid.
In de atmosfeer lijkt de opvangmogelijkheid voor afvalstoffen in de eiland
situatie, door een geringere gemiddelde menghoogte boven zee, kleiner dan
boven land. Wel is in de huidige situatie de luchtverontreiniging boven
land groter dan boven zee, zodat de resterende opvangmogelijkheid boven
zee op het moment iets groter zou kunnen zijn.
Ten aanzien van het toepassen van betere emissiebehandelingen moet opge
merkt worden, dat er uit de emissiestudie geen gegevens aan het licht zijn
getreden, die de voordelen van de industriële "cluster" voor het terug
dringen van emissies hebben kunnen onderbouwen. Het totale pakket aan geemitteerde stoffen is eenvoudig de som van de afzonderlijke emissies.
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5»3«2 Waterverontreiniging
. Algemeen
Bij een waterdiepte van 20 meter en een lengte van het lozingswater van
1 km is voor de directe verdunning van afvalstoffen bij het eiland ongeveer
3 miljoen m water per uur beschikbaar, bij een reststroom van l^ meter
per uur (*+ cm/s).
,
In de kustsituatie is deze hoeveelheid ongeveer 1 miljoen m water per uur.
Om een indruk te kunnen geven van de betekenis van de in tabel b.2. ge
schatte hoeveelheden afvalstoffen voor de huidige verontreinigingstoestand
van het water, is in eerste instantie van belang welke gehalten aan afval
stoffen in de voor directe verdunning beschikbare hoeveelheid zeewater ver
wacht mogen worden. Deze gehalten zullen uiteraard op hun verdere weg door
de Noordzee door het bijmengen van "schoon" zeewater nog voortdurend dalen,
waarbij uit de verspreidingsberekening blijkt dat de gehalten aan de kust
3 à 5-voudig hoger zullen liggen dan bij het eiland. Indien er dus sprake
zou zijn van een schadelijk effect, dan mag verwacht worden dat dit effect
aan de kust ernstiger zal zijn dan in de omgeving van het eiland. Een uit
zondering hierop vormt wellicht het eventuele effect van sliblozingen, aan
gezien de relatieve betekenis hiervan door het ongeveer 10-voudig hogere
natuurlijke slibgehalte aan de kust juist bij het eiland het grootst zal
zijn.
. Zouten
Los van het feit dat de in tabel k . 2 geschatte hoeveelheden chloride,
sulfaat, natrium en calcium afkomstig van het industriële complex slechts
enkele procenten uitmaken van de hoeveelheden die in de huidige toestand
via het rivierwater in zee terechtkomen, vormt het hoge gehalte aan deze
stoffen in het zeewater zelf er een garantie voor dat eventuele schadelijke
effecten van deze lozingen beperkt zullen zijn. Stelt men bijvoorbeeld als
eis dat het zoutgehalte in het voor directe verdunning beschikbare zeewater
met niet meer dan 2 g/kg zou mogen stijgen, dan zou men per uur 6 miljoen
kg van de genoemde zouten mogen lozen vanaf het industrie-eiland en onge
veer 2 miljoen kg per uur bij een vestiging aan de kust. De te lozen hoe
veelheden waarvan sprake is bedragen hiervan slechts een geringe fractie,
zodat problemen onwaarschijnlijk lijken, zowel rond het eiland als aan de
kust.
In de omgeving van de Maasvlakte is dan verder nog sprake van een voorbe
lasting met chloride, sulfaat, natrium en calcium van ongeveer 3 miljoen
kg per uur, aangevoerd met ongeveer 10 miljoen m rivierwater, bij het
uitstromen in zee direct gemengd met ongeveer 50 miljoen m zeewater. In
de resulterende 60 miljoen m kustwater kan dan gesproken worden van een
voorbelasting van 50*000 kg per uur van deze zouten in 1 miljoen m kust
water. Het industriële complex zou hieraan nog eens een 60.000 kg per uur
toevoegen, hetgeen het totaal brengt op 110.000 kg per uur, dat wil zeggen
een hoeveelheid ver beneden de voorgestelde maximale waarde.
. Zuur
Ten aanzien van de pH zou men kunnen stellen dat een verandering van de
natuurlijke pH van zeewater van rond de 8 met meer dan één eenheid onge
wenst is. De totale hoeveelheid zuur die dan in het voor directe verdun
ning beschikbare zeewater zou mogen worden geloosd bedraagt bij het eiland
per uur ongeveer 700 kg en aan de kust een 230 kg. Door het lozen van 150 kg
zuur per uur, van het veronderstelde industriële complex, zou dus geen
probleem ontstaan: rond het eiland daalt de pH tijdelijk tot ongeveer 7,7
aan de kust tot ongeveer 7,2.

-^9Doordat het water uit de Rijn met een gemiddelde pH van 7»6 iets zuurder
is dan zeewater, zou men ter plaatse van de Maasvlakte van een - overigens
in hoofdzaak natuurlijke - voorbelasting met zuur kunnen spreken van 30 kg
per uur per 1 miljoen m zeewater. Het vestigen van de industriële cluster
op de Maasvlakte zou daardoor kunnen leiden tot een tijdelijke daling van
de pH in het ontvangende kustwater tot ongeveer 7»li hetgeen nog in over
eenstemming is met de aangenomen grenswaarde.
. Ammoniak
Hanteert men voor ammoniak als grenswaarde voor het optreden van schade
lijke effecten 10 mg/m vrije ammoniak, dan is bij de gemiddelde pH van
zeewater van rond de 8 een totaal-ammoniumgehalte van lOO mg/m toelaatbaar,
bij een pH van 7i7 zelfs ongeveer het dubbele hiervan. In de eiland-situatie
zou dit een maximale lozing betekenen van 1^00 -'Ztyoo kg ammoniak per uur.
Aan de kust - waar de pH tot 7»9 kan dalen door natuurlijke oorzaken, en
tot 7*1 door het tevens lozen van zuur - kan op basis van het gekozen uit
gangspunt ^00 - <%000 kg ammoniak per uur in het voor directe verdunning
beschikbare zeewater worden gebracht.
De voorbelasting in de omgeving van de Maasvlakte bedraagt daarbij ongeveer
200 kg ammoniak per uur. De eventuele lozing van 1100 kg ammoniak per uur
van het veronderstelde industriële-complex zou dus een aanzienlijke ver
slechtering betekenen voor de huidige verontreinigingstoestand van het
water zowel bij het eiland als aan de kust.

. Chloorkoolwaterstoffen
De meest kritische stofgroep uit het lozingspakket van de industriële
cluster lijken de chloorkoolwaterstoffen. Bij een veronderstelde grenswaarde
van 10 mg/m voor de stofgroep als geheel, zou in het voor directe verdun
ning beschikbare zeewater bij het eiland 30 kg per uur kunnen worder ge
loosd, aan de kust 10 kg per uur.
De voorbelasting in de omgeving van de Maasvlakte bedraagt ongeveer 20 kg
per uur, zodat hier de grens in de huidige toestand reeds bereikt is!
Indien men voorbij gaat aan de mogelijkheid dat deze chloorkoolwaterstoffen
wellicht "zwartelijst-stóffen" zijn, die in het geheel niet geloosd mogen
worden, dan zou een veronderstelde lozing van O© kg per uur een aanzienlijke
verdere verslechtering geven van de huidige verontreinigingstoestand van
het water in de omgeving van de Maasvlakte. Elders aan de kust of bij het
eiland zal van een belangrijke waterverontreiniging kunnen worden gesproken.
• Koelwater
De betekenis van het lozen van koelwater lijkt voor wat betreft het vrij
komen van warmte gering. Veel belangrijker is de schade door andere zaken
die samenhangen met deze lozing.
De inlaat van het koelwatersysteem zal zodanig geconstrueerd zijn, dat
alleen de kleinere organismen als vislarven, zoöplankton en fytoplankton
het systeem kunnen binnenkomen. Alhoewel het wellicht mogelijk is een deel
van de op de inlaatroosters gevangen grotere organismen in zee terug te
spoelen lijkt een belangrijke sterfte hiervan onvermijdelijk. De drukwerking
de krachtige turbulentie, de temperatuurschok en - last but not least de noodzakelijke chlorering van het koelwater zullen een nagenoeg 100#
sterfte opleveren bij alle ingevangen organismen.

-50Het is om deze redenen aan te bevelen de benodigde hoeveelheid water zo
laag mogelijk te houden en dus de temperatuurstijging zo groot mogelijk
te kiezen. Om de vernietiging van het leven in zee te beperken is voor
het lozen van koelwater dan alleen nog het effect in het ontvangende
water van belang (gasoververzadiging, zeerookvorming).
In de kustsituatie is de koelwaterproblematiek overigens niet wezenlijk
anders dan in de eiland-situatie. Door een geringere verdunning aan de
kust zal het effect van de lozing daar echter wel ernstiger kunnen zijn.

5«5»3 Luchtverontreiniging
. Algemeen
Het is inmiddels een bekend feit, dat bepaalde vormen van luchtveront
reiniging zich bij een stabiele opbouw van de atmosfeer als een pakket
over grote afstanden kan verplaatsen en aanleiding kan geven tot klachten
en sterk verhoogde concentraties. Voorbeelden hiervan zijn de klachten die
binnenkomen langs de Hollandse kust en die terug te voeren zijn op het
verbranden van afvalstoffen op de Noordzee.
Voor de Rijnmond is geconstateerd dat de "pluim" tot op ca. 70 km herken
baar is. Voor een eiland in de Noordzee is te verwachten dat in de periode
april - augustus de verspreiding van luchtverontreiniging boven zee aan
zienlijk slechter is dan boven land. Er zullen regelmatig perioden ontstaan
waarbij een vrijwel onverdunde "pluim" van het eiland de kustgebieden zal
raken, om eerst daar uiteengedreven te worden.
. S0„ en NO
—2
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Volgens het "Nationaal Verspreidingsmodel", aangepast voor de omstandig
heden boven zee, zal ten gevolge van de SO2- en NO -emissie op een eiland
50 km uit de kust bij Hoek van Holland het jaargemiddelde^SO^-niveau in
Den Haag en Hoek van Holland met
toenemen (2-^^g/m ), het NO
niveau met ca. 10# (lyftg/m ) toenemen.
Er bestaat dus een redelijke kans dat de SO_-verontreiniging op jaargemid
delde basis zeer duidelijk op bepaalde plaatsen in Zuid-Holland merkbaar
zal zijn. Op basis van de statistische relatie tussen jaargemiddelde en
98% onderschriidingswaarde kan gesteld worden, dat de piekwaarden (2*+ uur)
van 10-20/tg/m niet uitgesloten zijn. Deze piekwaarden kunnen optreden
bij westelijke winden, dit wil zeggen onder omstandigheden dat nu piek
waarden aan de kust ontbreken. Vooral in de perioden april-augustus kun
nen zelfs nog aanzienlijk hogere waarden optreden. In de winterperiode,
wanneer de SO_-kwaliteit van de lucht het slechtst is, zullen de emissies
van het eilana van belangrijk mindere invloed zijn dan bij een vestiging
op bijvoorbeeld de Maasvlakte.
. Stof
Uit de jaargemiddelde verspreidingspatronen van stof- en roetdeeltjes
blijkt aan de kust een gemiddelde belasting van ongeveer 1 à 2^ttg/m te
kunnen optreden. Onder stabiele omstandigheden zullen de piekwaarden aan
zienlijk hoger kunnen zijn. Ook hier geldt uiteraard, dat de bijdrage
aan de luchtverontreiniging bij vestiging op de Maasvlaktekw*j
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-51. Zwavelwaterstof
Uit het totale verspreidingspatroon van zwavelwaterstof van een industrie
eiland valt op te maken dat, op enkele kilometers afstand-,het gemiddelde
gehalte in de atmosfeer beneden de geurdrempel van 7/ig/m zal blijven.
Onder stabiele omstandigheden in de periode april-augustus lijkt echter
stankoverlast op 50 km afstand aan de Nederlandse kust toch niet onmoge
lijk. Op het eiland zelf zal de geurdrempel van zwavelwaterstof regel
matig worden overschreden.
Bij een vestiging op de Maasvlakte zal de stankhinder ook bewoonde gebieden
treffen. Gedacht kan worden aan een situatie als nu in IJmuiden bij noor
delijke wind onder invloed van de Hoogovens.
. Koolmonoxyde
De emissie van koolmonoxyde zal aan de Nederlandse kust leiden tot jaar
gemiddelde concentraties van 10/tg/m . Op het industrie-eiland zelf zal een
gemiddeld gehalte van meer dan 100/ttg/m koolmonoxyde voorkomen, met uiter
aard weer veel hogere piekwaarden onder ongunstige weersomstandigheden.
Bij vestiging op de Maasvlakte zal de emissie van koolmonoxyde een niet on
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de luchtverontreiniging in ZuidHolland.

6. Effecten op het Milieu

(15)

6.1 Effecten van zandwinning
6.1.1 Algemeen
Voor de bouw van een eiland in zee met een oppervlak van 30 tot 50 vier
kante kilometer zal een hoeveelheid zand gewonnen moeten worden van de
zeebodem van ongeveer 1 miljard kubieke meter. Door optredende verliezen
zal het totaal van de zandwinning ongeveer tweemaal zo groot zijn. Al
dit zand zal van de zeebodem in de omgeving van het eiland moeten worden
opgezogen.
Wanneer een betrekkelijk dikke laag van ^ à 5 meter wordt weggezogen zal
^00 vierkante kilometer van de zeebodem van de bovenste laag worden ont
daan. Bij verwijdering van een minder dikke laag zal het aangetaste bodemoppervlak evenredig groter worden. Globaal betekent de bouw van het eiland
in zee dus een zandwinning op zeer grote schaal in een gebied met een straa]
van 10 à 20 kilometer rondom het eiland.

6.1.2 Winmethode
Het winnen van zand in zee kan geschieden met verschillende werktuigen,
waarvan de meest gebruikelijke is de sleephopperzuiger. Dit is een schip
dat zijn laadruim al varend vol zuigt door middel van een zuigbuis die
over de bodem van de zee schuift. Het materiaal wordt alleen van het zee
bodemoppervlak afgehaald. De gevolgen van deze zandwinningsmethode zijn
sporen in de bodem van hooguit enkele tientallen centimeters diepte.
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wateren en estuaria veel toegepaste steekhopperzuiger. Deze vaartuigen
zuigen, terwijl zij ten anker liggen hun laadruim vol, waarbij het schip
langzaam verhaald wordt. Hierbij ontstaan in de zeebodem trechtervormige
gaten van enkele tientallen meters diepte.
Voor wat de mogelijkheden van zandwinning voor de Nederlandse kust betreft
zal dit afhangen van de geschiktheid van het aangetroffen zand voor de
bouw van een eiland en de hoeveelheid ter plaatse daarvan aanwezig. De
afzettingen van geschikt zeezand varieren in dikte van enkele tientallen
meters in de zuidelijke Noordzee tot enkele meters en soms wel minder,
gaande naar het Noorden.
De methode van zandwinning zal bepalend zijn voor de directe en indirecte
gevolgen voor het mariene milieu en de mogelijkheden om bijvoorbeeld de
visserij in het gebied later weer te kunnen uitoefenen.
Indien na zandwinning met sleepzuigers de samenstelling en de structuur
van de bodem niet wezenlijk anders is dan voor de zandwinning, dan zal
de aantasting van de bodemfauna slechts een tijdelijk karakter hebben,
dat weliswaar plaatselijk zeer groot kan zijn, doch van voorbijgaande aard.
Zou men kiezen voor zandwinning met steekzuigers, dan zullen de aldus ge
vormde gaten in de zeebodem als deze dieper zijn dan ongeveer 15 meter
beneden de zeespiegel niet of nauwelijks meer opvullen, zodat in de oor
spronkelijk gelijkmatige zeebodem een kraterlandschap overblijft.
Naast een blijvende hinder voor de visserij zal de verminderde waterbewe
ging in de diepe putten een terugkeer van de oorspronkelijke bodemfauna
bemoeilijken. In de putten zal zich dan namelijk veel slib kunnen ver
zamelen, waardoor de oorspronkelijk harde zandbodem overgaat in een weke
modderbodem.

6.1.3 Waterkwaliteit
. Troebelheid
Bij elke methode van zandwinning zal een tijdelijk verhoogde troebeling
in het water optreden. Hoe dichter men bij de kust blijft met de bouw van
een eiland, des te meer zal de troebeling veroorzaakt door de zandwinning
gemaskeerd worden door de natuurlijk aanwezige troebelheid. De gevolgen
van het in suspensie gebrachte materiaal zal dan in principe ook geringer
zijn in de nabije kustwateren dan daarbuiten. Toename van de troebelheid
van het water zal in het algemeen leiden tot een daling in de lichtsterkte
in de waterkolom, en daarmee tot een daling in de produktie van organisch
materiaal.
. Zware Metalen en Nutriënten
Door wisselwerking tussen bodem en waterkolom kunnen zware metalen en
nutriënten aan de waterkolom worden afgestaan of juist onttrokken. De
bodem vervult aldus een belangrijke regulerende functie op de gehalten
aan deze stoffen in het zeewater, vooral in de ondiepere zeegebieden.
Wanneer door de produktie van organische stof veel zware metalen en nu
triënten worden vastgelegd in de biomassa, dan zal de zeebodem deze stof
fen aan de waterkolom kunnen afstaan, terwijl tijdens de afbraak van orga
nische stof het omgekeerde proces kan plaatsvinden.
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tijdsperiode relatief belangrijke hoeveelheden zware metalen en nutriën
ten kunnen vrijkomen in de waterkolom. Uitgaande van dit mechanisme is
in principe een tijdelijke verhoging van de gehalten aan deze stoffen in
de waterkolom niet uitgesloten. In de praktijk blijken deze verhogingen
moeilijk vast te stellen en bestaat soms zelfs de indruk dat er netto
eerder een daling optreedt.
Het vrijkomen van nutriënten tijdens de zandwinning kan bij aanwezigheid
van voldoende licht de produktie van organisch materiaal bevorderen. Dit
effect zou dus tegengesteld werken aan het effect van de gelijktijdig op
tredende vertroebeling van het zeewater. Wat werkelijk zal plaatsvinden is
door de afhankelijkheid van de beschikbare hoeveelheid licht ook nog seizoenafhankelijk.

. Sulfiden
In zee bevat het bodemmateriaal op een tiental centimeters diepte naast
gereduceerde metaalionen en organische stoffen ook zwavelwaterstofgehalten van rond de JOO milligram per liter opgelost in het bodemwater.
Bij zandwinning komen deze stoffen vrij in het zuurstofrijke oppervlakte
water, waardoor een niet onbelangrijke zuurstofbehoefte ontstaat.
Naast een (geringe) daling in het zuurstofgehalte van de waterkolom is
voor het schadelijke effect op het mariene milieu ook de grote giftig
heid van zwavelwaterstof voor de daar aanwezige organismen van belang
(schadelijkheidsgrens: minder dan 0,1 milligram per liter).

. Pesticiden en PCBs
Op grond van de beschikbare gegevens lijkt het vrijkomen van in het
bodemmateriaal aanwezige pesticiden en PCBs in de waterkolom van weinig
of geen betekenis voor de waterkwaliteit indien de zandwinning plaats
vindt op enige afstand uit de Nederlandse kust.

6.1.4 Biologische effecten
. Plankton
Wat de gevolgen voor het dierlijk- en plantaardig leven van een tijde
lijke verhoging van de troebelheid zullen zijn voor het relief heldere
water dat op enkele tientallen kilometers afstand langs onze kust stroomt
laat zich moeilijk schatten. Te verwachten valt in ieder geval een daling
in de produktie van het fytoplankton in het aangetaste water door een ge
ringere beschikbare lichthoeveelheid in de waterkolom.
Gegeven het feit dat zoöplankton door middel van filtreren aan zijn voed
sel komt kan gesteld worden dat deze organismen kwetsbaar zullen zijn bij
de sterke toename van de hoeveelheid gesuspendeerd materiaal. Ook andere
organismen die hun voedsel verkrijgen door filtreren van water zullen door
troebeling schade kunnen ondervinden. Deze schadelijke effecten kunnen be
staan uit een verminderde groei, een verminderde conditie, een verminderde
voortplanting en/of een veranderd gedrag.
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. Bodemfauna
De in het bodemmateriaal aanwezige organismen zullen daar waar het
zand gewonnen wordt en in een door onderstuiving aangetast omringende
gebied voor vrijwel 100% vernietigd worden. In het ondergestoven gebied
zullen alleen bepaalde soorten zich door hun eigen beweegvermogen aan
verstikking kunnen onttrekken. Het gevolg zal dan zijn een tijdelijke
verschuiving van de soortverscheidenheid in het aangetaste gebied. Door
onderstuiving kan ook de geschiktheid van de bodemstructuur voor de
bodemfauna veranderen en in het bijzonder voor de vestiging van larven.
Nauwkeurige voorspellingen over de herstelduur van de bodemfauna zijn
niet te maken, omdat deze afhankelijk is van meerdere factoren, zoals
de herstelduur van de bodem, het soort sediment, de bodemfauna in het
omringende gebied, de migratie-snelheid van de volwassen dieren en de
periode in het jaar in verband met de rekolonisatie door larven. Wan
neer zich een stevig sediment vormt, dan kan herkolonisatie binnen twee
jaar tot het vrijwel volledig herstel van de bodemfauna in onze kust
wateren leiden. Vormt zich echter een zacht sediment, dan duurt het
herstel van de bodem veel langer, omdat eerst consolidatie tot een meer
geschikte bodemstructuur moet plaatsvinden. Herbevolking duurt dan aan
zienlijk langer of treedt helemaal niet op.
Bij zandwinning met sleephopperzuigers blijven in het wingebied heuvel
tjes met de oorspronkelijke fauna achter, van waaruit snelle rekoloni
satie kan plaatsvinden door de zich daarin bevindende volwassen dieren.
Wat betreft de verstoring van de bodemfauna moet wel bedacht worden, dat
deze levensgemeenschappen niet statisch zijn en dat zij aangepast zijn
om te leven in een gebied als de Noordzee, waar regelmatig bodemmaterialen
worden verplaatst tijdens stormen. De dieren geraken daardoor van nature
regelmatig ondergestoven c.q. blootgespoeld, waardoor zij te gronde gaan.
Het laat zich aanzien, dat de winterperiode en het vroege voorjaar de
beste seizoenen zijn om zand te winnen met het oog op de verstoring van
de bodemfauna.

. Vissen
Vissen blijken over het algemeen zeer goed bestand te zijn tegen troebeling. Bij gehalten aan gesuspendeerd materiaal van minder dan 100 milli
gram per liter is geen directe schade te verwachten, ook niet op langere
termijn. Acute sterfte treedt eerst op bij gehalten van tientallen grammen
per liter.
Bepaalde soorten vissen die met behulp van hun ogen jagen, bijvoorbeeld
makreel en tarbot, zullen het troebele water rondom een zandwingebied
mijden, omdat zij dan hun prooi minder goed kunnen zien. Het terugkeren
naar de uitgangstoestand van andere vissoorten zal voornamelijk bepaald
worden door de snelheid van herbevolking met voor de vis geschikte bodemvoedselsoorten.
Vissen zullen in het algemeen minder directe schade ondervinden dan de
bodemfauna, doordat zij het vermogen bezitten zich aan de gevolgen van
zandwinning te onttrekken, door weg te zwemmen. Wel kunnen vislarven
en andere in het water aanwezige larvale stadia van verschillende orga
nismen ten gronde gaan als gevolg van het verstoppen van de kieuwen door in
suspensie gebracht materiaal. Voor de Nederlandse kust is daardoor vooral
in het winterhalfjaar schade mogelijk.
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Bij uitzondering is het voor de visserij mogelijk de milieuschade van
een industrie-eiland nader in geld uit te drukken.
Uitgaande van de aanvoerstatistieken van voornamelijk tong, schol en
garnaal kan op basis van een jaarlijkse zandwinning in een gebied van
50 vierkante kilometer voor de visserij een schade van ongeveer
ƒ 5OO.OOO,- per jaar berekend worden.
Een eenmaal gebouwd eiland met de daarbij behorende toevoerkanalen,
ankergronden en dergelijke zal een oppervlak beslaan van ongeveer 100
vierkante kilometer. De blijvende schade hierdoor aan de visserij toe
gebracht bedraagt ongeveer 1 miljoen gulden.
Uiteraard zijn dit slechts globale berekeningen die bovendien gebaseerd
zijn op de visserijresultaten van 197^» Vast staat wel dat de Nederlandse
zeevisserij door de aanwezigheid en de bouw van het industrie-eiland
een schadepost te incasseren krijgt, een schadepost die vooral zal neer
komen op die vissers, die niet te ver uit de kust plegen te vissen.

6.1.6 Conclusies
Als de bouwfase voor een eiland in zee op 8 jaar gesteld wordt en indien
de bodemsamenstelling en structuur gelijk blijft, dan mag verwacht worden
dat ongeveer 10 jaar na het begin van de activiteiten een toestand in het
gebied is aan te treffen vergelijkbaar met die van de uitgangsomstandig
heden. Het eiland zelf zal echter een geheel nieuw element vormen in het
gebied. Hier zal men tal van soorten kunnen aantreffen die daar eerder
niet voorkwamen (l6). Voor de visserij heeft het eiland een sterk na
delige betekenis.

6.2 Effecten van emissies in het water

(12)

6.2.1 Algemeen
Binnen een onderzoek naar de effecten van een kunstmatig eiland in de
Noordzee kunnen twee stadia worden onderscheiden:
- de bouw van het eiland waarbij bodemmaterialen in suspensie raken en
mogelijk ook opgeloste stoffen vrij zullen komen.
- de exploitatie van het voltooide eiland met zijn economische bedrij
vigheid waardoor opgeloste stoffen, gesuspendeerde stoffen en warmte
in het water van de Noordzee zullen raken.
Vaste stoffen die in suspensie raken zullen een extra troebeling veroor
zaken van het zeewater dat hier van nature helder is. Warmte en opgeloste
stoffen die door het eiland worden geloosd zullen door het water worden
verspreid waarbij een geleidelijke verdunning optreedt. Tevens kunnen ze
aan de atmosfeer worden afgegeven (o.a. warmte), met elkaar of met reeds
aanwezige stoffen reageren (bijvoorbeeld afbraak van organische stof,
vorming van organische broomverbindingen) en adsorptie/desorptie proces
sen aangaan met de aanwezige sedimenten.
De specifieke invloed van een stof op de chemische en ecologische syste
men in de Noordzee hangt af van zijn aard, van zijn locale concentratie
en van de toestand waarin de systemen verkeren. De grootte van het invloedsgebied van de lozing van een stof hangt daardoor sterk af van de
aard, de geloosde hoeveelheid, verschillende wisselwerkingen, het systeem
waarop de invloed wordt uitgeoefend en de verspreiding in het water. De
effecten van afvalstoffen op organismen en levensgemeenschappen in het
milieu worden bepaald door:
- de concentratie
- de expositie-duur
- de wisselwerking met het organisme
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die in dit geval bepaald wordt door de concentratie van de stof, de
expositie-duur en het effect. Ten einde een gemakkelijk hanteerbare
en vergelijkbare grootheid te kunnen gebruiken wordt vaak de concen
tratie opgegeven, waarbij 5056 van de proefdieren in een bepaalde tijd
(meestal 96 uur) sterft. Deze waarde wordt aangeduid als da LC 50 (96 uur).
Wanneer niet wordt uitgegaan van sterfte, maar bijvoorbeeld remming
van de groei of remming van de reproductie, dan duidt men de concen
tratie, waarbij 5056 remming optreedt, aan met EC 50.
Voor het milieu is ook het zogenaamd "no effect level" van belang.
Hiermee wordt de concentratie van een stof bedoeld, die geen meetbaar
effect meer heeft.
Voor het verkrijgen van een voor het milieu representatieve waarde moet
dan een uitgebreid onderzoek worden uitgevoerd met alle voor de be
schouwde situatie van belang zijnde organismen. Om de kosten en de tijd
binnen de perken te houden gaat men in de praktijk vaak uit van een
LC 50 - of een EC 50-waarde, waarop een veiligheidsfactor wordt toegepast.

6.2.2 Rangschikking van stoffen naar hun effect
Ten einde de hanteerbaarheid van toxiciteitsgegevens van stoffen en
afvalstromen te vergroten lijkt het zinvol deze in groepen in te delen
aan de hand van concentraties, waarvan men verwacht dat bij deze en bij
lagere concentraties geen risico's voor het milieu zullen optreden ("no
effect level").
Uitgaande van een eenvoudige 96 uurs LC 50-bepaling met een redelijk
gevoelig organisme wordt een "no effect level" geschat door de LC 50waarde te delen door een veiligheidsfactor. Als veiligheidsfactor wordt
hier een factor 100 gebruikt voor stoffen waarvan bekend is dat zij
worden omgezet tot minder giftige stoffen in het beschouwde milieu en
een factor 1000 voor stoffen, waarbij dit niet het geval is. Op basis
van een eenvoudige 96 uurs LC 50-waarde en een afbreekbaarheidsbepaling
is het dan mogelijk een indeling in groepen met bijbehorende maximaal
toelaatbare concentraties (grenswaarde) op te stellen (Tabel 6.1).
Tabel 6.1: Mogelijke indeling van stoffen in groepen op basis van hun
effect en de maximaal toelaatbare concentratie in water
(grenswaarde)

Groep LC 50,(96 uur)
g/m'

Afbreekbaarheid

1000

1

+
-

2

100 - 1000

+
-

3

10 -

100

+
-

k

1

10

+
-

5

1

+
-

(LC= Lethale Concentratie)
(EC = Effect Concentratie)

Grenswaarde

Voorbeelden

10.000
1.000
1.000
100
100
10
10
1
1
0,1

Alcoholen
Siliconenolien
Alifatische koolwater_..,.
storien
Lithium
Aromatische koolwater
stoffen
Zink
Ammoniak
Alifatische chloorkQQlwa
aterstorfen
Carbamaten
Aromatische chloorkoolwaterstoffen

mg/nr
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Voor het berekenen van de omvang van de gebieden waarbinnen de invloed
van de lozing van een stof merkbaar kan zijn kunnen de grenswaarden van
Tabel 6.1 worden ingevoerd.
De grootte van een "belast" gebied wordt enerzijds bepaald door de grens
waarde als aangegeven in Tabel 6.1 en anderzijds door de hoeveelheid mate
riaal, die geloosd wordt. Ten aanzien van de te lozen hoeveelheden afval
van een industrie-eiland kan worden uitgegaan van de emissies als aange
geven in paragraaf
Op basis van deze gegevens zijn in Tabel 6.2 een
aantal stoffen en stofgroepen met hun grenswaarde en de hoeveelheden, die
vermoedelijk geloosd worden.
De gegevens van Tabel 6.2 zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie van
modelberekeningen en zijn voldoende als basis voor het schatten van milieu
risico's van industriële vestigingen van enige omvang.
Ten aanzien van het ter bestrijding van de aangroei in het koelwatersysteem
gedoseerde chloor moet nog worden opgemerkt, dat bij de gebruikelijke hoe
veelheden van 3-5 g/m het chloor met het in zeewater aanwezige bromide
(68 g/m ) binnen 10 seconden kwantitatief wordt omgezet tot broom en chlo
ride. Op de schadelijkheid heeft dat echter weinig effect. Aangehouden
wordt het in de literatuur (17) aangegeven natuurlijke gehalte aan
"actief chloor" in zeewater 10 ppb door
en 10^ .
Tabel 6.2: Enkele stoffen of stofgroepen, die bij industri'êle activiteiten
op een industrie-eiland-complex vrij komen in het water

Stof (groep)

Hoeveelheid
(kg/uur)

Grenswatirde
(mg/m-5)

Afbraak

Ammoniak

1.100

10

+

"Actief chloor"

1.000

10

+

Chloorkoolwaterstoffen

90

1

-

Olie (=koolwaterstoffen)

35

100

+

De grootte van het van belang zijnde verspreidingsgebied kan enigszins
worden bepaald aan de hand van de meest kritische afvalstof van Tabel 6.2:
de chloorkoolwaterstoffen. Bij een lozing van 0,025 kg/s en een "no effect
level" van 1 mg/m komt een "no effect" concentratie overeen met de een
heidsconcentratie b x 10
in de figuren 5*1 en 5»l6 van paragraaf 5«1*
Het blijkt dan dat bij een veronderstelde halfwa^rdetijd "oneindig" een
gebied met een oppervlak in de orde van 1.000 km boven het "no effect
level" wordt vervuild. Door een 2 à 3 naai geringere verdunning aan de
kust is daar het aangetaste gebied zelfs nog aanzienlijk groter dan in
de eiland-situatie.

e.2.b

Conclusies

Door een betere verspreiding van emissies in het water in de eiland-situatie
zal het schadelijk effect op de waterkwaliteit geringer zijn dan dat van
een vergelijkbare puntlozing vanaf een industrie-complex aan de kust.
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6.3 Effecten van emissies in de atmosfeer
6.3.1 Gezondheidsaspecten
Er zijn betrekkelijk veel grenswaarden bekend met betrekking tot de
effecten van emissies van stoffen in de atmosfeer op de gezondheid
van de mens. Men maakt daarbij veelal een onderscheid in grenswaarden
voor werkers in bedrijven gedurende een normale werkdag en grens
waarden voor de bevolking in een bepaald gebied. In het eerste geval
worden hogere waarden acceptabel geacht dan in het tweede geval, onder
meer op grond van de veel kortere expositieduur en het ontbreken van
kwetsbare bevolkingsgroepen.
De maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-waarde) van een emissie in
de atmosfeer is de concentratie waarvan kan worden aangenomen dat deze
ook op den duur zonder schade door de mens kan worden verdragen, wanneer
deze daarin regelmatig gedurende 8 à 9 uur per dag bedrijfsarbeid ver
richt. De fluctuaties in de concentratie van een stof in de atmosfeer
dienen alle beneden de aangegeven MAC-waarde te blijven: het is een abso
lute bovengrens.
De maximale immissie concentratie (MIC-waarde) van een stof in de atmos
feer is de gemiddelde concentratie, waarvan wordt aangenomen dat deze ook
op den duur geen gezondheidsbezwaren voor de in het betreffende gebied
wonende bevolking zal opleveren. Deze MIC-waarde ligt gewoonlijk 10 tot
100 maal beneden de MAC-waarde.
Voor de werkers op een industrie-eiland in de Noordzee is de situatie
ergens tussen die voor "normale" werkers in de industrie en die voor
de omwonende bevolking in. Gerekend mag worden op een 3 à k dagen ver
blijf op het eiland en een werktijd van omstreeks 12 uur per dag. Aan
sluitend zal waarschijnlijk een rustperiode van meerdere dagen volgen:
uitgaande van een 'fO-urige werkweek eveneens ongeveer 3 à ^ dagen. Het
lijkt de auteur van dit rapport daarom niet onredelijk voor het industrie
eiland een "MIC-waarde" aan te houden van 1/10 van de MAC-waarde.
In de Tabel 6.3 is voor een aantal in de atmosfeer geëmitteerde stoffen
aangegeven wat de MAC-waarden en wat de hiervan afgeleide "MIC-waarden"
voor een eiland in de Noordzee zijn. Om de gedachte te bepalen ten aanzien
van het relatieve belang van de verschillende geëmitteerde stoffen zijn
tevens de totale emissies aangegeven.
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8 à 9 urig verblijf en maximale immissie concentrati eis
TMIC-waarde) voor een 3 à *+ daags verblijf. Tevens zi.jn
de totale emissies aangegeven

Verontreiniging

MAC-waarde
(mg/nr)

MIC-waarde
(mg/nr )

Zwaveldioxyde

(so2)

13

1

Stikstofoxyde

(NO )

9

1

Koolmonoxyde

(CO)

55
500*

5
50

15

1

Koolwaterstoffen
Zwavelwaterstof

(CxV

(H2S)

Fluorwaterstof

(HF)

Ammoniak

(NH3)

2
18

0,2

2

Totale emissies
(kg/uur)

I5.OOO
3.IOO
28.8OO
I.25O
20,5
1+0
106

x
indicatief op basis hexaan, heptaan en octaan.
Op grond van de grenswaarden van Tabel 6.3 en de verspreidingsberékeningen in 5«2 behoeft niet verwacht te worden, dat in de atmosfeer
boven een industrie-eiland in de Noordzee voor de mens gemiddeld ge
vaarlijke concentraties aan verontreinigende stoffen zullen voorkomen.
Eerst wanneer aen op het eiland "normale" MIC-waarden zou gaan hanteren,
dan zouden de gemiddelde gehalten aan koolmonoxyde aan de hoge kant zijn.
Over piekconcentraties gedurende korte perioden is echter door het ge
hanteerde verspreidingsmodel niets te zeggen.
Beschouwt men de verspreidingsberekeningen voor S0_ uit de figuren
5.25 en 5.26, dan is het duidelijk dat de emissies vanaf het industrieeiland gemiddeld reeds aanzienlijk verdund zullen zijn bij het bereiken
van bewoonde gebieden. Concentraties aan SO^ van gemiddeld meer dan
10 /Ug/m , die verwacht mogen worden in een gebied met een straal van 20 km
rondom het industrie-complex, treden in de eiland-situatie alleen op
in een onbewoond gebied. Bij een vestiging op bijvoorbeeld de Maasvlakte
zou daarentegen een bewoond gebied reikend tot Den Haag en Rotterdam met
dergelijke concentraties worden geconfronteerd.
De duidelijke voordelen van de eiland-situatie voor de omwonende bevolking
kunnen enigszins verminderen indien men rekening houdt met de verwachte
slechtere verdunning van emissies in de atmosfeer boven zee als gevolg
van een waarschijnlijk aanzienlijk lagere menghoogte.

6.3*2 Geuraspecten (l8)
Geur is het voorkomen van stoffen in de atmosfeer in een zo grote con
centratie, dat de aanwezigheid door de mens door middel van de reukzin
tuigen kan worden waargenomen. Wordt de waarneming als onaangenaam er
varen, dan spreekt men van stank.
Met de verspreidingsberekening van paragraaf 5*2 worden gemiddelde concen
traties aan geëmitteerde stoffen over een lange periode gegeven. Een derge
lijk gemiddelde geeft echter geen inzicht in de hoogte van de concentraties
over korte perioden (en de frequentie van hun voorkomen) die juist be
palend zijn voor ondervonden stankhinder.
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strie-eiland in de Noordzee is zwavelwaterstof gekozen als modelverbin
ding, omdat deze stof qua emissie en geurdrempel de sterkste overlast
kan geven.
In Tabel 6.k zijn aan de hand van de emissiegegevens van paragraaf J>.b
de concentraties aan zwavelwaterstof berekend als 10-minutengemiddelde
waarde behorende bij de aangegeven stabiliteitsomstandigheden en een
windsnelheid van 2 meter per seconde.
Tabel é.ki Berekende zwavelwaterstofconcentraties onder bepaalde extreme
weersomstandigheden (10 minuten-gemiddelden; windsnelheid 2 m/s

Bron

Stabiliteit

Zwavelwaterstofconcentraties JfcteZm_)
•
1 km
5 km
50 km

Aardolieraffinaderij

zeer instabiel
zeer stabiel

21
18*

IJzer- en staalbedrijf

zeer instabiel
zeer stabiel

Skó*
0,3

0,2
8
22

7

*= afstand genomen vanaf het lozingspunt
x= maximale grondconcentraties
-= te verwaarlozen
Gaat men uit van de hoogste geurdrempel van zwavelwaterstof van 7/ig/n^,
dan zou onder de hier aangenomen meteorologische omstandigheden het in
dustrie-complex ten gevolge van de emissie van deze stof op 5 km afstand
duidelijk ruikbaar zijn. Op een afstand van 50 km kan de geur nog net
waarneembaar zijn.
Een onzekere factor hierbij is dat geen rekening wordt gehouden met de
eventuele absorptie aan zeewater en de onbekendheid met de verspreiding
in de atmosfeer boven zee. Vast staat wel, dat gedurende bepaalde stabiele
perioden in het jaar de verspreiding van emissies boven de Noordzee zo
gering is, dat aan de kust op ^0-50 km afstand van het verbrandingsgebied
voor chemische afvalstoffen voor Scheveningen nog duidelijk stankoverlast
optreedt.
Onder instabiele weersomstandigheden kan de grondconcentratie aan zwavel
waterstof op het industrie-eiland zelf oplopen tot zeer hoge waarden, die
zelfs de in 6.3-1 geschatte MIC-waarde voor een 3 à b daags verblijf kun
nen benaderen. (Wat één en ander voor de koolmonoxyde concentraties op
het eiland zou betekenen laat zich raden !!). Voor het kustgebied op 50 km
afstand zal dan echter geen geuroverlast meer te bespeuren zijn.
De regelmatig optredende stankgolven en de relatieve hoge koolmonoxydegehalten zullen een langdurig verblijf op het industrie-eiland niet veraan
genamen.
Wordt het industrie-complex bijvoorbeeld op de Maasvlakte gesitueerd, dan
zal naast hinder op het industrie-complex zelf, ook geuroverlast voorkomen
in een uitgebreid bewoond gebied.
6.3.3 Geluidsaspecten

(l8)

Een industrie-eiland in de Noordzee kan zowel direct als indirect geluids
hinder veroorzaken. Direct ten gevolge van de industriële activiteiten op
het eiland zelf en indirect door de transportmiddelen met name door heli
copters die personen vervoeren.
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gaan van een akoestisch vermogen per oppervlakte-eenheid. Voor bestaande
niet speciaal op geringe geluidsuitstraling naar ^e omgeving ontworpenpetrochemische installaties wordt vaak 75dB (A)/m gehanteerd. Het re
sulterende totale geluidsvermogenniveau bedraagt bij een oppervlak van
15 km , die door geluidproducerende industrieën in beslag wordt genomen
132-l1+2 dB (A), uitgaande v^n een gemiddeld akoestisch geluidsvermogen
niveau van 60 à 70 dB (A)/m eiland oppervlak.
De gevolgen van genoemde bronsterkte voor de omgeving worden bepaald door
de wijze waarop het geluid zich, in dit geval in hoofdzaak boven een water
oppervlak, voortplant. Daarbij zal de afname van het geluiddrukniveau ten
gevolge van de verliesvrije uitbreiding ongeveer 6 dB (A) per afstand
verdubbeling bedragen, nog versterkt door reflecties tegen obstakels
dichtbij de bron die zodanig zijn georienteerd dat ze invloed hebben op
het geluidveld in de beschouwde richting en door de absorptie aan aller
hande voorwerpen en de lucht.
De reflectie, afscherming en verstrooiing ten gevolge van de aanwezigheid
van installaties, gebouwen en voertuigen op het eiland is verwaarloosd.
De absorptie aan de lucht is in rekening gebracht.
De afname ten gevolge van reflectie, verstrooiing en absorptie aan het
zeeoppervlak wordt verwaarloosbaar klein geacht. Boven het vasteland
zou deze afname wel degelijk meegenomen moeten worden.
In de Tabel 6.5 is een globale indicatie gegeven van de afname van het
geluiddrukniveau met de afstand bij een bronsterkte van 132 en 1^2 dB (A)
voor een eiland situatie en voor een vestiging op de Maasvlakte.
Tabel 6.5! Afname geluiddrukniveau met de afstand bij een bronsterkte
van I32 en van 1^2 dB (A)

Afstand akoestisch
centrum (km)

I32 dB(A)
eiland
Maasvlakte

1^2 dB(A)
eiland
Maasvlakte

2

56

b2

66

52

5

^5

30

55

ko

10

3^

21

hk

31

20

28

12

38

22

In het kader van het "Wetsontwerp Geluidshinder" dienen zones vastge
steld te worden waarbuiten een etmaalwaarde van 50 dB (A) ten gevolge
van industrie wordt overschreden. In het geval van continu werkende
industrieën betekent dit dat de ^0 dB (A) contour (in de nacht!) het
belangrijkst is.
Deze contour kan op grond van Tabel 6.5 worden weergegeven door een cirkel
omtrek met een straal van 7-16 km voor het industrie-eiland en 2,5-5 km
bij situering op de Maasvlakte. Dit betekent dat vestiging van het indu
strie-complex op meer dan 15 km uit de kust geen geluidshinder veroor
zaakt op het vasteland. Vestiging op de Maasvlakte veroorzaakt daaren
tegen geluidshinder voor woonkernen op minder dan 5 km afstand, zoals
bijvoorbeeld Hoek van Holland (fig. 6.1).

totaal geluidvermogenniveau
• 132 dBCA)
O 142 dBCA)

Figuur 6.1 Geluidsoverlast ten gevolge van een
industrie-complex op een eiland in de Noordzee
of op de Maasvlakte (40 dB(A) contour).
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lijk achtergrondgeluidsniveau belangrijk. Wordt uitgegaan van een geschat
achtergrondniveau van 35 dB (A) dan zullen geluidimmissieniveau's lager
dan 35 dB (A) niet erg storend meer werken. Voor de zeeomgeving is voor
dit achtergrondgeluidsniveau ook de bijdrage van bijvoorbeeld de branding
van betekenis.
Bij het geluid ten gevolge van transport per helicopter naar het industrieeiland kan per passage op een vlieghoogte van 330 meter gerekend worden op
een piekniveau van Sb dB (A). De hinder hiervan zal sterk toenemen indien
ook vluchten buiten de perioden 8.00 - 18.00 uur worden toegestaan. Bij
een passage van 50 helicopters per dag zal, zeker indien ook na 18.00 uur
wordt gevlogen, ontoelaatbare geluidshinder worden veroorzaakt voor
woningen die onder de vliegroutes liggen.
Zowel voor de werkers op het industrie-eiland als voor een eventuele vesti
ging aan de kust zullen vergelijkbare, vrij hoge geluidsniveau's optreden.
De nadelige positie waarin de werkers op het industrie-eiland zich be
vinden, door hun langdurige verblijf (3 à 4 dagen) ter plaatse,kan eniger
mate gecompenseerd worden door een goede geluidsisolatie in de verblijfsruimte.

6.3.** Niet biologische effecten
De emissies van gezuiverd afvalwater, geluid, warmte en vast afval is zo
danig van omvang, dat de resulterende immissie naar verwachting geen
gevolgen voor het abiotische milieu met zich mee zal brengen.
Ten aanzien van sommige componenten van de luchtverontreiniging zoals
zwaveldioxyde en stikstofoxyde, is dit niet met zekerheid te zeggen.
Deze gassen kunnen in principe door hun zure eigenschappen aantasting van
carbonaathoudende materialen, corrosie van metaaloppervlakken en ver
bleken van kleurstoffen met zich meebrengen.
De bijdrage van het industrie-eiland-complex is echter in verband met de
heersende achtergrondconcentraties nog zo betrekkelijk gering, dat even
tuele effecten niet aan het complex toe te schrijven zijn.
Daarnaast kan het complex de mogelijke vorming van fotochemische lucht
verontreiniging bevorderen, die bij bepaalde weersomstandigheden (zoals
instraling, windsnelheid en relatieve luchtvochtigheid) uit primaire
luchtverontreiniging kan ontstaan. Er kunnen dan stoffen ontstaan zoals
ozon, aldehyden, peroxyacylnitraten (PAN) en stofdeeltjes, die o.a.
zwavelzuur, sulfaten, nitraten en diverse hoog-moleculaire organische
verbindingen bevatten.
De kennis ontbreekt echter nog om in buitensituaties aan de hand van
emissie- en immissiegegevens van primaire luchtverontreinigende compo
nenten voorspellingen te doen over de daaruit eventueel resulterende
secundaire luchtverontreiniging.
Welke niet-biologische effecten ook optreden, de eiland-situatie zal in
het voordeel zijn boven een vestiging op het vasteland, aangezien aan
tasting van het zeewater via de atmosfeer onwaarschijnlijk is en de
emissies vanaf het eiland bij het bereiken van het vasteland reeds aan
zienlijk verdund zijn.
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Door een betere verspreiding van emissies in de atmosfeer voordat de
omwonende bevolking wordt getroffen biedt de eiland-situatie duidelijke
voordelen boven de vestiging van het industrie-complex op het vasteland.
Dit aspect komt tot uiting zowel bij de emissie van schadelijke stoffen
als bij geuroverlast en geluidshinder. Een negatief punt hierbij voor
de eiland-situatie is de geluidshinder voor het eventuele helicoptertransport.
Voor de werkers op het industrie-complex zelf zijn de te verwachten ge
halten aan verontreinigende stoffen in de atmosfeer niet wezenlijk ver
schillend.
Het verwachte 3 à k daags verblijf van werkers op het eiland vormt daar
bij echter een negatief punt voor de eiland-situatie.
Op grote afstand van het lozingspunt (bijvoorbeeld noordwest Europa)
maakt de vestiging op een eiland of op het vasteland geen verschil.

6.^ Samenhangende- en indirecte effecten
6.^.1 Invloed op de belevingswaarde van het "landschap"
De Noordzee ligt temidden van een van de dichtsbevolkte en meest geïn
dustrialiseerde gebieden ter wereld, terwijl de Noordzee zelf in rela
tie tot die omgeving nog betrekkelijk extensief wordt gebruikt.
Binnen Noordwest-Europa kan de Noordzee worden beschouwd als een open
ruimte, een "stiltegebied", dat vergeleken kan worden met het "Groene
Hart" van de Kandstad Holland. Hierdoor vormt de Noordzee een belang
wekkend ruimtelijk element binnen het geheel van Noordwest-Europa. Min
of meer in het verlengde hiervan ligt de zintuigelijke beleving van de
Noordzee.
De Noordzee kan vanaf de kust, vanaf een punt in volle zee of vanuit de
lucht worden ervaren als een onafzienbare watervlakte. Hiermee vormt
de Noordzee een bijzonder landschapselement binnen Noordwest-Europa met
zeer aantrekkelijke eigenschappen.
De waarde van een "landschap" is niet een op zichzelfstaand iets, maar
hangt nauw samen met de wijze waarop het door de mens wordt beleefd. De
belevingswaarde wordt daarbij omschreven als de mate waarin een bepaald
verschijnsel door de waarnemer wordt beleefd. De belevingswaarde is mede
afhankelijk van de standplaats van de waarnemer, externe factoren zoals
seizoen, klimaat, weersomstandigheden en persoonlijke factoren.
In het beschouwde geval van een industrie-eiland in de Noordzee is in
verband met de belevingswaarde van het gebied - het Nederlandse kust
water - vooral het begrip "horizonvervuiling" van belang. Verwacht mag
worden dat de aanwezigheid van een industrie-eiland op ongeveer 50 km
uit de Nederlandse kust regelmatig vanaf de kust waargenomen kan worden
als een verstorende factor in de overigens lege horizon. Daarbij speelt
een rol, dat aan een landschap een grotere kwetsbaarheid kan worden toe
gekend naarmate er mer openheid is. Daarbij wordt verondersteld dat de
mate van aantasting van het landschap evenredig is met de mate van zicht
baarheid van het object.
Vanuit deze gezichtshoek is de aantasting van het landschap door het
industrie-eiland groot. Speciaal moet daarbij worden gedacht aan zeer
grote rookpluimen, die onder stabiele omstandigheden vrijwel onverdund
op de Nederlandse kust afkomen, hetgeen ook bij een ongevoelige waar
nemer onaangenaam zou overkomen.
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Behalve de aanwezigheid en het gebruik van het eiland zelf is ook de
met de activiteiten op het eiland samenhangende sterk verhoogde scheep
vaartintensiteit een verstorende factor in het landschap. De betekenis
hiervan zal echter in de omgeving van het Rijnmondgebied of ter hoogte
van IJmuiden betrekkelijk gering zijn door de reeds aanwezige drukke
scheepvaart.
Anders ligt het echter met het eventuele helicoptertransport, dat door
zijn te verwachten intensiteit als een zeer belangrijk verstorend ele
ment zal gaan optreden. Het nu reeds door velen als hinderlijk ervaren
helicoptertransport naar de boorplatforms in de Noordzee zal vergeleken
met het helicoptertransport van en naar het industrie-eiland nog maar
kinderspel zijn!

6.4.2 Mistvorming
. Zeemist
Zoals reeds beschreven bij het punt b . 2 . k zijn de omstandigheden voor
het ontwikkelen van zeemist gunstig, wanneer vochtige lucht over relatief
koud zeewater strijkt. Deze situatie, waarbij de lucht tot beneden zijn
dauwpunt wordt afgekoeld, doet zich vooral voor in het voorjaar en de
vroege zomer, wanneer het zeewater gemiddeld enkele graden kouder is dan
de lucht.
Door het industrie-eiland-complex wirdt koelwater geloosd, zodat in de
omgeving van het eiland de watertemperatuur zal toenemen. Het gevolg zal
zijn dat de omstandigheden die de vorming van zeemist bevorderen, het
temperatuurverschil tussen water en lucht, worden tegengewerkt.
Gezien het geringe oppervlak van het door koelwater duidelijk beïnvloede
gebied, zal alleen een effect op de mistvorming in de directe omgeving
van het eiland kunnen worden verwacht. In het extreme geval, bijvoorbeeld
bij weinig wind en een niet te dichte zeemist, zal het op het eiland
duidelijk helderder zijn dan op een afstand van meer dan 5 km.
Doordat aan de kust het verschil tussen lucht- en watertemperatuur in
het voorjaar en de zomer aanzienlijk geringer is dan op zee, zal het
onderdrukken van de mistvorming aan de kust belangrijker zijn dan op
50 km afstand uit de kust.
Voor de scheepvaart op de Noordzee lijkt de verminderde neiging tot
mistvorming in de directe omgeving van het industrie-eiland van weinig
betekenis: op verreweg het grootste deel van de Noordzee blijft de mist
vorming onbeïnvloed.

. Zeerook
Zeerook ontstaat ( b . 2 . b ) juist in perioden waarin de zeewatertempe
ratuur meer dan 6 C hoger is dan de luchttemperatuur. Deze situatie doet
zich vooral voor in de herfst en de winter, wanneer het temperatuursver
schil tussen zeewater en lucht gemiddeld al enkele graden bedraagt.
Door het lozen van koelwater zal in een voor de vorming van zeerook gun
stige situatie de neiging tot de vorming van zeerook versterken. In de
directe omgeving van het industrie-eiland-complex zal onder deze omstan
digheden een iets grotere neiging ontstaan tot het ontwikkelen van zee
rook dan op een grotere afstand hiervan. In het extreme geval zal het
eiland zich hierdoor voordoen als een plek met een relatief slechter
zicht dan in het omringende zeegebied.
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tuur in het algemeen kleiner zijn dan op volle zee, is de neiging
tot de vorming van zeerook in principe geringer dan op 50 km uit de
kust. Aangezien in de huidige situatie het temperatuurverschil tussen
lucht en water bij Hoek van Holland in oktober reeds ruim 3 C bedraagt
(bij Lobith ruim b C), dat wil zeggen ongeveer eenzelfde verschil als
in volle zee, is er daar van een relatief verminderde neiging tot de
vorming van zeerook geen sprake.
Voor de scheepvaart op de Noordzee zal de versterkte ontwikkeling van
zeerook, vooral in dé periode oktober - december, betrekkelijk hinder
lijk kunnen zijn.

6.^.3 Conclusies
De samenhangende en indirecte effecten van een industrie-complex op
een eiland in zee lijken geen voordelen op te leveren boven een vesti
ging op het vasteland.

7. Risico-Studie

(19)

7.1 Algemeen
Bij industriële activiteiten treden door lekkage en de procesvoering
min of meer continu emissies van bepaalde stoffen op. Dergelijke emissies
treden op bij een normale procesvoering en bij kleine onder controle
gebleven processtoringen.
Grote processtoringen kunnen aanleiding geven tot calamiteiten, zoals
een beduidende overschrijding van de emissie- en immissienormen, ex
plosies, brand en dergelijke. De verschijnselen die bij dergelijke on
gewenste gebeurtenissen optreden dienen zich onder meer aan in de vorm
van toxische gaswolken, druk- of schokgolven en warmtestraling, welke
op hun beurt een aantal ongewenste effecten op de omgeving hebben
Om de potentiële gevaren van een systeem te kwantificeren wordt vaak
het begrip risico gehanteerd, waarbij risico een functie is van de
kans op en het effect van een ongewenste gebeurtenis.
Bij een subjectieve beoordeling bestaat de neiging een groter gewicht
toe te kennen aan het effect dan aan de kans van optreden.
Waar effecten de mens betreffen, wordt onderscheid gemaakt tussen wer
kers in het industrie-complex en de omwonende bevolking op het vasteland.
Bij de hier gegeven risico-studie wordt de veiligheid van de werkers in
de betreffende bedrijven niet besproken. Aangenomen wordt dat deze risico'
voor eiland en vasteland niet belangrijk zullen verschillen.

7.2 Gevaren van een industrie-eiland
7.2.1 De afstand van het industrie-eiland van de kust
Naarmate de afstand van een industrie-complex tot bevolkingscentra
groter wordt, neemt het risico af van gebeurtenissen als explosies, en
emissies van giftige stoffen.
Voor een explosie blijkt een kritische grens te liggen bij een afstand
van ongeveer 20 km. Op deze afstand zal nog lichte schade aan gebouwen
(ruitbreuk e.d.) optreden bij een explosie met een kracht van 20.000
ton TNT (vergelijkbaar met de atoombom op Hirosjima) hetgeen een rede
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Voor warmtestraling ten gevolge van een grote brand ligt een kritische
grens bij ongeveer 1 km. Op deze afstand kunnen opslagtanks en schepen
nog beschadigd worden en in brand vliegen.
Wat betreft het effect van de ontsnapping van een giftige gaswolk is het
verband afstand - effect moeilijker aan te geven, daar hier behalve de
windrichting en windsterkte ook de verspreiding in de atmosfeer een rol
speelt. Wel is de kans op een bepaalde plaats door een gaswolk beïnvloed
te worden omgekeerd evenredig met de afstand van de bron.
Door het aspect afstand levert een industrie-eiland, op meer dan onge
veer 20 km uit de kust, wat de genoemde calamiteiten betreft, een sterk
verminderd risico voor omwonenden en gebouwen op, in vergelijking tot
het industrie-complex op het vasteland.

7«2.2 De ligging van het industrie-eiland in zee
Het falen van technische installaties en het optreden van ongewenste
gebeurtenissen blijkt naast de kwaliteit van de technische voorzieningen
voor een groot deel afhankelijk van de veiligheidsmotivatie van de werk
nemer, die sterk beïnvloed wordt door het werkklimaat en door de opvat
tingen van het management ten aanzien van veiligheid.
Een werker die gedurende enkele dagen op het eiland moet verblijven en
daar veel werkuren maakt, kan hiervan een psychische druk ondervinden
die de kans op het maken van fouten vergroot.
Werkers op een eiland zullen dit of door de lucht of over het water be
reiken. Een eerste verkenning leert, dat het aantal dodelijke ongevallen
per gereisde kilometer voor vervoer per helicopter en per auto in dezelfde
orde van grootte liggen, waarbij bedacht moet worden dat bij auto-onge
lukken ook vaak derden verongelukken en bovendien veel mensen gewond
raken. Het vervoer per schip zal aanzienlijk veiliger zijn.
Produkten en goederen zullen per schip van en naar het eiland worden
getransporteerd. Voor vloeibare Produkten kan dit ook via pijpleidingen
geschieden.
De meeste binnenvaartschepen zijn niet geschikt om naar een eiland op
enige afstand van de kust te varen. Anderzijds blijken coasters slecht
manoeuvreerbaar op de rivieren. Tenzij speciale schepen worden gebouwd
voor transport van een eiland naar het binnenland, zal waarschijnlijk
extra overslag moeten plaatsvinden in een aan zee gelegen haven zoals
bij de Maasvlakte, hetgeen voor gevaarlijke stoffen een extra risico in
houdt.
Aanvaring en stranding van schepen kunnen explosies tengevolge hebben
of uitstromen van olie of chemicaliën die milieuverontreiniging veroor
zaken.
Zowel een industrie-complex op de Maasvlakte als een industrie-eiland
voor de kust van Hoek van Holland zullen het aantal scheepsbewegingen in
de havenmond doen toenemen.
Bij de eilandlocatie zijn dit vooral de kleinere schepen die de doorvoer
naar Duitsland verzorgen; bij de Maasvlaktelocatie zijn dit de grotere
schepen die grondstoffen aanvoeren, terwijl doorvoer via het Hartelkanaal
plaats vindt.
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bij te dragen tot een verhoging van het aanvarings- strandingsrisico,
indien goede richtlijnen c.q. reglementen worden opgesteld voor het
transitoverkeer. Deze vaart is bovendien door de plaatsgebondenheid
goed op de hoogte van de locale situatie.
Naarmate een groter aantal produkten over zee worden vervoerd, zal
het aantal scheepsbewegingen voor de havenmond minder toenemen.
Pijpleidingen in zee zijn kwetsbaar voor ankers van schepen en voor
bodemvistuigen (boomkor, bodemtrawl), kunnen door corrosie worden aan
getast en bezwijken door te grote vervorming.
Reparaties aan leidingen in zee zijn zeer moeilijk en uiterst kostbaar.
Volgens het Mijnreglement Continentaal Plat moeten pijpleidingen beschermd
zijn tegen corrosie en uitwendige krachten. Indien beschermd door een
deugdelijke betonmantel zal de beschadiging door vistuigen gering zijn.
Het laat zich ook niet aanzien dat binnen afzienbare tijd delen van de
zee voor de visserij verboden behoeven te worden om deze redenen.
Ankers van schepen blijven altijd een bedreiging voor pijpleidingen,
daar de gemiddelde ankerpenetratie van 2 meter overeenkomt met de voor
geschreven grondbedekking.
Te grote vervorming van de leiding kan zich voordoen indien de zandbodem
over een aanzienlijke pijplengte haar dragende functie verliest, o.a.
door uitschuring.
De ervaringen tot nu toe leren dat het vervoer van stoffen door pijplei
dingen in zee globaal een factor 10 veiliger is dan tanktransport. Ook
de hoeveelheden vrijgekomen stoffen bij een calamiteit zal bij een pijp
leiding veel geringer zijn daar afsluiters dichtgedraaid kunnen worden
en de inhoud veel kleiner is dan die voor een tanker.
Indien op het eiland een averijhaven wordt gebouwd, biedt dit het voor
deel, dat aan schepen, die olie, chemicaliën en gevaarlijke stoffen ver
voeren en die schade hebben opgelopen, ver van de vaste wal hulp kan
worden geboden, waardoor het risico voor het milieu op de vaste wal door
verlies van olie en chemicaliën en door explosiegevaar aanzienlijk gere
duceerd wordt.
Het nautische risico dat is verbonden aan het binnenlopen van averij
schepen bij Hoek van Holland, namelijk het stremmen van de havenmond door
zinken van schepen, lijkt gering.
Bij aanwezigheid van een averijhaven zouden in de afgelopen 2 jaar ca.
5 schepen hiervan gebruik gemaakt hebben.
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat het werkelijke aantal aanzienlijk
hoger zal zijn in verband met de aantrekkingskracht van een dergelijke
haven op schepen, die buiten de Noordzee averij hebben opgelopen.
Bij bestrijding van calamiteiten op een eiland is men aangewezen op een
eigen goed geoutilleerde rampenbestrijdingsdienst. Op hulp van b.v.
brandweerdiensten van buiten het eiland kan niet worden gerekend.
Alhoewel dit een nadeel voor een eiland kan betekenen raag het nut van
deze hulp niet worden overschat, daar de bestrijding vaak zeer speci
fieke eisen stelt en ook de bereikbaarheid van een industrie-complex
(b.v. Botlek) op het land soms te wensen overlaat.
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koppelnet is aangesloten, is het eiland qua energie geisoleerd. Het
industriële complex is hierdoor kwetsbaarder.
Zowel op een eiland als op het vasteland is een industrieel complex
een prooi voor terrorisme en oorlogshandelingen. Op een eiland is de
concentratie aan industrieën groter waardoor de schade bij een aanval,
mede gezien de mogelijkheid tot kettingreacties, ook groter zal zijn.
Bovendien is de schade hier moeilijker te repareren. Hiertegenover
staat, dat de beveiligingsmaatregelen op een eiland veel beter te tref
fen zijn dan bij een (verspreide) vestiging op het vasteland.

7.2.3 De configuratie van het industrie-complex
Op een eiland vindt een opeenhoping plaats van potentieel gevaarlijke
industrieën, waardoor de kans op uitbreiding van calamiteiten door
kettingreacties groter is (bijvoorbeeld door een explosie ontstaat een
andere explosie of komt een giftige gaswolk vrij bij een naastgelegen
industrie).
Op het vasteland worden deze industrieën meestal afgewisseld met poten
tieel veel minder gevaarlijke bedrijven, waardoor de kans op ketting
reacties kleiner is. Voor een industrie-eiland zou het risico groter
kunnen zijn dan voor een industrie-complex op de vaste wal. Om de hier
uit voortvloeiende extra risico's voor de veiligheid van werkers op
het industrie-eiland te compenseren zou gedacht kunnen worden aan spe
ciale veiligheidsmaatregelen op het eiland in de sfeer van schuilgelegenheid, gasdichte verblijfsruimten en niet-splinterend glaswerk.

7.3 Schatting gevolgen van enkele ongewenste gebeurtenissen
7.3«! Explosies
. Ongevalsscenario's
1^ een instantane emissie van 1.000 ton lichte koolwaterstoffen en een
daarop volgende explosieve verbranding van het gedeelte dat zich
op het moment van ontsteken tussen de explosiegrenzen bevindt (30#
van de hoeveelheid).
2^ een instantane emissie van 10.000 ton lichte koolwaterstoffen en een
daarop volgende explosieve verbranding van weer ongeveer 30# hiervan
als onder 1.
Door de hoge dichtheid van gevaarpotenties dragende industrieën is een
domino-effect als gevolg van bovengenoemde explosies niet ondenkbaar.
Omdat vrijwel onmiddellijk brand zal ontstaan, zal bij de geïnduceerde
volgende ongewenste gebeurtenissen in andere produktie-eenheden de vor
ming van explosieve gaswolken worden tegengegaan door een snelle ont
steking ten gevolge van het overslaan van de brand onder invloed van de
intensieve warmte instraling. Het lijkt dan ook allerzins redelijk de
als gevolg van een domino-effect optredende totale emissiestroom, welke
beschikbaar komt door een explosieve verbranding één orde groter te doen
zijn dan de geschatte omvang van de ongewenste emissie bij de initiële
calamiteit.
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. Effect
De ongevallenscenario's 1 en 2 beschrijven een explosieve verbran
ding van gaswolken van 300 respectievelijk 3*000 ton lichte koolwater
stoffen. De effecten van schokgolven bij explosies worden beschreven
in Tabel 7.1.Bij een explosie is de windrichting niet van invloed. De
druk van de explosie zal zich in een cirkel rondom de bron verbreiden.
Tabel 7«lî Effect schokgolven

Piekoverdruk

Effect

0,3 bar

grenswaarde schade aan procesapparatuur

0,1 bar

grenswaarde zware gevelschade woonhuizen

0,03 bar

grenswaarde letselveroorzakende glasschade

In figuur 7.1 wordt aangegeven op welke afstanden de piekoverdrukken
van Tabel ^.lbereikt kunnen worden bij de explosi« van koolwaterstoffen.
In Tabel y,2 wordt aan de hand van deze gegevens het effect van de on
gevallenscenario's 1 en 2 bepaald.

Tabel 7.2:Schokgolf van veronderstelde explosies

Piekoverdruk

Afstand van bron waarbinnen piekoverdruk wordt overschredei
Scenario 1
Scenario 2

0,3 bar

0,5-0,8 km

1-2 km

0,1 bar

1,5 - 2,7 km

3-5 km

0,03 bar

3

6,5 - 18 km

- 7,5 km

De getalwaarden van Tabel 7*2 zijn als schadecirkels weergegeven in
figuur 7.2 voor het geval scenario 2.
Piekoverdrukken van 1-2 bar, waarbij directe schade- met eventuele
dodelijke afloop- aan het menselijk organisme (scheuren van het trommel
vlies, beschadiging van de longen) zou kunnen worden aangebracht, blij
ven beperkt tot de onmiddelijke omgeving van de explosie.
Tevens kunnen hier, en ook op verdere afstand, dodelijke ongevallen op
treden ten gevolge van neerstortende procesapparatuur of gevels van ge
bouwen.
Los van de explosie zelf kan de daarmee gepaard gaande brand uiteraard
ook veel slachtoffers maken.

afstand in

Figuur 7.1 Pièkoverdrukken
als functie van de omvang
van de explosie en de af
stand tot het centrum. Bo
vengrenzen : Model TNO
(deflagratie), ondergrenzen:
Model Brasie

Simpson.

in bar
*- " *

{

• 0,03 (rondvliegende glasscherven)
%-

*

/-N
v

)

O

Figuur 7.2

0,1 (geve I schade}
0.3 Capparatuurschade)

Piekoverdrukken van schokgolven af

komstig van de explosieve verbranding van 30%
van een instantane emissie van 10.000 ton lichte
koolwaterstoffen op een eijand in de Noordzee
of op de Maasvlakte.
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7.3«2 Giftige stoffen
. Ongevallen scenario's
^ een instantane emissie van

10 ton chloor

een instantane emissie van 100 ton chloor
.5 een scheepsramp waarbij 10.000 ton olie in zee stroomt
. Effect
In Tabel 7»3 is het verband aangegeven tussen de omvang van een
instantane chlooremissie, het weertype, de windsnelheid en de maxi
male immissie-concentratie op een bepaalde afstand tot de emissiebron. Bij het ontsnappen van een gaswolk zal door de wind een gebied
met de vorm van een taartpunt bedreigen. Het overige gebied blijft
vrij van gassen.
Tabel 7«3 : Maximale immissieconcentratie bij veronderstelde chlooremissies

'•'axiinale immissieconcentçatie
mg/m^
1000
100
**.5

Afstand van bron waarbinnen concentratie
wordt overschreden
Weertvpe neutraal; wind 5m/s Weertvce zeer etabiel; wind Prr/s
Scenario U
Scenario 3
Scenario ^ Scenario J
1,8 km

^ km

3,5 km

9 km

$

km

IJ

km

13

km

^0 km

17

km

50 km

60

km

>100 km

Opmerking-en

onmiddellijk
levensrovaar
schadelijk
KAC-waarde

De resultaten van Tabel 7.3 zijn als schadecirkels voor de onmiddel
lijke levensgevaarlijke concentratie en de MAC-waarde aangegeven in
figuur 7»3 voor het scenario U onder de ongunstigste weersomstandig
heden.
Het blijkt dat bij het ontsnappen van 10, respectievelijk 100 ton chloor
(de inhoud van 2 treinwagons) op de Maasvlakte ernstige ongewenste ge
beurtenissen kunnen optreden in het zuid-westelijk deel van de provincie
Zuid-Holland. Steden als Den Haag en Rotterdan liggen in het gebied waar
ernstige overschrijding van de schadelijke concentratie kan optreden.
Voor de bevolking van Zuid-Holland treedt een aanzienlijk gunstiger
beeld op bij een vestiging op een eiland in de Noordzee. Schadelijke
concentraties op het vasteland zijn bij een afstand van 50 km uit de
kust nauwelijks tneer te verwachten.
Voor de op het industrie-complex werkzame personen zal een kritieke
situatie ontstaan met levensgevaarlijk hoge chloorconcentraties. De
aanwezigheid van gasmaskers en schuilgelegenheid kan de schade beperken.
De immobilisatie van werkers kan op zijn beurt weer aanzienlijke processtoringen ten gevolge hebben.
De kwantificering van de gevolgen op de omgeving van het ongevalsscenario
5 met betrekking tot het in zee stromen van 10.000 ton olie is nu nog
onmogelijk door het ontbreken van gegevens over de verspreiding van
dergelijke emissies en het ontbreken van dosis-effect relaties. Hier kan

Figuur 7.3

Maximale immis-

sieconcentraties ten gevolge van de instantane emissie
van 100 ton chloor op een eiland in de Noordzee of
op de Maasvlakte,(afhankelijk van de wind zal het
chloor binnen de aangegeven cirkels een gebied met
de vorm vaneen zeer smalle taartpunt bedreigen).
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tallen km reeds aanzienlijke schade kan aanrichten aan de vogel
stand, de schelpdiercultuur en de strandrecreatie.

7.3.3 Warmte straling
. Ongevallenscenario's
6 een grote brand van

50.000 ton lichte koolwaterstoffen

7 een grote brand van 500.000 ton lichte koolwaterstoffen (als
resultaat van een domino-effect)
. Effect
Warmtestraling met voor de mens schadelijke gevolgen zoals brand
wonden zal voor beide ongevallenscenario's niet meer optreden op af
standen groter dan 400 respectievelijk 800 meter vanaf de vuurhaard.
Voor schade aan gebouwen gelden ongeveer dezelfde grenswaarde, ter
wijl schade aan de procesapparatuur beperkt zal blijven tot de on
middellijke nabijheid van de vuurhaard.

8. Voor- en Nadelen Industrie-eiland voor het milieu
8.1 Eiland vergeleken met de Maasvlakte
8.1.1 Algemeen
In de discussie over het al dan niet bouwen van eiland in de Noordzee
worden een aantal voordelen van het milieu tegenover de nadelen geplaatst.
Het belangrijkste voordeel van een eiland in de open zee is de afstand
tot bevolkingscentra (afgezien van de mensen, die op het eiland zelf
verblijven), waardoor last die de bevolking ondervindt van bepaalde
vormen van milieu verandering als stank, lawaai en visuele aantasting
wordt verminderd of zelfs weggenomen. Tevens levert de afstand een be
langrijke bijdrage tot een vermindering van de risico's bij calamiteiten.
Een bijkomend voordeel is de aanwezigheid van een zeegebied, waarvan de
opnamecapaciteit voor bepaalde stoffen en voor warmte aanzienlijk groter
is dan die van het binnenwater of het kustwater.
Tegenover deze voordelen staan een aantal nadelen.
De bouw, de aanwezigheid en het gebruik van een eiland in zee houdt in
een verplaatsing van de verontreiniging van het vasteland naar de Noordzee,
waardoor geen wezenlijke bijdrage wordt geleverd tot de vermindering van
de verontreiniging in zijn totaliteit. Bovendien zal verplaatsing van
vervuilende activiteiten naar een gebied dat nu nog betrekkelijk schoon
is de schadelijke gevolgen van de vervuiling kunnen vergroten. Dit zou
in strijd zijn met het "stand-still" beginsel (zie 8.1.2). Daar komt
nog bij, dat deze gang van zaken de druk op, de behoefte aan en de moge
lijkheden voor het tot stand brengen van milieuvriendelijke produktietechnieken en minder vervuilende produkten zal doen afnemen, waardoor
het streven naar de toepassing van schone technologie wordt doorkruist.
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transport van goederen en werkers van en naar het eiland samenhan
gende hinder en risico's.

8.1.2 Het "stand-still" beginsel
Uitgangspunt voor het Europese milieubeleid is onder meer de eis,
dat de verontreiniging van het milieu niet verder mag toenemen: het
"stand-still" beginsel. Volgens dit uitgangspunt mag de verontrei
niging in een bepaald gebied niet toenemen ten opzichte van een uit
gangstoestand. In de praktijk heeft het "stand-still" beginsel meestal
betrekking op afzonderlijke categorieën van stoffen in ecologischgeografisch en bestuur-technisch als één geheel beschouwde gebieden.
In het geval van de bouw, de aanwezigheid en het gebruik van een indu
strie-eiland vin de Noordzee is zonder meer sprake van een toename van
de vervuiling in een nu nog betrekkelijk schoon gebied. Om niet in strijd
te komen met het "stand-still" beginsel is het dus noodzakelijk het gebied
waarin men het industrie-eiland wil vestigen als onderdeel te beschouwen
van een veel groter geheel, waarbinnen deze vestiging niet zou leiden tot
een toename van de vervuiling. Dit grotere gebied moet dan natuurlijk wel
een ecologisch-geografische eenheid vormen met het vestigingsgebied voor
het eiland.
Voor de atmosfeer is het niet moeilijk vast te stellen dat het Noordzee
gebied een onderdeel vormt van het luchtcirculatie-systeem boven geheel
noordwest Europa.
Voor het water echter is het niet zo dat het noordwest-Europese binnen
water, de kustwateren en de open Noordzee tot een ecologisch-geografische
eenheid behoren. Bij een vergelijking van een vestiging van een industrie
complex op een eiland ver uit de kust in de Noordzee met een vestiging
op de Maasvlakte, of op een ander in aanmerking komend deel van de Neder
landse kust of in het kustwater, gaat het om verschillende ecologischgeografische eenheden. Een vergelijking met bijvoorbeeld een verspreide
vestiging van de samenstellende delen voor het industrie-complex roept
nog meer problemen op.
Komt men voor wat betreft de gebiedsbegrenzing al in strijd met het
"stand-still" beginsel, nog moeilijker wordt het wanneer de eventuele
vermindering van de hoeveelheid geloosde stoffen in de Noordzee moet
worden afgewogen tegen de onmiskenbare aantasting van het mariene milieu
door de bouw en de aanwezigheid van het eiland. Het gaat hier om volstrekt
onvergelijkbare zaken, waarvan de afweging zich niet leent voor een objec
tieve benadering.
Eenzelfde soort probleem ontstaat wanneer men de afname in de lozing
van de ene categorie van vervuilende stoffen, bijvoorbeeld zware metalen,
zou willen vergelijken met de toename van de vervuiling door een andere
categorie, bijvoorbeeld gesuspendeerde materialen.
In strikte zin wordt alleen aan het "stand-still" beginsel voldaan, wan
neer de vervuiling in de Noordzee niet toeneemt, met andere woorden,
wanneer gezien het bovenstaande er geen industrie-eiland in de Noordzee
wordt aangelegd.
Aangezien het vergelijken van het onvergelijkbare- de politieke keus bij het toepassen van het "stand-still" beginsel toch herhaaldelijk om
de hoek komt kijken, lijkt het niet onredelijk er voor de onderhavige
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zou kunnen zijn, wanneer het industrie-eiland in de Noordzee een wezen
lijke bijdrage zou leveren tot de vermindering van de huidige veront
reiniging en andere vormen van milieubelasting in het omringende gebied.
Dit betekent dat tevens de activiteiten op het eiland niet losgezien
zullen worden van die op het vasteland, waardoor een lozing van het
eiland slechts toelaatbaar wordt indien deze met een belangrijke ver
mindering van de verontreiniging op het vasteland gepaard gaat. De
vestiging van een industrie-eiland in de Noordzee zou zonder deze com
pensatie in strijd zijn met het "stand-still" beginsel. Bij de verge
lijking van het eiland met de Maasvlakte dient men dit goed in het oog
te houden!

8.1.3 Betekenis voor het milieu
. Luchtverontreiniging
De verspreiding van emissies in de atmosfeer is voor een eiland in zee
of voor een vestiging op het vasteland niet wezenlijk verschillend. De
indruk bestaat dat de verspreiding boven zee gedurende het voorjaar en
de zomer slechter is dan boven het vasteland. Op zijn best betekent dit,
dat de vestiging van een industrie-complex op een eiland uitsluitend neer
komt op een verplaatsing van de emissies in de atmosfeer van het vasteland
naar een relatief schoner gebied op zee. Van een vermindering van de emis
sies is daarbij geen sprake. Wel zal de belasting van de bevolking ge
ringer zijn, zowel voor de schadelijke stoffen als voor de aspecten geluid
en geur. Voor verder-weg liggende gebieden in noordwest Europa is de bete
kenis nihil: het eiland is even schadelijk als de vestiging op het vasteland.
Betrekt men bij het aspect luchtverontreiniging ook de werkomstandigheden
in het industrie-complex, dan lijkt de hoge dichtheid aan industriële
activiteiten op het eiland vergeleken met een vestiging op het vasteland
te zullen leiden tot een aanzienlijk ongunstiger situatie voor de eiland
situatie.
. Waterverontreiniging
De verspreiding van emissies in het water is dcor de grotere hoeveel
heid water ter plaatse van het eiland in zee ongeveer 3 à 5 maal groter
dan aan de kust. Behalve verplaatsing van de emissies betekent het eiland
dus ook een sterke verdunning. De veel geconcentreerdere lozing vanaf het
eiland door de hoge dichtheid aan industriële activiteiten staat hier weer
tegenover.
Rekening houdend met de mogelijk grotere kwetsbaarheid van het relatief
schone zeegebied rond het eiland voor verontreinigende stoffen, blijft er
weinig anders over dan vast te stellen dat een vestiging van het industrie
complex op zee neerkomt op een verplaatsing van de emissie van het vasteland
naar de volle zee.
Het is denkbaar dat een industriële "cluster" een betere afvalwaterbe
handeling mogelijk maakt. Dit voordeel ten opzichte van een verspreide
vestiging op het vasteland is echter tot op heden niet aangetoond. Boven
dien kan worden vastgesteld dat een dergelijk vermeend voordeel evenzozeer geldt voor een vestiging op de Maasvlakte als voor het industrie
eiland.
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De risico's voor de bevolking voortvloeiend uit calamiteiten in het
industrie-complex zijn op een eiland in de Noordzee klein ten opzichte
van een vestiging op het vasteland. Voor wat dit aspect betreft biedt
het eiland dus grote voordelen boven het vasteland. Wel kan opgemerkt
worden dat een verspreide vestiging van de samenstellende industrieën
de risico's op het ontstaan van kettingreacties wegneemt, waardoor een
deel van het voordeel van de eiland-situatie weer verloren gaat. Dit
laatste is ook speciaal van belang in verband met mogelijke sabotage
daden of oorlogshandelingen.
Het eiland veroorzaakt een intensiever transport met alle daaraan ver
bonden gevaren dan te verwachten zou zijn bij een vestiging op het vaste
land.
. Landschappelijke aspecten
Betekent de, bouw van het eiland in zee een tijdelijke ernstige ver
storing v^n een stuk Noordzee-bodem met een oppervlak van enkele hon
derden km , de aanwezigheid ervan leidt tot een blijvende verandering
in het "landschap". Voor bijvoorbeeld de visserij zal dit een belangrijk
blijvend nadeel opleveren, nog versterkt door de als gevolg van de met
het eiland samenhangende scheepsbewegingen onbevisbaarheid in het om
ringende gebied. De vergroting van de aantallen soorten organismen die
zich door de aanwezigheid van het eiland in de onmiddellijke omgeving
ervan kunnen ontwikkelen, zal daarentegen door sommigen als een posi
tief punt worden beschouwd.
Veruit het belangrijkste landschappelijke aspect lijkt echter de met
de aanwezigheid en het gebruik van het industrie-eiland samenhangende
"horizonvervuiling". Vooral voor de Hollandse kust zal dit regelmatig
als hinderlijk worden beleefd. Hierdoor is een eiland, wat betreft het
landschappelijke aspect in het nadeel ten opzichte van de kustsituatie.

8.2 Alternatieve Eilandlocaties
Bezien vanuit het aspect milieu betekent het verschuiven van een eiland
locatie over het Nederlandse Continentale Plat weinig anders dan een
verplaatsing van het lozingspunt van het met de industriële activiteiten
erop samenhangende emissies. Wel zal men er daarbij rekening mee moeten
houden dat in dieper water de voor de bouw van het eiland benodigde hoe
veelheid zand veel groter zal zijn dan in ondiep water.
De verspreidingsmogelijkheden in het water en in de atmosfeer worden
weinig beinvloed bij een verplaatsing evenwijdig aan de kust. Loodrecht
op de kust neemt de beschikbare hoeveelheid water met de diepte toe,
waardoor ook de verdunning zal toenemen. Hoe dichter men bij de kust
komt, hoe geringer in het algemeen de verschillen met een vestiging van
industrie-complex aan de Nederlandse kust zullen worden.
Vanuit een landschappelijk oogpunt lijkt overigens een locatie in de
omgeving van natuurgebieden weinig aantrekkelijk. Dit aspect en de af
wezigheid van een zwaartepunthaven maken een locatie benoorden de
Waddeneiland onwaarschijnlijk.

8 . 3 Alternatieve Landlocaties
Voor de vestiging van een industrie-complex als gedacht op een eiland
in de Noordzee, maar nu op het vasteland komen slechts betrekkelijk
weinig gebieden in aanmerking. Gedacht kan worden aan de Maasvlakte of
de Eemshaven. Voor een verspreide vestiging van de samenstellende delen
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aanwezig.
Uit de beschouwing gegeven in 8.1 kan worden afgeleid dat vanuit het
aspect milieu een verspreide vestiging op het vasteland te verkiezen
valt boven de bouw van een industrie-complex. De verspreide vestiging
verlaagt tevens de risico's voor het optreden van kettingreacties bij
calamiteiten.
In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij het lozen van zwavelzuur, kun
nen de voordelen van de landlocatie gecombineerd worden met de grotere
opnamemogelijkheden van de zee door gebruik te maken van lozingsschepen.

8.^ Conclusies
Vanuit het aspect milieu biedt het industrie-eiland in de Noordzee een
aantal duidelijke voordelen boven een vestiging op de Maasvlakte of op
een ander in aanmerking komend deel van de Nederlandse kust. Deze voor
delen liggen vooral in de sfeer van een verbetering van de milieukwali
teit in een bepaald (dicht bevolkt) gebied: een sterk verminderd risico
voor de bevolking tot op 25 km afstand van het industrie-complex en het
wegnemen van geluidshinder en geuroverlast.
Daarnaast treden nog een aantal relatieve voordelen op, zoals een betere
verdunning van wateremissies en een verbeterde luchtkwaliteit boven
land.
De nadelen voor het milieu liggen hoofdzakelijk in de emissiesfeer. Immers,
men verplaatst de emissies naar een relatief schoon gebied, terwijl dit
geen voordelen oplevert voor het totaal van de emissies. Verder zijn er
nog enige specifieke nadelen, zoals de ongunstige situatie voor de werkers
op een eiland in verband met hun langere verblijf aldaar, de nadelige
effecten van de bouw en de aanwezigheid van het eiland op het aquatisch
milieu en op de visserij, de landschappelijke verstoring door de aanwezig
heid van het eiland en de extra hinder en risico's door een intensiever
transport.
Samenvattend kan worden vastgesteld, dat een industrie-eiland in de Noord
zee geen directe bijdrage levert tot de terugdringing van de verontrei
niging.
Wel kan het eiland het effect van bepaalde emissies verminderen (o.a.
voor de bevolking) of zelfs wegnemen.

9. Leemten in Kennis en Informatie
9.1 Leemten
. Beschrijving bestaand milieu
Het biologisch onderzoek naar de levensprocessen in zee is tot nu toe
te gering en te weinig op milieuvraagstukken gericht geweest om op basis
van korte studies of inventarisaties tot gefundeerde uitspraken te kunnen
komen. Het is daarom wenselijk, dat meer fundamentele kennis over het
ecosysteem wordt verkregen alvorens men belangrijke ingrepen verricht in
het Noordzeegebied.
Zeer veel gegevens hebben betrekking op gemiddelde situaties in zee en in
de atmosfeer. Voor het beoordelen van extreme situaties, die vaak bepalend
zijn voor de mate van accepteerbaarheid van bepaalde handelingen, ontbreekt
het veelal aan de nodige tijdreeksen van waarnemingen door de jaren heen.
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ontbreekt het nog aan betrouwbare cijfers over de concentraties van
spore-elementen in het Noordzee-water, inclusief het interstitiële
water van de bodem, de vorm waarin deze stoffen voorkomen en de pro
cessen welke hun concentratie in het water beheersen. Ook ten aanzien
van de concentraties aan allerlei milieu-vreemde schadelijke stoffen,
als PCBs, HCB en dieldrin, is onvoldoende kennis aanwezig.
. Verspreiding lucht- en wateremissies
Vooral ten aanzien van de verspreiding van emissies in de atmosfeer
heerst nog een grote mate van onduidelijkheid. De opgegeven versprei
dingen hebben slechts betrekking op jaargemiddelden, waarbij over de
menghoogte boven zee slechts de waarde boven land kon worden ingevuld.
Over maximaal te verwachten concentraties over korte perioden (10 minuten-uur-dag-week) zijn nauwelijks gegevens beschikbaar en, voorzover zij
beschikbaar zijn, berekend met een op zee waarschijnlijk niet bruikbaar
model.
Over de verspreiding in het water is al veel meer bekend, al zal het
gebruik van verder vervolmaakte modellen voor de Noordzee de verkregen
inzichten nog belangrijk kunnen verbeteren.

. Effect op het milieu
Op de vraag naar de gevolgen van lozingen vanaf een kunstmatig eiland
in de Noordzee voor het leven in zee kan op korte termijn geen antwoord
worden gegeven. Er is een tekort aan kennis omtrent de verspreiding en
de numerieke variabiliteit van organismen in zee. Ook ontbreekt het
aan kennis over het gedrag van veel stoffen in zee, zoals hun afbreek
baarheid en hun schadelijke werking op organismen.

. Risico-studie
Door het ontbreken van gegevens is slechts een risico-studie uitgevoerd.
Van een eigenlijk noodzakelijke risico-analyse is nog geen sprake, slechts
van een signalering van risico-potenties, waarbij enkele ongevalsscena
rio's meer in detail werden uitgewerkt.

9.2 Nader Onderzoek
Binnen het kader van een voortgezette studie naar de betekenis voor het
milieu van een industrie-eiland in de Noordzee zou er uiteraard naar ge
streefd dienen te worden de gesignaleerde leemten in de eerste studie
fase op te vullen. Dit houdt dan in de bestudering en vastlegging van de
huidige situatie, met als doel het vinden van karakteristieke verschijn
selen en grootheden, het ontdekken van kritieke aspecten, het vaststellen
welke ingrepen de Noordzee zonder onaanvaardbare gevolgen kan doorstaan en
het vormen van een basis voor het te zijner tijd bepalen van de invloed
van een omvangrijke constructie in de Noordzee.
In dit onderzoek zullen waarnemingen in de natuur een grote plaats in
nemen. In samenhang daarmee zal men modellen, van welke aard dan ook,
van een aantal systemen willen ontwikkelen.
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Uitgangspunt voor een voortgezette studie is overigens wel de wens het
aspect milieu bij de bouw, de aanwezigheid en het gebruik van een indu
strie-eiland in de Noordzee in het licht van de onderhavige studie ver
der uit te bouwen.
Belangrijk is daarbij met wat voor oogmerk men een dergelijke studie
zou willen opzetten. Op grond van het "stand-still" beginsel is een
positieve beslissing ten aanzien van het aspect milieu alleen te ver
wachten, wanneer de vestiging van het industrie-eiland in zee een be
langrijke vermindering van de verontreiniging in het omringende gebied
met zich mee zou brengen. Studies naar de ecologie van de Noordzee, de
verspreiding van stoffen, het effect van deze stoffen op het milieu en
de risico aspecten van industriële complexen zullen de oordeelsvorming
nauwelijks kunnen beinvloeden. Wel zouden studies gericht kunnen worden
op de mogelijkheden door het vormen van industriële "clusters" de totale
verontreiniging van het milieu aanzienlijk kleiner te maken, dan in het
geval van de som van de afzonderlijke samenstellende delen. Alleen uit
dergelijke studies zou met in acht neming van het "stand-still" beginsel
een industrie-eiland andere voordelen kunnen opleveren, dan uitsluitend
een risico-verlaging in een klein gebied.
Nog verstandiger zou het zijn wanneer men de laatstgenoemde studies zou
integreren in een algemene studie naar de ontwikkeling van schonere
technologiën en minder vervuilende produkten.
Een geheel ander studieobject zou kunnen zijn het uitbouwen van het
risico aspect in die zin, dat overwogen gaat worden welke maatschappe
lijk gewenste zeer gevaarlijke processen uitsluitend om redenen van hun
risico's een vestiging op een eiland in de Noordzee wenselijk zouden
maken.
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1. Samenvatting
Na een omschrijving van de aard en het doel van de studie worden de
resultaten beschreven van een aantal deelstudies met betrekking tot
de milieu aspecten van een industrie-eiland in de Noordzee.
Ingegaan wordt op de verwachte emissies van een aangenomen industrie
complex op het eiland. Uitgaande van de huidige stand van de techniek
blijkt dan dat de wateremissies globaal enkele procenten uitmaken van
de huidige belasting van het Nederlandse kustwater met verontreinigende
stoffen, terwijl de emissies in de lucht ongeveer 15# uitmaken van het
huidige emissieniveau in de lucht boven Nederland.
De verspreiding van de emissies in het water blijkt ter hoogte van het
eiland ongeveer 3 > 5 maal beter te verlopen dan aan de kust, door het
beschikbaar zijn van een groter watervolume in volle zee. De hoeveelheid
verontreinigende stoffen die uiteindelijk de zee belasten is uiteraard
precies dezelfde.
De gemiddelde verspreiding van luchtverontreiniging boven zee blijkt,
ondanks enkele karakteristieke verschillen in de luchtcirculatie boven
zee en boven land, weinig te verschillen van die boven land.
Daarnaast wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de huidige toe
stand van het milieu in het gebied dat voor de bouw, aanwezigheid en
gebruik van het eiland van belang is.
Vanuit het aspect milieu biedt het industrie-eiland in de Noordzee een
aantal duidelijke voordelen boven een vestiging op de Maasvlakte of op
een ander in aanmerking komend deel van de Nederlandse kust. Deze voor
delen liggen vooral in de sfeer van een verbetering van de milieukwali
teit in een bepaald (dicht bevolkt) gebied: een sterk verminderd risico
voor de bevolking tot op 25 km afstand van het industrie-complex en het
wegnemen van geluidshinder en geuroverlast.
De nadelen voor het milieu liggen hoofdzakelijk in de emissiesfeer. Immers,
men verplaatst de emissies naar een relatief schoon gebied, terwijl dit
geen voordelen oplevert voor het totaal van de emissies. Verder zijn er
nog enige specifieke nadelen, zoals de ongunstige situatie voor de wer
kers op een eiland in verband met hun langere verblijf aldaar, de na
delige effecten van de bouw en de aanwezigheid van het eiland op het
aquatisch milieu en op de visserij, de landschappelijke verstoring door
de aanwezigheid van het eiland en de extra hinder en risico's door een
intensiever transport.
Als groot voordeel van een vestiging op een eiland in zee is uit de studie
naar voren gekomen de afwezigheid van risico's voor de bevolking bij cala
miteiten. Aanbevolen wordt om deze risicovermindering nader uit te werken
teneinde duidelijke inzichten te verkrijgen omtrent de gebruiksmogelijk
heden van een eiland in de Noordzee voor bepaalde zeer gevaarlijke acti
viteiten.
Daarnaast wordt de suggestie gedaan het eventuele nadere onderzoek te
richten op de eventuele voordelen van een industrie - "cluster" voor het
terugdringen van de emissies van verontreinigende stoffen, alsmede op de
ontwikkeling van schone technologiën en minder vervuilende produkten in
het algemeen.

