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Voorwoord

De zeewering rond Maasvlakte 2 is gesloten en de 
eerste containerterminals aan de nieuwe diepzee-
kades zijn in aanbouw. Volgend jaar zal, precies  
volgens plan, de eerste fase van de aanleg van 
Maasvlakte 2 klaar zijn. Dan is er circa 220 miljoen m3 
zand uit zee gewonnen en is Nederland 20 km2 groter 
geworden. De aanleg is uitgevoerd volgens de daar-
voor noodzakelijke vergunningen. Die vergunningen 
bevatten onder meer uitgebreide voorschriften over 
de controle van de effecten van de aanleg in zee en 
van de zandwinning op de Noordzee. Hiervoor 
wordt door het Havenbedrijf Rotterdam N.V. een 
uitgebreid meetprogramma uitgevoerd. Dat leidt tot 
uitvoerige technische rapporten. Die zogenaamde 
monitoringsrapportages worden periodiek aange-
boden aan de bevoegde gezagen. In het verhaal 
dat voor u ligt hebben we de belangrijkste zaken op 
een rij gezet. Zodoende kan een ieder die dat wil 
kennisnemen van de activiteiten en de resultaten. 
In deze Maasvlakte 2 Monitor worden daarnaast 
ook de belangwekkende resultaten van het onder-
zoek naar de archeologische en paleontologische 
waarden bij Maasvlakte 2 beschreven. 

Voordat de bouw van start kon gaan zijn de moge-
lijke effecten van de aanleg onderzocht. Uitgebreid 
onderzoek heeft onzekerheden en de mogelijk 
meest ongunstige situaties voor de effecten op  
de natuur zo goed mogelijk in kaart gebracht. 

Door tijdens de aanleg te kijken welke effecten  
werkelijk optreden worden de aannames in de  
uit gevoerde milieu studies getoetst aan de realiteit. 
Afwijkende uitkomsten kunnen mogelijk leiden  
tot aanpassing van de getroffen maatregelen. 
Daarnaast leidt het meet programma tot nieuwe  
kennis. Toekomstige projecten kunnen daarmee  
hun voordeel doen. Daarmee zijn de metingen  
niet alleen van belang als vinger aan de pols,  
maar vooral ook om van te leren. En dat laatste  
is precies wat we doen bij Maasvlakte 2. Meten  
is dan opeens ook boeiend en nuttig. Het geeft  
ons meer inzicht in de werkelijke effecten en de  
natuurlijke processen in de kustzone. De verander-
lijkheid rondom de populaties van schelpdieren, 
maar ook de stromingen langs de kust zijn daar 
treffende voorbeelden van. 

De resultaten van het monitoringsprogramma  
bevestigen vooralsnog dat we bij de voorspellingen 
zijn uitgegaan van de meest sombere scenario’s. 
Metingen blijven bovendien binnen de voorspelde 
waarden. De afwijkingen zijn bovendien dermate  
gering dat mogelijke effectpatronen moeilijk te  
onderscheiden zullen zijn van natuurlijke patronen  
het onderscheid tussen mogelijke effect patronen  
en natuurlijke patronen lastig blijkt te maken.  
Wat vooral opvalt is dat de natuurlijke variatie  
in de kustzone groot is. 

Wat betreft het meten van de effecten van de aanleg 
zijn een aantal onderdelen in een afrondende fase. 
Werkzaamheden zijn (deels) voltooid en de metin-
gen uitgevoer  o zi n er a  e nitieve conc usies 
getrokken over de effecten op onder andere de 
schelpdierlarven in de Voordelta. Een aantal andere 
zaken wordt nog verder onderzocht. Bijvoorbeeld 
hoe in de zandwingebieden, waar de zeebodem  
tot 20 meter is verdiept, zich nieuw leven vestigt. 
Het meten gaat daarmee dus nog even verder. 

Het voorliggende verhaal biedt, naar ik hoop, niet 
enkel het inzicht dat bij de aanleg van Maasvlakte 2 
zorgvuldig is gewerkt, maar ook dat nieuwe kennis 
is toegevoegd aan het publieke domein. Daarbij 
hoort ook de aandacht die is uit gegaan naar de 
vondsten van fossielen in het zandwingebied en  
de resten van prehistorische menselijke bewoning 
diep in de Yangtzehaven, de toekomstige toegang 
tot Maasvlakte 2. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Tiedo Vellinga
Projectorganisatie Maasvlakte 2
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
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Inleiding

In de eerste uitgave van de Maasvlakte 2 Monitor van augustus 2010 is vooral ingegaan op de mogelijke  
gevolgen en effecten van de aanleg van Maasvlakte 2. En hoe het Havenbedrijf Rotterdam deze monitoort.  
Het monitoringprogramma was, afgezien van de nulmeting die in 2006 aanving, toen nog maar pas  
opgestart waardoor verregaande resultaten nog niet gemeld konden worden. 

Inmiddels, twee jaar na het uitbrengen van de eerste Maasvlakte 2 Monitor, is de realisatie van Maasvlakte 2 
vergevorderd, is de uitvoering van de monitoring in volle gang en kunnen diverse resultaten van de monitoring 
worden gepresenteerd. Dit geldt met name voor de monitoringresultaten in het kader van de zandwinning op  
de Noordzee en de aanleg van de landaanwinning zelf. Resultaten van de monitoring van de aanwezigheid  
van Maasvlakte 2 komen in de volgende uitgave van de Maasvlakte 2 Monitor aan de orde.

In de nu voorliggende publieksuitgave wordt nader ingegaan op: slib(verspreiding), bodemleven (benthos),  
mismatch/voorjaarspiek, onderwatergeluid, stromingsbeeld en archeologie/paleontologie.
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Effect op de voedselketen
Door de baggerwerkzaamheden op zee voor de 
aanleg van Maasvlakte 2 komt er extra slib in het 
water. Slib in het water zorgt voor vertroebeling, 
waardoor er minder licht is voor de algen die in  
het water zweven (fytoplankton). De algen zouden  
daardoor minder hard kunnen groeien en hun  
voorjaarspiek zou in de tijd kunnen verschuiven  
(zie ook hoofdstuk monitoring voorjaarspiek).  
Als gevolg daarvan is er mogelijk minder voedsel 
beschikbaar voor kleine diertjes (zoöplankton) in  
het water en voor bodemdieren, zoals schelpen  
en wormen. Dit zoöplankton en de bodemdieren  
zijn weer voedsel voor vissen. Ook vogels en met  
name duikeenden voeden zich met bodemdieren. 
Andere vogels, zoals meeuwen, eten graag een  
visje. Een verminderde groei van algen heeft dus 
mogelijk gevolgen voor de gehele voedselketen. 
Vandaar dat het belangrijk is te weten, hoe de  
slibverspreidingspatronen voor, tijdens en na de 
aanleg eruit zien. Het vergelijken van deze patronen 
laat zo een mogelijk effect van de zandwinning zien. 

Hoe ziet het verspreidingspatroon van slib in het water voor de 

Nederlandse kust eruit? In welke mate neemt het zwevende slib  

in de waterkolom toe als gevolg van de zandwinning? En kan de  

eventuele verhoging van de slibconcentratie gevolgen hebben  

voor het leven in zee en het voedsel aanbod voor zeevogels?

Monitoring slibconcentraties 
langs Nederlandse kust1.
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Slib in kaart brengen
Bij de verlening van de ontgrondingsvergunning is 
met het Havenbedrijf afgesproken de slibconcentra-
ties in kaart te brengen in de waterkolom in het 
zandwingebied, in de directe omgeving daarvan en 
in een groter (referentie)gebied voor de kust. Het 
gaat daarbij primair om monitoring: het vaststellen of 
de zandwinning voor Maasvlakte 2 een verhoging 
van de slibconcentratie in de waterkolom wordt  
veroorzaakt. En zo ja, of die verhoging binnen het  
in het MER Aanleg berekende valt. 

Grote variatie in verspreiding
De ontgrondingsvergunning stelt dat er elke  
veertien dagen in drie raaien (denkbeeldige lijnen) 

ars op e kust s ibpro e en in e aterko om 
moeten worden gemeten. Het Havenbedrijf en de  
bij het monitoringsonderzoek betrokken weten-
schappers vroegen zich af of het effect van de 
zandwinning op de Nederlandse kust op deze wijze 
wel voldoende betrouwbaar kan worden gemeten. 
De slibconcentraties in het water schommelen onder 
natuurlijke omstandigheden al enorm in ruimte en 
tijd. Voor slibconcentraties gaat het dus niet om 
toevallige waarden op een bepaald moment op een 
bepaalde plaats, maar om lang durige afwijkingen 
die mogelijk worden veroorzaakt door de aanleg 
van Maasvlakte 2. Deze afwijkingen kunnen dus 
niet verklaard worden door bijvoorbeeld schomme-
lingen in het klimaat of incidentele uitschieters,  
zoals zware stormen of sterk wisselende slibaan-
voer vanuit de rivieren en vanuit de Zeeuwse, 
Vlaamse en Franse kustwateren.

Slibmetingen op zee zijn niet zo eenvoudig te  
interpreteren  en flinke storm ee t bi voorbee  
een groot effect op de slibverspreiding; de hogere 
golven zorgen ervoor dat er slib uit de bodem  
wordt vrijgemaakt. Pas na enige tijd komt zulk slib 
weer in de bodem terecht onder meer als gevolg  
van activiteit van bodemdieren. Ook komt er bij toe-
nemende stroomsnelheid (tijdens eb en vloed) slib 
omhoog dat tijdens de kentering als een dun laagje 
op de bodem ligt. Met de gebruikelijke statistische 
methoden en met de in de ontgrondingsvergunning 
voorgeschreven metingen op zee zouden de meet-
resultaten moeilijk of niet interpreteerbaar zijn, waar-
door de gevolgen van de zandwinning mogelijk niet 
meetbaar zijn. 

Tijd om met de wetenschappers om de tafel te gaan 
zitten en te kijken of er een meetmethode kon  
worden ontwikkeld die wel betrouwbare uitspraken 
zou kunnen doen over de slibverspreiding. In over-
leg met en na goedkeuring van de overheid is  
in 2008 besloten een nieuwe methode voor de  
monitoring op te zetten die veel meer inzicht  
moet geven in de verspreiding van het extra slib 
voor de Nederlandse kust.

Nieuwe meet- en monitoring methode
De basis voor het bepalen van de slibhoeveelheden 
is een innovatieve methode die is gebaseerd op 
een combinatie van rekenmodellen en metingen: 
MoS2, wat staat voor Model-Supported Monitoring 
of SPM (Suspended Particulate Matter, slib). 

Bij modelondersteunde monitoring worden de  
waterbeweging en de waterkwaliteit berekend met 
rekenmodellen, die worden gevoed met meetge-
gevens van satellieten en zeemetingen.

Bij de ontwikkeling van deze innovatieve aanpak is 
niet alleen het bevoegd gezag betrokken, maar ook 
externe wetenschappelijke reviewers uit Nederland 
en België. 
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Een voorloper van dit model, gesubsidieerd door 
het NIVR (Nederlands Instituut voor Lucht- en 
Ruimtevaart) en het Havenbedrijf, is ontwikkeld 
door Deltares en het Instituut voor Milieu vraag-
stukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Model, satelliet en zeemonsters
Modelondersteunde monitoring is ingewikkelde  
materie, daarom een korte uitleg. Met de modellen 
van Deltares wordt achteraf, als de weergegevens  
en rivierafvoeren beschikbaar zijn, met tijdstappen 
van tien minuten uitgerekend hoe het water beweegt, 
hoeveel slib uit de bodem wordt losgemaakt en hoe 
het slib in de waterkolom omhoog en omlaag gaat. 

Hoe goed de modellen ook zijn, ze wijken altijd af  
van de werkelijkheid. Met waarnemingen kunnen  
de modellen worden bijgestuurd. Voor die bijsturing 
worden de gegevens van remote sensing (waarneming 
door middel van satellieten) gebruikt. Vanuit satellieten 
wordt bij heldere hemel regelmatig het oppervlak van 
de zee waargenomen. De satelliet die de beelden  
levert, komt eenmaal per dag voorbij. De opnamen 
omvatten de gehele Noordzee, voor zover zichtbaar  
in het lichtspectrum. Op basis van de kleur van het 
water kan worden geschat hoeveel slib en algen in  
de bovenste meters van de waterkolom aanwezig zijn.

Tot slot is er nog de onzekerheid over wat er dieper 
in het water (in de waterkolom) gebeurt. Daarom 
worden de modelresultaten ook nog gevalideerd  
met de resultaten van de metingen op zee die  

et avenbe ri  ze  verric t met e i t ro er  
(zie kader pag. 13 ‘Metingen op zee’) en met  
metingen van Rijkswaterstaat en andere partijen.

Slibatlassen
Na het samenvoegen en assimileren van de data 
van een jaar, worden slibverspreidingskaarten ge-
maakt, bijvoorbeeld als week- of maandgemiddelde 
van de slibconcentraties. Deze kaarten komen in 
een slibatlas en kunnen worden gebruikt bij de  
verdere doorvertaling naar mogelijke ecologische 
effecten van de zandwinning. 

Met de slibatlassen is vervolgens een controle op 
de voorspellingen in het milieueffectrapport mogelijk. 
Het maken van de slibatlassen is een tijdrovende 
klus. Zo duurde het opzetten van het model en het 
uitrekenen van de gegevens van 2007 (nulmeting) 
met MoS2, de satellietbeelden en veldmetingen  
drie jaar. De eerste slibatlas van 2007 is inmiddels 
verschenen. 

Deltares is ver gevorderd met het maken van de 
slibatlassen voor de jaren 2003 tot en met 2008. 
Hierbij worden de ervaringen die zijn opgedaan  
bij het maken van de atlas voor 2007 verwerkt in  
de MoS2-methode. Daarna zal worden besloten over 
de wijze waarop de jaren 2009 tot en met 2013 met 
de zandwinning zullen worden doorgerekend.

De gemeten waarden vertonen variatie die in  
grote mate afhankelijk is van de afstand uit de kust 
(de waterdiepte) en het tijdstip in de getijcyclus 
(stroomsnelheid).

Resultaten
Een voorlopige analyse laat zien dat er op basis 
van de metingen in 2009, 2010 en 2011 geen  
sprake i kt te zi n van signi cante ver ogingen 
van het zwevend slibgehalte buiten het zandwin-
gebied. Dit betekent dat conform het MER en  
de Passende beoordeling geen effecten op de  
Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en 
Waddenzee worden verwacht.



 10 Meer inzicht
De combinatie van data met modelresultaten 
wordt data-assimilatie genoemd. De gebruikte 
tec niek nsemb e a man tering  or t  
ook gebruikt bij weersvoorspellingen. 
Wanneer ook parameters van het model wor-
den aan gepast (parameter-assimilatie) leidt  
dit uiteindelijk tot steeds betere modellen die 
de meest betrouwbare uitkomst leveren. Deze 
methode moet leiden tot een kleinere fouten-
marge en meer inzicht geven in de verschil-
lende slibstromen. De procedure is getest en 
het blijkt dat het nieuwe monitoringsmodel,  
de satellietwaar nemingen en de metingen  
op zee een betrouwbaar beeld geven en dat  
het mogelijk is slibkaarten en slibatlassen  
te produceren. 



 11Nieuwe kennis

Zoet water in zee
Een van de dingen die tijdens de monitoring  
opviel is de grote invloed van de enorm  
variabele hoeveelheid zoet water die uit de 
Nieuwe Waterweg en het Haringvliet de zee in 
stroomt. De omvang en de ligging van het ge-
bied dat wordt beïnvloed door het zoete water 
verschilt bovendien ook door de richting van de  
getijstroom en de wind. Dit is medebepalend  
voor het slibtransport langs de kust. Door de  
metingen van het Havenbedrijf, met name de  
13- en 26-uursmetingen, is het gedrag van het 
zoete re  ater egion o  res ater nfluence  
in Nederland ook wel ‘kustrivier’ genoemd) in 
kaart gebracht.

Het gedrag van de kustrivier is zeer variabel in  
tijd en ruimte (locatie zowel als omvang). Door  
de metingen en de analyse van de resultaten  
is meer inzicht in dit fenomeen verkregen.

Zwaar weer en slib
De bemanning van de BRA7 en de medewerkers 
van et avenbe ri  ie met e i t ro er metin-
gen op zee uitvoeren, varen zelfs uit tot 8 of 9 
Beaufort (Bf) en doen ook onder deze zware  
omstandigheden hun onderzoek. Nog steeds gaan  
de meeste meetschepen terug naar de haven als 
de windkracht hoger dan 5 wordt. Er is dus nu veel 
meer inzicht in het effect van stormen op zee en 
het sediment dat daardoor uit de bodem komt.  

Uit de cijfers blijkt dat de slibconcentraties bij een 
storm met een factor 10 tot 100 kunnen toenemen, 

oor at e ne ee t es uit e bo em oor e 
kracht van de golven worden op- en omgewoeld  
en daardoor in de waterkolom terechtkomen. 

Waterturbulentie getemd?
De turbulentie in het water is een foutenbron  
in de modellen. Studenten hebben meegewerkt  
aan promotie onderzoek om te kijken of ze de  
waterturbulentie kunnen meten en kunnen  
opnemen in het model.



 12 ‘We weten nu veel meer over de slibverspreiding voor de Nederlandse kust’
Meinte Blaas, senior adviseur/onder zoeker bij Deltares, projectleider MoS2

‘Slibverspreiding is een zeer complexe zaak 
met veel natuurlijke variatie in hoeveelheden  
in tijd en ruimte. Er zijn vele natuurlijke oorza-
ken van plotselinge toenames: veranderende 
stromingen oor geti  en in  fluctueren e 
rivier afvoeren door regen en droogte en variatie 
in golven bij kalm weer en storm. Daarnaast  
vinden veel menselijke ingrepen plaats, zoals 
zandsuppleties op de kust en de aanleg van de 

an motor bi  e flan  e zan inning voor  
de aanleg van Maasvlakte 2 is daar nu aan  
toegevoegd. Wat doet dat slib? Wij hebben een 
unieke kans gekregen om deze nieuwe meet-
methode voor modelondersteunde monitoring 

te ontwikkelen en de data van het vernieuwde 
model te combineren met data van satelliet-
beelden en van de metingen op zee. We krijgen 
nu een veel completer beeld van de slibversprei-
ding en de schommelingen in slib concentraties 
over een groot gebied voor de Nederlandse kust. 
We kunnen betrouwbare uitspraken doen over wat 
er in een week gebeurt.

Het Havenbedrijf is bijzonder vooruitstrevend  
geweest en ze zijn verder gegaan dan de inspan-
ningsverplichting. Ze hebben de principiële keuze 
gemaakt om niet uitsluitend te voldoen aan ver-
plichtingen die voortvloeien uit vergunningen, 

maar zij willen echt meten om te weten en te leren. 
Het model voldoet aan de wetenschappelijke 
eisen en de informatie van de satellieten en  
modellen vertonen grote mate van consistentie 
met de data van de metingen op zee. 

Ik zie ook andere toepassingen van deze  
methode. Ik denk dat in de toekomst ook meer  
betrouwbare voorspellingen kunnen worden  
gedaan voor aanvang van grootschalige infra-
structurele werken op zee. In essentie kan de 
methode ook worden gebruikt voor het voor-
spellen van de algengroei.’
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Metingen op zee
In 2007 vond een uitgebreide nulmeting van het slib 
plaats. In april, juni en oktober zijn op 100 locaties 
van Petten tot aan Vlissingen monsters genomen. 
Deze locaties zijn verdeeld over circa 20 raaien 
met minimaal vier punten per raai, die weer zijn 
verdeeld overeenkomstig het diepte verloop. In het 
gebied rondom de zand winput zijn de raaien langer.

In 2009, 2010 en 2011 zijn deze metingen weer uit-
gevoerd. Naast de standaardmetingen (zes maal 
per jaar op 50 monsterpunten) werden tweemaal 
gedurende een aaneengesloten periode van 26 uur 
(twee volledige getijcycli) metingen gedaan en en-
kele malen 13-uurs metingen (één getij cyclus met 
eb en vloed). Er vonden bovendien metingen plaats 
tijdens een storm en achter een sleephopperzuiger 
tijdens de zandwinning.

Silt Profiler
e vertica e iepte pro e en zi n gemeten met  

een zogenaam e i t ro er  een roestvri sta en 
frame waarin een groot aantal meetinstrumenten  
is ingebouwd. Vanaf 2009 is een nieuw gebouwde 

i t ro er in gebruik genomen met meer geavan-
ceerde meetapparatuur. 

e i t ro er or t vana  een tot meetsc ip  
omgebouwde vissersboot te water gelaten om 
over de gehele diepte metingen te doen en op 
verschillende dieptes watermonsters te nemen. 
Gemeten wordt onder meer onder meer slib-
gehalte, korrelgrootte van het slib, hoeveelheid 
algen, doorzichtigheid van het water (kleur), het 
zoutgehalte en de temperatuur. Met de water-
monsters, waarvan het gehalte aan zwevend stof, 
de organische fractie en het bladgroen gehalte 
worden bepaald, wordt de meetapparatuur 
gekalibreerd.

Op meer dan 100 meetpunten wordt driemaal  
per jaar het meetplatform vanaf een schip naar 
beneden gelaten gedurende zes surveys, waarin 
steeds 50 monsterpunten bezocht worden. 

Terwijl het meetplatform zakt en weer stijgt,  
worden tienmaal per seconde (slibgehalte,  
temperatuur, algen) of éénmaal per seconde 
(kleur en korrelgrootteverdeling) metingen  
gedaan. Op die manier weten we dus op  
elke diepte de hoeveelheid slib en algen, de  
temperatuur en het zoutgehalte van het water. 
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In en op de bodem van de Noordzee leven meer  
dan 300 soorten bodemdieren. Dit zijn ongewer-
velde organismen, ook wel (macrozoö)benthos  
genoemd. Binnen het benthos wordt onderscheid 
gemaakt tussen twee groepen. Allereerst de in de 
bodem levende dieren, de infauna. Tot de infauna 
behoren vele soorten wormen, zoals zagers,  
kokerwormen en wapenwormen. De wormen vari-
eren in grootte van 1 millimeter tot 10 centimeter. 
Ook leven er vele schelpdieren in de bodem, zoals 
kokkels, otterschelpen en scheermessen (Ensis). 
De tweede groep zijn de levende dieren die op of 
net boven de bodem leven: de epifauna. Bekende 
voorbeelden hiervan zijn garnalen, heremietkreef-
ten, krabben en zeesterren. 

Ecosysteem
Het zwevend slib heeft primair een effect op groei 
van algen. De veronderstelling in het milieueffect-
rapport was dat de verhoogde slibconcentraties 
door de zandwinning zouden kunnen leiden tot 
minder algen. 

In hoeverre wordt het bodemleven in en op de zeebodem nabij het zand-

wingebied aangetast door de zandwinning? Wat zijn de invloeden van het 

zwevend slib dat vrijkomt in de waterkolom op het mariene ecosysteem?

Monitoring benthos2.
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Levende en dode algen (bacteriën) zijn een voedings-
bron voor de dieren die in en op de bodem van de 
Noordzee leven. Voor deze bodemdieren zou er 
dan tijdelijk minder voedsel zijn. Ook zouden ze 
wellicht harder moeten werken om het extra slib uit 

et ater te teren  aar oor ze min er voe se  
binnen zouden krijgen en daardoor minder zouden 
groeien. Als we verder in het ecosysteem kijken, 
dan zou er wellicht minder voedsel aanwezig kun-
nen zijn voor bijvoorbeeld platvissen die zagers 
eten en grazen op de sipho’s van schelpdieren. 
Sipho’s zijn eetbuizen, waarmee ze water aanzuigen 
en uitspuiten. Ook diverse eendensoorten duiken 
naar de bodem op zoek naar schelpdieren.

Het onderzoek naar de mismatch tussen de voor-
jaarspiek van algen en de aanwezigheid van kokkel-
larven heeft al aangetoond dat er gedurende  
het jaar grote veranderingen in de hoeveelheid,  
de samenstelling en de productie van de in het  
water zwevende algen (fytoplankton) zijn en dat  
er nauwelijks een effect aanwezig is van het extra 
slib dat vrijkomt door de aanleg van Maasvlakte 2.

Bodemdieren leven langer dan algen en zouden 
een duidelijker en stabieler beeld van de toestand 
van het ecosysteem in de Noordzee geven, alsmede 
van de effecten van de zandwinning.

Wat leeft er op de Noordzeebodem?
Om te bepalen wat de effecten zijn van het extra slib 
dat vrijkomt bij de zandwinning, zijn er in het voorjaar 
van 2006, 2008 en 2009 nulmetingen uitge voerd.  
De laatste nulmeting betrof alleen het gebied dat 
nog enkele jaren na de zandwinning onderzocht  
zal worden om na te gaan of het bodemleven zich 
goed herstelt, of er rekolonisatie door bodemdieren 
optreedt en in welke tijdspanne. 

In die periode werd er nog geen of nauwelijks zand 
gewonnen. Door deze metingen later tijdens de 
zandwinning te herhalen, moet het mogelijk zijn de 
veranderingen in aantallen en soorten te bepalen. 
De monsters van de zeebodem zijn genomen met 
de boxcorer (infauna) en de bodemschaaf (infauna 
en vooral epifauna).
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Bodemdieren in de zeebodem: 
boxcorer
De dieren die in de zeebodem leven zijn met een 
boxcorer boven water gehaald. Dit is een met  
gewichten verzwaarde buis met een diameter van  
circa 32 centimeter. Deze wordt op de bodem  
neergelaten en dringt daarin ongeveer 20 centimeter 
door. Met een vernuftig mechanisme wordt een 
plaat onder de buis geschoven, waarna een ‘taart’ 
uit de bodem aan dek wordt gebracht. Uit deze taart 
worden kleine monstertjes gestoken om korrel-
verdeling van het sediment in de bodem te bepalen.  
De rest van het monster wordt gezeefd door een 
zeef met een maaswijdte van één millimeter om  
het zand grotendeels te verwijderen. Het residu 
wordt daarna geconserveerd door het op sterk  

ater te zetten eren in p geneutra iseer e 
formaldehyde).

In het laboratorium worden de dieren onder een 
stereomicroscoop uitgezocht en per soort geteld  
en gewogen. De volgende grootheden kunnen  
worden bepaald: soortsamenstelling, verspreiding 
van soorten en soortgroepen, dichtheid (aantallen 
per m2) en biomassa (asvrij drooggewicht per m2).  
Uit deze bemonstering wordt ook de aanwezigheid 
en versprei ing van speci eke soorten vastgeste
Dit boxcorer-onderzoek is in de meeste jaren  
uit gevoerd door het Nederlands Instituut voor 
Ecologisch Onderzoek (NIOO-KNAW).

Bodemdieren op de zeebodem: 
bodemschaaf
De bemonstering met de bodemschaaf richt zich 
vooral op de epifauna en de grotere en zeldzamere 
soorten die een lagere dichtheid (aantal per m2) heb-
ben. Hiermee wordt aanvullende informatie op de 
resultaten van de boxcorerbemonstering verkregen.

De bodemschaaf bestaat uit een kooi van metaal-
gaas die staat op een slee. De bodemplaat van de 
slee is voorzien van twee verticale messen en een 
horizontaal, schuin oplopend mes. De bodemschaaf 
wordt over de bodem gesleept en snijdt zo een strook 
van ongeveer 10 centimeter breed, 7 tot 10 centimeter 
diep en ongeveer 150 meter lang uit de bodem.  
Het materiaal komt in de kooi terecht en het langs-
stromende water zorgt ervoor dat zand en andere 
kleine deeltjes, waaronder de kleinste wormpjes en 
jonge schelpdieren, uit het monster worden gespoeld. 
Het resultaat is een monster waarin de grotere  
soorten van infauna en epifauna, afkomstig van  
een oppervlakte van ongeveer 15 m2, zitten. 

Aan boord van het onderzoeksschip worden dicht-
heid, biomassa, verspreiding en grootteklasse  
bepaald. In het laboratorium wordt achteraf het  
asvrij drooggewicht bepaald. De bodemschaaf  
levert bijvoorbeeld informatie op over de aantallen 

kokkels, nonnetjes, strandschelpen, mosselen, 
zandspieringen en grondels. Dit onderzoek werd 
uitgevoerd door Imares met behulp van het onder-
zoeksschip Isis.

Nulmetingen op 300 locaties
De eerste nulmeting van het bodemleven (benthos) 
is al in 2006 uitgevoerd. Het bemonsterde oppervlak 
lag tussen IJmuiden en de Kop van Goeree en  
had een breedte loodrecht op de kust van circa  
50 kilometer.

De tweede nulmeting benthos vond plaats in 2008 
en had een langwerpiger vorm. Deze aanpassing  
is gebaseerd op de scenariovoorspellingen van de 
slibverspreiding langs de Noordzeekust. De grenzen 
lagen bij Petten en Westkapelle (Walcheren) en de 
breedte van het onderzoeksgebied is teruggebracht 
tot maximaal 35 kilometer loodrecht op de kust.

Voor de nulmetingen werden er in 2006 en 2008 op 
300 plekken bodemmonsters genomen. De dicht-
heid van monsterpunten rondom de havenmond is 
groter om zo een nog beter beeld te krijgen van  
de bodemdiergemeenschap in het gebied waar 
voorafgaand aan de zandwinning al hogere  
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slibconcentraties aanwezig waren. Het totale gebied 
voor de monsters is zo groot, omdat zo de gebieden 
die niet worden beïnvloed, kunnen dienen als 
referentiegebied. 

Metingen 2009, 2010, 2011 en 2012
In het voorjaar van 2009 betrof het monsterprogram-
ma 100 punten in en rondom de zandwin putten als 
nulmeting voor de rekolonisatie. De bemonstering 
van het gehele gebied is tijdens de zandwinning 
herhaald in 2010 en 2011 en zal nogmaals plaats-
vinden in 2012. De eerste T1 rekolonisatiemeting 
wordt in 2013 uitgevoerd.

Resultaten:  
geen soorten verdwenen
De veronderstelling was dat er een min of meer 
constant natuurlijk milieu was op de Noordzee-
bodem en dat het gemiddeld en over langere tijd 
hetzelfde patroon liet zien. Door de zandwinning 
zou er in de nabijheid van de zandwinput meer slib 
op de bodem komen, waardoor het gemiddelde  
patroon zou veranderen. Ondanks het gemiddeld 
min of meer gelijk blijvende milieu in de Noordzee, 
was al vaak geconstateerd dat aantallen en soorten 

van bodemdieren in ruimte en tijd sterk kunnen  
verschillen. Gedurende sommige periodes (tijd) zijn 
er veel soorten van bepaalde schelpdieren en dan 
weer weinig. Zo waren er in 2006 ten noorden van 
het toekomstige zandwingebied weinig schelpkoker-
wormen aanwezig en in 2008 juist veel.
 
Er is bovendien sprake van grote ruimtelijke  
variatie. Op een afstand van enkele meters kan  
de samenstelling van het zeebodemleven er al 
compleet anders uitzien. De wapenworm die in één 
meetpunt niet werd gevonden, was verderop wel  
in groten getale aanwezig. Een soort die verdwe-
nen lijkt, kan 100 meter verder wel gewoon in op  
of de bodem leven. Het is door deze variatie in tijd 
en ruimte veel complexer dan was ingeschat om 
gefundeerde uitspraken te doen en verbanden te 
leggen met de zandwinning.

Klein effect
Om bij deze grote natuurlijke variatie van het  
benthos toch veranderingen aan te kunnen tonen, 
zijn daarom een groot aantal monsters genomen  
op 300 monsterpunten (inclusief referentiepunten).  
Op deze manier zou er een ruimtelijk patroon  

kunnen worden bepaald, dat kon worden gecorri-
geerd voor verschillen tussen jaren in de totale 
hoeveelheid. Op basis van de onderzoeken lijkt er 
maar een klein effect te zijn op het bodemleven in  
de nabijheid van het zandwingebied.    

Een conclusie die al wel kan worden getrokken,  
is dat er geen soorten zijn verdwenen tijdens de 
zandwinning. 

Onvoorspelbaar
We zijn veel meer te weten gekomen over het  
onvoorspelbare karakter van het voorkomen van  
de dieren die op de zeebodem leven. Daardoor 
zullen eventuele effecten van zandwinning moeilijk 
van natuurlijke patronen te onderscheiden zijn. Op 
300 locaties is inzicht in de bodemfauna ver kregen. 
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Verbeterde bodemschaaf
oe e ci nt erkt e bo emsc aa  at i e  

het Havenbedrijf graag weten, want er moest een 
betrouwbaar beeld komen van het bodemleven.
De oude bodemschaaf beek toch niet zo nauwkeurig 
als werd gedacht. Twee zaken zijn verbeterd: 
  et te ie  er  ti ens et a en en sti gen 

vastgezet, zodat de afgelegde afstand van 
het schaven nauwkeuriger kon worden bepaald. 
De schaaf beweegt zich over de bodem.  
Aan de schaaf is een telwiel bevestigd met 
een scharnierende arm. Uit het aantal om-
wentelingen van het telwiel wordt de afge-
legde afstand bepaald. Het telwiel bleek 
echter door te draaien als de schaaf met de 
voorzijde tot ongeveer 15 centimeter boven 

de bodem hing. Daarom werd besloten het  
telwiel te blokkeren, zodra het meer dan  
5 centimeter onder de schaaf uitstak. 

  e bo emsc aa  er  verz aar  en et sc eer-
mes is vastgezet. Er is extra apparatuur op  
de bodemschaaf geplaatst om te meten hoe 
goed deze contact maakte met de bodem.  
De oude bodemschaaf had een soort ‘spoiler’ 
die was bedoeld was om de schaaf op de  
bodem te drukken. Dat bleek niet afdoende  
te werken: bij sommige schaaftrekken, vooral  
bij sterke zeegang, werd veel gemist. Op basis 
van diverse experimenten is besloten de schaaf 
te verzwaren, om te voor komen dat de schaaf 
tijdens het schaven loskomt van de bodem. 
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Bij het onderzoek naar de eventuele mismatch  
van de voorjaarspiek van eetbare algen en het  
effect hiervan op de groei van schelpdierlarven en 
– uiteindelijk – op de beschikbaarheid van voedsel 
voor schelpdieretende eenden is er sprake van een 
complexe effectketen. Deze keten wordt beïnvloed 
door een groot aantal zaken, zoals watertempera-
tuur, zonlicht, de aanwezigheid van slib, de verhou-
ding tussen zoet en zout water en stormen.

Algengroei en vertroebeling
Algen (fytoplankton) groeien – net als planten – 
door fotosynthese: ze zijn afhankelijk van de hoe-
veelheid licht in het water. Elk jaar vindt er in het 
voorjaar een snelle groei van algen plaats, waar-
door er plotseling een grote hoeveelheid algen in 
het zeewater zit. Deze ‘algenpiek’ wordt dan ook  
de voorjaarsbloei genoemd. De hogere stand van 
de zon in het voorjaar en de langere dagen zorgen 
er namelijk voor dat het water opwarmt en er meer 
licht beschikbaar is voor fotosynthese. Algen gaan 
daardoor sneller groeien. 

 Voorjaarspiek eetbare algen en    
                    ontwikkeling kokkellarven

Hebben de verhoogde concentraties van zwevend slib tijdens de zandwinning 

voor Maasvlakte 2 een negatief effect op de groei en beschikbaarheid van  

algen? Vindt er een verschuiving plaats van de voorjaarspiek van deze algen? 

Is er hierdoor te weinig voedsel beschikbaar voor de schelpdierlarven die dan 

moeten groeien? Leidt deze ‘mismatch’ tussen de aanwezigheid van veel 

(eetbare) algen en schelpdierlarven uiteindelijk tot minder of minder grote 

schelpdieren op de zeebodem? Krijgen de schelpdieretende eenden hierdoor 

in de winter te weinig voedsel?
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condities
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De groei neemt af als de voedingsstoffen die zij  
nodig hebben uitgeput raken. Het zwevend slib dat 
bij de zandaanwinning in de waterkolom vrijkomt, 
wordt gedeeltelijk naar de Voordelta getranspor-
teerd. Als er meer zwevend slib in het water zit, 
wordt het water troebeler. Hierdoor vermindert de 
hoeveelheid licht in het zeewater. De verhoogde 
slibconcentraties tijdens de zandwinning zouden  
op die manier dus een effect kunnen hebben op de 
jaarlijkse voorjaarsbloei van algen: de algengroei 
zou minder kunnen zijn én de voorjaarsbloei zou 
later kunnen optreden dan normaal het geval is. 
Voor sommigen schelpdierenlarven, met name  
de kokkels, zou dit slecht nieuws zijn: die komen  
in het voorjaar uit hun eitjes en eten bepaalde  
algen om te groeien. 

Kokkellarven
De kokkel paait onder normale omstandigheden  
als eerste soort van de schelpdieren, vaak al voor 
de voorjaarsbloei van algen. De watertemperatuur  
is daarvoor bepalend: als de temperatuur boven  
de 12 oC komt, beginnen de kokkels te paaien.  

De andere, voor het onderzoek relevante schelpdier-
soorten, paaien over het algemeen later. Daarom  
en omdat de kokkel is een belangrijke voedselsoort is 
voor eenden, is de kokkel gekozen voor de monitoring. 
Kokkellarven zweven in het voorjaar in het water 
en voeden zich met het voor hen eetbare deel van 
het fytoplankton: dit zijn algen die kleiner dan zijn 
dan 20 µm (micrometer, een duizendste deel van 
een millimeter).

Als de voorjaarspiek van eetbare algen zou ver-
schuiven en na de piek in de aanwezigheid van 
kokkellarven zou vallen, dan spreekt men van een 
mismatch, omdat beide pieken dan niet samenvallen. 
In deze situatie zou er te weinig voedsel voor de 
kokkellarven aanwezig kunnen zijn. Larven kunnen 
daardoor wellicht vroegtijdig sterven of een groei-
achterstand oplopen, voordat ze zich op de zee-
bodem nestelen (broedval).  

Kokkels
Als de schelpdierlarven deze eventuele groeiach-
terstand niet meer inhalen, dan blijven de kokkels 
op de zeebodem daarna kleiner. Uiteindelijk zou dit 
ertoe kunnen leiden dat er minder voedsel beschik-
baar is voor eidereenden en zwarte zee-eenden 
die naar de zeebodem duiken om scheldieren op  
te vissen als voedsel.

Een tweede mogelijke effect van de verhoogde 
slibconcentraties is dat de kokkels die zich op de 
bodem hebben gevestigd minder hard groeien, 
wanneer er meer slib in het water zit. Schelpdieren 

teren organisc  materiaa  a s voe se  uit et ater  

Hierbij nemen ze ook zwevend slib in. Dit is niet eet-
baar en wordt weer uitgeworpen. Wanneer ze meer 
slib binnenkrijgen, dan krijgen ze verhoudingsgewijs 
minder voedsel binnen. Dit zou hun groei kunnen 
vertragen. Als die kokkels minder vleesgewicht  
hebben, dan zou dat kunnen leiden tot een tijdelijke 
afname van de hoeveelheid voedsel voor schelp-
dier etende eenden in de Voordelta. Dit gebied is in 
het najaar en in de winter namelijk het foerageerge-
bied voor de eidereenden en zwarte zee-eenden.

Keteneffecten
Deze ingewikkelde keten van elkaar opvolgende 
effecten begint met de vertroebeling van het water 
door een te hoge slibconcentratie. Vandaar dat er 
in de milieueffectrapportage veel werk is verzet om 
met behulp van modellen in kaart te brengen via 
welk patroon het slib dat bij de zandwinning vrij-
komt, zich door het zeewater gaat verspreiden.
In het milieueffectrapport is uitgegaan van wat in 
de meest ongunstige situatie de maximale toename 
van slibconcentratie zou kunnen zijn (worst case).
Het uitgebreide monitoringsprogramma voor het 
slibonderzoek, waarin ook modellen worden  
gebruikt, leverde nieuwe inzichten op over het  
verspreidingspatroon van het vrijgekomen slib.
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Aannames milieueffectrapport
In het milieueffectrapport zijn op grond van worst 
case-senario’s tijdelijke negatieve effecten op de 
voedselvoorraad voor schelpdieretende eenden 
voorspeld. Dit worst case-effect zou optreden als 
er veel zand werd gewonnen in het voorjaar van 
2010 in combinatie met slechte weersomstandig-
heden, waardoor er sowieso meer slib in de water-
kolom zou zijn. De verhoogde slibconcentratie in 
de Voordelta zou tijdens de zandwinning zodanig 
kunnen toenemen dat de voorjaarspiek in algen-
concentratie twee weken later zou optreden.  

Dit zou dus kunnen leiden tot een mismatch tussen 
de aanwezigheid van hoge algenconcentraties en 
schelpdierlarven. Uiteindelijk zou dat kunnen bete-
kenen dat voor de schelpdieretende eenden minder 
of minder grote kokkels aanwezig zijn.

In dit verhaal is op basis van wetenschappelijke  
literatuur impliciet aangenomen dat schelpdieren 
(kokkels) slechts eenmaal per jaar in het voorjaar 
paaien. Ook is als uitgangspunt genomen dat 
schelpdieren (kokkels) de eenmaal opgelopen 
groeiachterstand later in het jaar niet meer inhalen; 
ze zouden dus minder biomassa blijven houden en 
dit zou leiden tot een verlaagd voedselaanbod voor 
de schelpdieretende eenden in dit gebied  .

Onderzoeksvragen
In de keteneffect-aanpak zijn aannames gedaan op 
een terrein waar wetenschappelijk nog veel viel te 

ontdekken. Hoogste tijd voor veldonderzoek op zee 
en op de slikken van de Voordelta om meer te weten 
over de feitelijke situatie. 

De belangrijkste onderzoeksvragen waren:
  Is de jaarlijkse voorjaarsbloei van algen  

vertraagd als gevolg van verhoogde 
slibconcen centraties?

  Zo ja, is daardoor een mismatch in tijd opge-
treden tussen voldoende hoge algencon-
centraties die belangrijk zijn voor de groei  
van schelpdierlarven (kokkels) en de aanwezig-
heid van die schelpdierlarven die daardoor  
minder voedsel zouden hebben?

  Zo ja, heeft dit uiteindelijk geleid tot een gerin-
gere beschikbaarheid van voedsel (kokkels) 
voor schelpdieretende eenden in het daarop 
volgende najaar en winter?

Het Havenbedrijf wilde ook graag de volgende  
vraag beantwoorden:

  Wordt de eventuele groeiachterstand in de  
larvale fase daadwerkelijk niet ingehaald in  
de schelpdierfase na de broedval? Groeien  
de kleinere larven en de kleinere schelpdieren  
niet meer uit tot schelpdieren die in het najaar  
en de winter een ‘normale’ grootte en volume  
(biomassa) hebben?

Nieuwe meetopzet: watermonsters
De meest voor de hand liggende onderzoeksmethode 
zou zijn de vragen te beantwoorden op basis van 
gegevens uit de bestaande meetprogramma’s van 
Rijkswaterstaat en de meetgegevens van de satelliet-
beelden die vanuit de ruimte van de Noordzee  
worden gemaakt (remote sensing). Met remote 

sensing is het mogelijk de algengroei te volgen  
en het tijdstip van de voorjaarspiek te bepalen.  
Al vrij snel werd deze oorspronkelijk voorgestelde 
meetmethode losgelaten. Tijdens de voorjaarsbloei  
bestaat de algengemeenschap voornamelijk uit  
kolonies van de alg Phaeocystis. Dit is een alg die  
in deze vorm vanwege zijn grootte (kolonies met een 
diameter van ongeveer 2 millimeter) niet eetbaar is 
voor schelpdierlarven die zelf slechts zo’n 100 tot 
250 micrometer meten met een mond van maximaal 
20 µm. Het vaststellen van de voorjaarsbloei van  
algen uit de remote sensing waarnemingen, zou dus 
geen goede inschatting geven van de beschikbaar-
heid van voedsel voor schelpdierlarven. 

De conclusie was dat de beschikbare hoeveelheid 
voedsel (algen) en de hoeveelheid en grootte van 
de kokkellarven uitsluitend kon worden bepaald 
door microscopische analyse van watermonsters. 
Ook zou er op de zeebodem op meerdere plaatsen 
monsters van nuldejaars schelpdieren moeten  
worden genomen om daar de eventuele groeiach-
terstand te bepalen. 

Aanpak
Parallel aan het opzetten van het veldonderzoek  
is door Yvonne van Kruchten (TU Delft, zie kader 
pag. 27) een modelonderzoek uitgevoerd. Doel  
ervan was met de tot dan toe bekende inzichten  
de kans te berekenen dat bij verschillende tempe-
ratuur- en vertroebelingsscenario’s een forse  
groeiachterstand bij schelpdierlarven zou optreden. 
Die kans bleek zeer klein te zijn. De via dit onder-
zoek verkregen inzichten werden gebruikt om  
het uit te voeren veldonderzoek verder aan  
te scherpen.
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Om inzicht te krijgen in de mogelijke effecten op de 
beschreven effectketen, zijn in 2009 en 2010 vanaf 
de start van het groeiseizoen (voorjaar) tot in de 
vroege zomer op vaste plekken en met een hoge 
frequentie watermonsters in de Haringvlietmonding 
genomen. Doel was het bepalen van de ontwikke-
ling van algen in samenhang met de ontwikkeling 
en groei van kokkellarven en de daarop volgende 
vestiging op de bodem (broedval).

Monsters algen, kokkellarven  
en kokkels
In het voorjaar van 2009 (nulmeting) en het voorjaar 
van 2010 (piek in zandwinning, april tot en met juni)  
is met het nemen van de watermonsters gestart vlak 
voor het verschijnen van de eerste larven. Dit gebeur-
de op drie locaties voor de kust van Voorne vanaf  
het moment dat de watertemperatuur circa 12 graden 
Celcius was. Omdat een mismatch van enkele dagen 
al meetbare gevolgen zou kunnen hebben op de  
larven, is er met hoge frequentie in tijd gemeten. 
Tweemaal per week werden met een waterhapper 
monsters uit de waterkolom genomen. De monsters 
werden steeds in dezelfde getijfase verzameld.

Vervolgens werden de aanwezige schelpdierlarven 
uit et ater ge ter  via e zee  van een p ankton-
net. Een tweede monster werd genomen en gecon-
serveerd om het erin aanwezige fytoplankton te 
laten bezinken. 

In het laboratorium werden de volgende  
zaken met een microscoop bepaald: 

  Dichtheid, grootte en soortsamenstelling  
van de algen. Per vorm en grootte is het  
aantal cellen omgerekend naar biomassa.

  Dichtheid en grootte van de kokkellarven.  
Uit het lengteverloop van de larven is hun 
groei snelheid bepaald. Tegelijkertijd zijn  
enkele fysisch-chemische parameters  
gemeten, zoals de watertemperatuur en  
het zoutgehalte van het water in de 
Haringvlietmonding.

Deze onderzoeken werden uitgevoerd door het  
ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Koeman  
& Bijkerk. De monsters werden genomen door ATKB 
(Adviesbureau voor bodem, water en ecologie).

Kokkels paaien vaker
Tijdens de metingen kwam aan het licht dat een  
belangrijke aanname uit het milieueffectenonderzoek 
niet juist was. Uit de lengtebepalingen van de larven 
bleek namelijk dat kokkels per groeiseizoen niet  
eenmaal, maar meerdere malen paaien. Er kwamen 
steeds weer nieuwe kokkellarven in het water in  
ongeveer wekelijkse golven (cohorten). In de metin-
gen was dat zichtbaar als het plotseling verschijnen 
van grote aantallen kleine larven en het verdwijnen 
van de grotere larven, die zich naar de bodem  
hadden laten zakken om zich daar te vestigen.

oor iteratuurgegevens over e ter  en opname-
capaciteit van schelpdierlarven te combineren  
met de onderzoeksresultaten, is een vergelijking 
gemaakt tussen de energiebehoefte van de schelp-
dierlarven en de beschikbare hoeveelheid energie 
in de eetbare algenfractie. 

Kokkelbroed
In 2009 en 2010 is in de zomer en het najaar op  
de Slikken van Voorne naar kokkelbroed gezocht. 
Hiervoor werd de bovenlaag van de bodem (circa  
vijf centimeter)  met een hoosvat afgeschraapt tijdens 
laagwater. De aanwezige schelpdieren werden eruit 
gezeefd. Van deze schelpdieren is leeftijd, schelp-
lengte en de biomassa (versgewicht en asvrij  
drooggewicht) bepaald. Dit onderzoek is uitgevoerd 
door het NIOO-CEME en onderzoekers van het 
Havenbedrijf Rotterdam. In 2009 leverde dit onder-
zoek geen resultaat op, want er werden vrijwel  
geen 0e jaars schelpdieren in de bodem gevonden.  
Op 15 juli en 28 oktober 2010 is onderzoek opnieuw 
uitgevoerd en werd wel kokkelbroed aangetroffen. 
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Conclusie

Geen mismatch
In de periode dat de effecten van de zandwinning 
voor Maasvlakte 2 maximaal zouden moeten zijn,  
is er geen mismatch opgetreden tussen de voor-
jaarsbloei van eetbare algen en de aanwezigheid 
van schelpdierlarven. De piek in de dichtheid van 
de eetbare algenfractie viel samen met het ver-
schijnen van de schelpdierlarven (2009) of viel er 
iets voor (2010). In beide jaren hebben de schelp-
dierlarven de algenpiek dus niet gemist, aangezien 
zij al aanwezig waren voordat het algenvolume 
maximaal was. Uit het onderzoek is bovendien  
gebleken dat een mismatch niet kan optreden,  
omdat de kokkels meerdere cohorten van larven 
produceren. Kokkels spreiden het risico dus:  
er is altijd wel minstens één groep larven die onder  
voldoende gunstige omstandigheden groeit. Dit is 
ook te af te lezen aan de nuldejaars kokkels in de 
Haringvliet monding die in het najaar en de winter 
van 2010 een normale grootte hadden bereikt. 

Voldoende voedsel
Uit analyse van de algensamenstelling, van de  
geschatte hoeveelheid opgenomen voedsel (uit  
literatuur en het model) en de geschatte energie-
behoefte van schelpdierlarven (literatuur) blijkt  
dat er voor de schelpdierlarven zowel in 2009 als in 
2010 voldoende voedsel in het water beschikbaar 
was. De energiebehoefte voor maximale groei werd 
zeker niet altijd bereikt, maar dit komt in natuurlijke 
systemen vaker voor. 

Kokkels op bodem
In 2009 werden er nauwelijks schelpdieren op de 
bodem gevonden. Vermoedelijk kwam dit doordat 
de schelpen op de bodem kapot waren geslagen 
door voorjaarstormen.

De lengte van de nuldejaars kokkels uit 2010 wijkt 
niet af van die van andere jaren. Uit de lengte- 
frequentieverdelingen van verschillende jaren blijkt 
dat de variatie groot is en dat de waarden van 2010 
volledig binnen de natuurlijke variatie en band-
breedte vallen.

Er zijn dus in 2010 geen effecten van de zandwin-
ning op de grootte van de kokkels vast te stellen. 
Dit betekent dat er ook geen aanwijzingen zijn dat 

de schelpdieretende eenden in het najaar en in  
de winter onvoldoende voedsel zouden hebben.

Meerdere cohorten en inhalen 
groeiachterstand
Geen mismatch dus. Wel nieuwe kennis. Uit de  
onderzoeken blijkt dat kokkels meerdere malen per 
seizoen paaien. In 2009 konden er minimaal twee 
cohorten worden onderscheiden en in 2010 waren 
dat er wel zes. In 2010 was het eerste cohort op  
de eerste monsterdatum 26 april aanwezig en de 
laatste twee cohorten respectievelijk op 10 juni en 
14 juni. Kokkels zijn blijkbaar ongevoelig voor het 
moment van de voorjaarsbloei.

Dit beeld wordt bevestigd door de schelpdieronder-
zoeken uit het verleden. In de Haringvlietmond  
zijn vaker twee of meer toppen van nuldejaars  
kokkels gemeten. 

In het Haringvliet is de natuurlijke variatie groot en 
zijn er wisselende omstandigheden in weer (wind), 
temperatuur en de verhouding zoet en zout water. 
Voor kokkels maakt het waarschijnlijk niet heel  
veel uit wanneer de grootste hoeveelheid eetbare 
algen aanwezig is (voorjaarspiek algen), omdat er 
meerdere cohorten per jaar zijn. 
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Yvonne van Kruchten
A probabilistic analysis of the ecological 
effects of sand mining for Maasvlakte 2
 
Yvonne van Kruchten heeft met haar afstudeer-
scriptie aan de TU Delft onder meer de Risk 
Management Studie Award 2008 gewonnen.  
In het juryrapport staat: ‘Met ‘A probabilistic  
analysis of the ecological effects of sand mining  
for Maasvlakte 2’ heeft mevrouw van Kruchten de  
uitkomsten van de MER ter discussie gesteld door 
diepgaand onderzoek naar de gevolgen van de 
zandwinning op de complexe voedselketen van 
zee-eenden. Door de onzekerheid van mogelijke 
effecten van de zandwinning op de voedselketen  
in beeld te brengen met behulp van een groot 
aantal probabilistische analyses, heeft zij aan-
getoond dat de kans dat het aantal zee-eenden 
door de zandwinning rond Maasvlakte 2 afneemt 
bijzonder klein is. Een handvat voor de overheid 
om haar beleid bij te stellen.’

Ze won ook de VBKO-Waterbouwprijs 2008.  
De jury:

‘Met haar probabilistische benadering geeft  
Yvonne van Kruchten nieuwe inzichten weer  
in de opzet en uitkomsten van MER studies.  
De resultaten zijn baanbrekend voor de evaluatie  
van toekomstige potentiële projecten waarbij  
het milieu wordt beïnvloed. De jury oordeelde dat  
met dit resultaat een goede aanzet is gegeven  
voor een alternatieve methode om de gevolgen  
voor het milieu van een project op een  
wetenschappelijke wijze te analyseren.’





 294.  Monitoring onderwatergeluid

De menselijke activiteiten op de Noordzee zijn de 
laatste decennia toegenomen. De varende zee-
schepen, het aanleggen van windparken in zee  
en het baggeren in zandwingebieden voor de kust 
leveren onderwatergeluid op. Zeedieren, zoals 
bruinvissen, zeehonden en vissen, zijn, zeker bij 
slecht zicht, sterk afhankelijk van geluid. Ze gebrui-
ken geluid voor oriëntatie en navigatie, voor com-
municatie met soortgenoten en voor het opsporen 
van hun prooien. Onderwatergeluid als gevolg van 
menselijke activiteiten heeft zonder twijfel effect op 
in zee levende dieren, maar er is nog weinig bekend 
over de omstandigheden waaronder dieren hiervan 
tijdelijke of blijvende schade kunnen ondervinden. 
De wetenschappelijke belangstelling voor onder-
watergeluid is groot en de kennis neemt snel toe.

Welk onderwatergeluid maken de baggerschepen die af en aan varen voor 

de zandwinning voor Maasvlakte 2? Kan de geluidsproductie per schip en 

per activiteit worden vastgesteld? En wat voor effect heeft het onderwater-

geluid op het zeeleven?
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Geluidsproductie per baggerschip  
en per activiteit
In het Monitoringsplan Aanleg Maasvlakte 2 is  
onderwatergeluid opgenomen. De opdracht van de 
overheid zoals voorgeschreven in de Ontgron ding s-
vergunning was om de geluidsproductie van de 
zandwinning met sleephopperzuigers te bepalen. 
Dit moest leiden tot kwantitatieve gegevens over de 
geluidsproductie per schip en per activiteit tijdens 
de gehele baggercyclus: het gaat daarbij om het 
geluid van het zand winnen op zee, het varen met 
vol ruim, het lossen op de stortlocatie en het terug-
varen van het lege schip naar de zandwinlocatie. 

Effect op zeeleven?
Na het meten van het onderwatergeluid kon worden 
gestart met het beantwoorden van de volgende 
vragen die in het Monitoring en Evaluatie Programma 
Aanleg (MEP Aanleg) van het bevoegd gezag zijn 
opge nomen: kan de geluidsbelasting onder water 
tijdens de uitvoering van de zandwinning de vissen 
en zeezoogdieren (zeehonden en bruinvissen)  
verstoren? Wordt hun gedrag beïnvloed? Mijden ze 
het zandwingebied en de omgeving daarvan? En 
zo ja, heeft dat weer een effect op de populaties? 

Op basis van de beschikbare wetenschappelijke 
kennis over het effect van onderwatergeluid op  
vissen en zeezoogdieren, werd in het milieueffect-
rapport Aanleg Maasvlakte 2 voorspeld dat geen 
nadelige gevolgen zouden optreden, zolang het  
geproduceerde geluid onder een bepaald niveau 
zou blijven. 

Nulmeting september 2008
Voor het meten en in kaart brengen van het onder-
watergeluid tijdens de aanleg heeft het Havenbedrijf 
de akoestische experts van TNO Sonar en Akoestiek 
ingeschakeld. In 2008 heeft TNO een eerste opzet 
gemaakt om de metingen op een wetenschappelijk 
verantwoorde manier uit te voeren. 

De aanvangsvraag was: wat is het ‘normale’ onder-
watergeluid van zeeschepen die de Rotterdamse 
haven binnen willen varen? Het reguliere scheep-
vaartverkeer maakt 24 uur per dag geluid; dagelijks 
varen ongeveer 100 schepen vanaf de Noordzee 
de Rotterdamse haven binnen en bijna dezelfde 
hoeveelheid ook weer vanuit de haven naar de 
Noordzee. Dit betekent ongeveer 180 scheeps-
bewegingen per dag. Dit reguliere achtergrond-
geluid (nulmeting) werd gemeten nog voordat de 
baggerwerkzaamheden voor de aanleg van 
Maasvlakte 2 plaatsvonden.

Hydrofoons
TNO verrichtte de nulmeting van 8 tot en met  
15 september 2008. Vanaf een schip zijn op een 
vaste locatie twee onderwatermicrofoons (hydro-
foons) neergelaten. Deze hydrofoons vingen het 
geluid op twee dieptes op: twee en zeven meter  
boven de zeebodem. Het meetschip lag op een  
locatie dicht bij het toekomstige zandwingebied  
en bij het aan te leggen nieuwe land. De precieze 
plek was vooraf afgestemd.

24 uur per dag meten
Alle achtergrondgeluiden onder water werden  
een week lang, 24 uur per dag vastgelegd. 
Daarvan werden zes seconden van elke minuut  
gebruikt voor analyse. Bovendien werden golf-
bewegingen, windsnelheden, neerslag en de 
sc eepsbe egingen via utomatic enti cation 
System (AIS) geregistreerd. TNO heeft alle  
ver kregen data gecorreleerd aan de scheeps-
bewegingen en het gemeten geluid. 

Deze nulmeting geeft een beeld van het reguliere 
achtergrondgeluid nog voordat de baggerwerk-
zaamheden waren begonnen. Door de metingen 
tijdens de werkzaamheden te herhalen, kunnen  
de effecten van de baggerschepen worden 
vastgesteld.
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Resultaten nulmeting
Het grootste deel van het geluid dat tijdens de  
nulmeting onderwater aanwezig was, kwam van  
de reguliere scheepvaart. Alleen hoogfrequent 
geluid wordt door de wind veroorzaakt.

Verder leveren niet alleen de motoren van de  
zeeschepen geluid op, maar vooral de dynamiek  
van het schroefwater dat door de scheepsschroe-
ven wordt veroorzaakt. Bij slecht functionerende 
schroeven treedt cavitatie op. In het water achter 
de schroef ontstaan waterbellen (holten), waar de 
druk lager is. Als deze bellen vervolgens omringd 
worden door water met een hogere druk, dan  
imploderen ze. De schokgolf die daarbij ontstaat 
veroorzaakt geluid. 

Akoestisch klimaat onder water
Het akoestisch klimaat onder water is een  
complexe zaak: er is veel geluid onder water. 
Regen, wind, onweer, golven, wervelingen,  
stromingen produceren geluid. Maar ook 
scheepsmotoren, scheepsschroeven en  
menselijke activiteiten, zoals heien en  
baggeren veroorzaken geluid. Het geluid  
onder water is niet te vergelijken met het  
geluid in lucht. In lucht dempt het geluid beter  
vanwege de lagere dichtheid. Onder water 
draagt het geluid verder en het verplaatst  
meer dan vier keer sneller. In lucht is de  
geluidsnelheid circa 340 meter per seconde  
en in het water zo’n 1.500 meter per seconde.

Bij geluid onder water zijn er verschillen tussen 
zoet en zout water, tussen diep en ondiep water 
en spelen ook andere factoren een rol, zoals de 
watertemperatuur en de geluidsabsorptie door 
verschillende bodemtypes. 

Bij onderwatergeluid wordt de geluidsdruk (Pascal) 
gemeten die wordt afgezet tegen de frequentie  
van het geluid (Hertz). Via speciale referentie-
kaders kan dit worden omgezet naar een  
geluids niveau in decibel (dB). 
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Bij de tweede meting verbeterde TNO het meet-
systeem. Vanaf een varende opstelling (meetschip)  
zijn metingen uitgevoerd vlak bij de individuele  
baggerschepen tijdens de verschillende activitei-
ten. Zo kon de geluidsproductie per schip en  
activiteit worden vastgelegd. Daarnaast vonden  
er metingen plaats via het autonome systeem 
SESAME, dat werd verankerd op een vaste  
locatie op de zeebodem. 

Meetresultaten
De geluidsproductie van de schepen tijdens de  
verschillende activiteiten kon niet direct worden  
gemeten. Deze bronniveaus (brontermen) zijn door 
TNO uit de resultaten van de metingen gerecon-
strueerd via modellen (propagatiemodellen voor  
de voortplanting van geluid). Dit is geheel conform 
de eisen in het Monitoringplan dat door bevoegd 
gezag is goedgekeurd. Daarnaast zijn met behulp 
van de modellen voor een aantal representatieve 
momenten geluidskaarten gemaakt, waarin door 
middel van geluidscontouren te zien is hoe het  
geluid zich rondom een baggerschip verspreidt.  
De geluidscontouren zijn denkbeeldige lijnen die 
punten met elkaar verbinden waar het geluids-
niveau een gelijke waarde heeft. In de kaarten zijn  
de verschillende geluidsniveaus in verschillende 
kleuren weergegeven. De kaarten geven zo inzicht 
in het geluidsniveau op een bepaald punt alsmede 
de geluidsverspreiding. 

TNO heeft geluidsniveau spectra opgeleverd van  
de onderwatergeluids productie van de sleep-
hopperzuigers tijdens de verschillende fasen van 
het werk. De uit de metingen gereconstrueerde 

geluids niveaus van representatieve sleep hopper-
zuigers zijn beschikbaar gesteld door het 
Havenbedrijf aan bevoegd gezag voor verder  
wetenschappelijk onderzoek naar het effect van 
onderwatergeluid op zeezoogdieren en/of vissen.

De uitvoering van de metingen tijdens de bagger-
werkzaamheden is gunstiger verlopen dan was  
voorzien in het monitoringsplan. Tijdens de eerste 
metingen in 2009 waren zeven representatieve sche-
pen aanwezig en vonden alle activiteiten plaats die 
moesten worden gemonitoord: klappen, rainbowen 
en walpersen en het heen en weer varen tussen 
zandwinlocatie en de aanleglocatie (transit). Na over-
leg met en goedkeuring door de verantwoordelijke 
overheid zijn alle geplande metingen voor 2009 en 
2010 in één keer in 2009 uitgevoerd. 

Simulatie met zwemmende 
zeezoogdieren
Het Havenbedrijf en TNO zijn nog bezig om  
computersimulatiemodellen te ontwikkelen, waar bij 
zeezoogdieren (zeehond en bruinvis) door het 
zandwin- en aanleggebied zwemmen. De zee-
zoog ieren z emmen an via voora  ge e nieer e  
banen, gedurende 24 uur van zuid naar noord door 
het vaargebied. Daar ontmoeten ze dus varende  
en werkende baggerschepen, waarvan de geluids-
contouren na de metingen van 2009 beschikbaar 
zijn. Met welk geluidsniveau wordt een zeehond  
geconfronteerd? Wat is de totale blootstelling  
tijdens zo’n zwemroute? 

Metingen tijdens werkzaamheden 
In september 2009 zijn er op ongeveer dezelfde  
locatie als bij de nulmeting weer geluidsmetingen 
uitgevoerd. De aanleg van Maasvlakte 2 was ge-
start en de sleephoppers waren druk in de weer. 

Tijdens de meetweek waren er zeven baggersche-
pen actief; dit was meer dan het gemiddelde aantal 
schepen (vijf) dat tijdens de eerste twee jaar van 
de aanleg is ingezet. De schepen die in deze week 
aanwezig waren, gaven een representatief beeld 
van alle gebruikte baggerschepen. 

De aanvaarroute van de zeeschepen naar de haven-
mond werd door de baggeractiviteiten in het zandwin-
gebied iets verlegd naar het noorden. Het verplaatsen 
van de vaarroute leverde voor de interpretatie van de 
meetresultaten echter geen problemen op.

Van zand winnen tot storten
De metingen zijn uitgevoerd om de geluidsniveaus 
van de verschillende activiteiten van de gehele 
baggercyclus te bepalen:

  Het opzuigen van het zand in het zandwingebied. 
  Het varen met volle beun naar Maasvlakte 2. 
  Het lossen van het zand via klappen, rainbowen 

en walpersen. Klappen is het lossen van de  
lading door het openen van de bodemdeuren. 
Het zand via een sproeikop op de boeg opspui-
ten, wordt rainbowen genoemd. Bij walpersen 
wordt het zand vanaf het schip naar de stort-
locatie geperst door een drijvende leiding  
en/of zinkerleiding. 

  Het met een lege beun terugvaren naar  
het zandwingebied.
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Aangezien de geluids productie van de reguliere 
scheepvaart en van alle zandwinactiviteiten is vast-
gesteld, kan zo een goed beeld worden gekregen 
van de totale blootstelling. De volgende stap is  
deze uitkomsten te relateren aan de dosis-effect-
relaties die bekend zijn voor zeehonden, bruin-
vissen en vissen. Net als mensen zijn vissen en 
zeezoogdieren meer of minder gevoelig voor  
verschillende frequenties van het geluid.  
De gevoeligheid verschilt per soort. 

Scheepsgeluid veroorzaakt vooral een toename  
van het onderwatergeluid bij relatief lage frequen-
ties. Bij deze frequenties kunnen zeehonden en  
vissen ongeveer even goed horen. Bruinvissen  
zijn bij deze lage frequenties minder gevoelig. 

De hoorbaarheid van geluid is echter niet per sé  
bepalend voor eventuele verschillen in gedrags-
respons en tijdelijke of permanente gehoorschade.  
Zo kunnen zeehonden beter laagfrequent geluid  
horen dan bruinvissen, maar door hun nieuws-
gierigheid zijn ze mogelijk bereid meer geluid  
te tolereren. Het is vrijwel onbekend bij welke  
geluidsniveaus gedragsveranderingen optreden  
bij vissen en zeezoogdieren. Daarom wordt bij het 

inschatten van mogelijke effecten van geluid van  
de baggeractiviteiten gebruik gemaakt van het  
niveau waarbij een tijdelijke verschuiving van de  
gehoordrempel, ofwel een Temporary Threshold 
Shift (TTS) optreedt. De kennis hierover is ook  
nog beperkt, maar neemt snel toe.   

Wetenschappelijke kennis toegenomen

Op naar internationale 
standaardisatie
Het meten van het onderwatergeluid en de  
bronbeschrijving van onderwatergeluid bij de 
verschillende baggerwerkzaamheden zoals  
uitgevoerd door TNO is wereldwijd uniek. Naar 
aanleiding van de inzichten van dit onderzoek 
voor Maasvlakte 2 is het de bedoeling om inter-
nationaal te komen tot standaardisatie van 
meetmethoden. Uiteindelijk moet er ook een  
totaalinstrument komen dat ook de effecten op 
het zeeleven beschrijft. Hierin komen kennis 
over de bron, de geluidvoortplanting in water,  
de blootstelling van dieren aan geluid, het  
effect op dieren (dosis-effectrelaties) en moge-
lijke maatregelen om dit effect af te zwakken.

Conclusie
In het onderzoeksgebied werd het achtergrond-
geluid bij de nulmeting in 2008 gedomineerd door  
(de schroeven van) varende zeeschepen. 

Het door het vaste meetpunt (SESAME) gemeten 
onderwatergeluid in 2009 was over het algemeen 
hoger dan in 2008 en dit heeft een sterk verband 
met de baggerschepen die dicht bij SESAME 
passeerden.

Ten aanzien voor de baggerschepen wordt het  
geluid onder water niet zozeer bepaald door de  
apparatuur die wordt aangezet bij bijvoorbeeld  
walpersen en rainbowen, maar vooral door de  
activiteit van de (boeg)schroeven tijdens het varen 
en het opzuigen van het zand (het baggeren). 
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Heeft de landaanwinning tijdens 

de aanlegfase invloed op de veilig-

heid en bereikbaarheid van de  

haven voor de scheepvaart? En wat  

is de invloed als Maasvlakte 2 een-

maal in gebruik wordt genomen?

    Monitoring stroombeeld     
    Maasgeul en Maasmond

daarin over korte afstand. Het globale stroombeeld 
tijdens vloed is noord(oost) en tijdens eb zuid(west). 
Het water in de Eurogeul wordt gekenmerkt door 
een complex stromingsbeeld. De afvoer van de Rijn, 
eb, vloed, zoet en zout water en ook nog eens veel 
wind oefenen elk hun invloed uit. In het milieueffect-
rapport is op basis van onderzoek aangetoond dat 
het stroombeeld tijdens de aanlegfase niet zal ver-
slechteren. Met het gereedkomen van de zeewering 
verbetert het stroombeeld zelfs: rustiger en minder 
veranderlijk. 

Kernteam Nautiek
Al in de ontwerpfase, toen de vorm van Maasvlakte 2 
nog op de tekentafel lag, heeft het kernteam Nautiek 
zich gebogen over de stroombeelden van de ver-
schillende varianten. Van elk van de mogelijke  
ontwerpen is onderzocht welke invloed deze op  
de stroming zou hebben. 

5.

Stromingen zijn van invloed op de veiligheid van de 
scheepvaart, zeker in de Eurogeul en Maasmond 
waar de schepen de Rotterdamse haven in- en  
uitvaren. Tijdens de aanleg, maar ook na ingebruik-
name van de nieuwe haven mag het stroombeeld  
in de Eurogeul en de Maasmonding de veiligheid en 
de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven niet 
verminderen. Het stroombeeld is de snelheid én de 
richting van de stroming, alsmede de veranderingen 



 36



 37 37

Zo kon een verantwoorde en optimale keuze  
gemaakt worden. Het kernteam bestaat uit de  
havenmeester en vertegenwoordigers van 
Rijkswaterstaat Noordzee, Loodswezen Rotterdam-
Rijnmond en Havenbedrijf Rotterdam. Gedurende 
de aanleg heeft dit kernteam de effecten op het 
stroombeeld nauwgezet gevolgd. Ook gaat  
het team de effecten van de doorsteek van de 
Yangtzehaven monitoren.

Eurogeul, Maasgeul en Maasmond
De Eurogeul of Euro-Maasgeul (soms ook 
Maasgeul genoemd) is de gegraven vaargeul op  
de Noordzee die toegang geeft tot de Rotterdamse 
haven. De geul heeft een lengte van 57 kilometer 
en een diepte van 23 meter. De laatste 14 kilometer 
van de Eurogeul heet de Maasgeul. Om dit laatste 
deel van de vaargeul naar de Rotterdamse haven  
in te varen moeten de schepen een bocht naar 
stuurboord (rechts) maken. Zeeschepen met een 
diepgang van meer dan 17,4 meter moeten de 
Eurogeul gebruiken, zee schepen met minder  
diepgang hoeven alleen de Maasgeul te gebruiken. 
Zo’n 75 kilometer uit de kust krijgen geul gebonden 
scheepvaart een loods aan boord, nog voor het  
begin van de Eurogeul. Bij de Maasmond splitst  
de vaarweg zich in de Nieuwe Waterweg naar  
de stad en het Calandkanaal naar Europoort  
of de Maasvlakte.

Meest gunstige ontwerp
Al bij het ontwerp is rekening gehouden met de  
stromingseffecten. Bij de variantenkeuze is via  
stromingsmodellen en in schaalmodelonderzoek  
in diverse waterloopkundige laboratoria in Europa 
het ontwerp getest en verbeterd. De doorsteek-
variant (Yangtzehaven) en de ronde, gestroom-
lijnde vorm zouden voor het meest gunstige 
stroombeeld zorgen. 

Verder zijn de locatie en de vorm van de harde 
zeewering dusdanig ontworpen dat in de haven-
mond geen nadelige stromingseffecten zullen  
optreden. Het stromings- en golfpatroon in de  
havenmond zou er zelfs op vooruitgaan.

Verbeterde modellen en 
nieuwe meetmethoden
Vanaf 2006 is uitgebreid onderzoek gedaan naar 
de voorspelling van de stromings condities in en 
rond de haven. Er is een stromingsmodel ontwik-
keld dat de stroming in alle fases van het bouw-
proces kan simuleren. 

Het stromingsmodel is gedurende de aanleg ver-
beterd en uitgebreid met nieuwe meetmethoden. 
De basis is het stromingsmodel van Rijkswaterstaat. 

Deze rijksdienst voert continu metingen uit van  
het stroombeeld in de Maasgeul. Loodsen maken 
gebruik van het informatiesysteem FEWS (Flood 
Early Warning System), waarin onder meer water-
stand-, stromings-, golf- en weersverwachtingen 
zijn opgenomen.

Stroommeetpaal
De stromingen in de toegangsgeul worden continu 
gemonitoord met een vaste stroommeetpaal. Deze 
stroommeetpaal meet de stroming in de hele water-
kolom. De meetgegevens van de vaste stroom-
meetpaal over de periode van 2002 tot en met  
31 oktober 2011 zijn inmiddels geanalyseerd.
Hieruit is al gebleken dat de snelheid van de stro-
ming dwars op de Maasgeul in 2009 is afgenomen. 
Dat is gunstig voor schepen die binnen willen  
varen. Ze worden als het ware minder naar het 
noorden geduwd. 

Radar
Als extra monitoring is een pilot opgezet om te  
kijken of het actuele stromingspatroon ook met  
de vaste radarpost met het verwerkingssysteem 
SeaDarQ op de huidige Maasvlakte kan worden 
gevisualiseerd. 
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SeaDarQ meet de stroming aan de hand van de 
golfpatronen. Door de echo’s van de golven kan 
worden berekend wat de stroomsnelheid is. Dit tot 
een diepte van twee meter onder het oppervlak.
Uit het pilotproject blijkt dat de dit systeem be-
trouwbare resultaten levert. Zo kan de voor loodsen 
belangrijke stroomnaad in de vloedfase goed wor-
den afgeleid uit de SeaDarQ-radarmetingen.

Een stroomnaad (tijnaad) is vaak te zien als een 
‘schuimlijn’ op het oppervlak van het water. Door 
verschillen in dichtheid van twee aangrenzende 
watermassa’s ontstaat er een stroming aan het  
oppervlak in de richting van de grens tussen de  
watermassa’s. Hierdoor worden drijvende materia-
len en luchtbellen verplaatst naar deze grens, 
waardoor er een stroomnaad ontstaat.

Surveyschepen
Het stromingsmodel is gevalideerd met veldmetin-
gen in en rond de Maasmond. Vanaf maart 2009 
werd elke vier weken het stroombeeld met een  
surveyschip gemeten. Gedurende een getijde-
cyclus (eb en vloed, zo’n 12,5 uur) voer het survey-
schip in de toegangsgeul heen en weer om de 

modellen te valideren. Het schip heeft de stroom-
richting, de -snelheid en het zoutgehalte in de  
waterkolom gemeten. De metingen werden gedaan 
met een coustic opp er urrent ro er  
De akoestische dopplerstroommeter is een soort  
sonar die de stroming tot aan de bodem onder  
het schip meet.

Waarnemingen van loodsen
Gedurende de aanleg hebben loodsen melding  
gemaakt van bijzonderheden en aangegeven  
waar de stroomnaad zich bevond. 

Het Havenbedrijf heeft speciaal voor de loodsen een 
nieuwe webapplicatie ontwikkeld, waarin data van de 
vaste meetopstelling en de radar via internet beschi k-
baar worden gesteld. Hierdoor hebben de loodsen 
altijd de meest actuele informatie bij de hand.

Metingen en model
Gedurende de bouw is in elke fase van de aanleg 
de actuele vorm van de landaanwinning in model-
len gebracht en werd de dwarsstroming en de  
variatie daarin geëvalueerd.

De vergelijking tussen de metingen en de model-
uitkomsten hebben aangetoond dat het model over 

het algemeen een goede voorspelling geeft van  
zowel de stroomrichting als de stroomsnelheid.

Conclusies
De veiligheid en de toegankelijkheid van de 
Rotterdamse haven voor zeeschepen zijn toege-
nomen. De dwarsstroomsnelheden in de aanvaar-
geul zijn gebogen: ze draaien meer naar de kust 
toe dan voor de aanleg van Maasvlakte 2. Deze  
afvlakking is gunstig voor in- en uitvarende zee-
schepen. Dit komt overeen met de voorspellingen 
in het MER Aanleg. 

Richting
De stroomrichting van eb- en vloedstroming bij de 
vaste meetopstelling is iets gedraaid als gevolg van 
de aanleg van Maasvlakte 2 en de zeewering. 

Snelheden
De maximale dwarsstroomsnelheden in de Maasgeul 
zijn sterk afgenomen in vergelijking met de periode 
2002 tot 2010. Deze afname valt buiten de vast-
gestelde natuurlijke bandbreedte en valt daarmee 
toe te schrijven aan de aanleg van Maasvlakte 2. 

De verandering in dwarsstroomsnelheid is onder 
meer het gevolg van de verandering in stroom-
richting, aangezien de stroming steeds meer de 
richting van de geul volgt in plaats van de kustlijn. 
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Model, meetpaal en radar
De stromingspatronen worden onder normale  
omstandigheden goed door het stromingsmodel  
in FEWS voorspeld. Het werkelijke stroombeeld 
past bij de verwachtingen van de modellen.  
De meting van de stroommeetpaal geeft betrouw-
bare waarden bij de Maasmond en kan in FEWS 
worden gebruikt om de betrouwbaarheid te toetsen 
van deze modelvoorspellingen. De positie van  
de stroomnaad in de vloedfase kan goed worden  
afgeleid uit de SeaDarQ-radarmetingen. 

Loodsen kwamen soms wel twee of drie stroom-
naden tegen. Na onderzoek bleek het om opper-
vlakkige stroomnaden te gaan, waarbij er niet  
of nauwelijks stromingswisselingen optraden. 
Waarschijnlijk zijn deze stroomnaden ontstaan  
door de aanlegactiviteiten.

‘Al vanaf 2008 neem ik namens het Loodswezen 
deel aan het kernteam Nautiek Maasvlakte 2. Wij 
hebben onze kennis en ervaring kunnen inzetten  
bij het beoordelen van de ontwerpen. Ook tijdens  
de zandwinning op zee en de aanleg voor de kust 
werden we op de hoogte gehouden van elke fase 
en konden we feedback geven op wat we tegen 
kwamen. Belangrijk, want wij loodsen kennen het 
gebied op ons duimpje en zijn de oren en ogen op 
zee. Ons belang is schepen vlot, veilig en zonder 
incidenten de haven in te varen, of er nou wordt 
gewerkt aan de Maasvlakte 2 of niet: ons loods-
werk mag niet worden onderbroken en we mogen 
geen hinder ondervinden. Alles is uitzonderlijk 
goed gegaan: er heeft zich ook tijdens de grootste 
drukte van baggerschepen geen enkel incident 
voorgedaan. 

De aanleg gebeurde gefaseerd. Door eerst een 
eiland aan te leggen voor de kust is de invloed 
van onwenselijke stroming geminimaliseerd.

Ik ben zeer positief over de  
veranderingen in het stromingspatroon  
Het dwarsstroomeffect, dat in de oude situatie 
behoorlijk heftig kon zijn, is afgevlakt. De hoek 
tussen de stroming en de vaarrichting is kleiner 
geworden. De stroom wordt nu meer in de  
vaarrichting van de schepen geleid. De onge-
wenste effecten door de scherpe gradiënt  
bij het passeren van de stroomnaad worden  
geminimaliseerd: de kans op onverwachte  
bewegingen is daardoor kleiner. Dit is echt  
een grote vooruitgang, het loodsen geschiedt 
veiliger en voorspelbaarder.’

‘Het loodsen geschiedt veiliger en voorspelbaarder’
Rik van Marle, registerloods Loodsen Corporatie Rotterdam-Rijnmond
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Bij de aanleg van land in zee is het onderzoek naar 
historische objecten in of op de bodem wettelijk 
verplicht volgens het Verdrag van Malta (1992).  
In Nederland heeft dit in 2007 geleid tot de (herzie-
ne) Wet archeologische monumentenzorg (Wamz).  
Het uitgangspunt van deze wet is archeologische 
vindplaatsen zoveel mogelijk te behouden door  
deze te ontzien of, als dat niet mogelijk is, op te 
graven. Richtlijnen hiervoor staan in de wet.

Het Havenbedrijf en de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed (RCE) hebben in dit kader een overeen-
komst Archeologie getekend. Hierin zijn de af-
spraken met aannemer PUMA opgenomen.  
In uitvoeringsprotocollen staat hoe er tijdens de  
aanleg moet worden omgegaan met archeo logische 
vondsten. Binnen 24 uur na een archeo logische 
vondst informeert de aannemer het Havenbedrijf  
en RCE. Daarna beslist de archeo logie-commissie, 
waarin de RCE, het Havenbedrijf, het Bureau 
Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR)  
en PUMA zijn vertegenwoordigd, hoe er verder 
mee zal worden omgegaan.

6.Monitoring archeologie en 
paleontologische vondsten

Hoe gaat het Havenbedrijf om met historische vondsten in of op de 

zeebodem? Wat leveren de archeologische onderzoeken op in het 

zandwingebied, in het opgespoten zand op de zachte zeewering  

en bij het uitdiepen van de Yangtzehaven? En wat gebeurt er met  

paleontologische vondsten?
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Gebieden
Het archeologisch onderzoek voor Maasvlakte 2  
is begonnen in 2004. Na een bureaustudie van  
wetenschappelijke publicaties werd vastgesteld 
waarop het onderzoek zich moest richten:  
1. De locatie waar Maasvlakte 2 komt.
2.  Het zandwingebied dat circa 10 tot 15 kilometer 

uit de kust ligt ten zuidwesten van de Maasvlakte.
3.  De verbreding en verdieping van de 

Yangtzehaven. 

Scheepsarcheologie
Voor de start van de aanleg is de zeebodem van 
het zandwingebied en het aanleggebied onder-
zocht. Met sonarapparatuur is gezocht naar voor-
werpen van historisch belang en in het bijzonder 
naar scheepswrakken of onderdelen daarvan.  
Met dit onderzoek werden 94 waarnemingen  
gedaan die uiteindelijk tot negen mogelijke vind-
plaatsen van historische wrakken hebben geleid. 
Op die plekken hebben duikers gekeken of iets  
van archeologische waarde lag. Op één locatie in  
het aanleggebied heeft dit geleid tot een archeolo-
gisch onderzoek. Daarbij is een houten scheeps-
wrak uit de 19e eeuw opgegraven. 

De contouren van het zandwingebied zijn op  
basis van onderzoek aangepast, zodat een ander 
scheepswrak behouden kon blijven. Deze locatie  
is gedurende het project gemonitoord.

Archeologen zoeken naar door de mens gemaakte 
voorwerpen (artefacten). Daarmee kunnen ze een 
beeld vormen van de leefsituatie van mensen uit 
voorbije perioden: hoe ze woonden, handel dreven, 
jaagden, aten en welke rituelen ze hadden.

Paleontologie: bijvangst voor  
wetenschap en publiek
Er gelden geen wettelijke verplichtingen voor pale-
ontologische vondsten. Toch heeft het Havenbedrijf 
besloten tijdens de baggerwerkzaamheden zorg-
vuldig om te gaan met paleontologische vondsten, 
zoals botten en fossielen. Ook omdat geologen en 
archeologen op basis van deze vondsten nieuwe 
inzichten kunnen verkrijgen in de verdronken land-
schappen en hun eventuele bewoners. Tijdens  
verschillende ijstijden lag de zeespiegel namelijk  
zo laag dat wat nu de Noordzee is, droog lag. 

Dit respect voor het verleden heeft geleid tot een 
convenant met het Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam, dat op 16 februari 2010 is ondertekend. 

Het Havenbedrijf zorgt ervoor dat alle botten van 
mammoeten en andere fossiele zoogdieren die  
bij de zandwinning op de Noordzeebodem worden 
gevonden naar het Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam gaan. Door de zorgvuldige administratie 
van de aannemer zijn van alle vondsten de  
‘exacte’ zandwinlocaties en -diepten bekend,  
mede hierdoor is het nieuwe materiaal van grote 
wetenschappelijke waarde. De paleontologische 
voorwerpen zijn toegankelijk voor wetenschappers 
en publiek; ze worden tentoongesteld in het 
Rotterdamse museum, maar ook in informatie-
centrum FutureLand.

Paleontologen bestuderen het verleden op basis 
van fossiele resten, zoals tanden, kiezen, botten  
en wervels, of sporen van planten en dieren. Zij zijn 
onder meer geïnteresseerd in de afstamming en 
verwantschap met nu levende planten en dieren.
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Archeologie, paleontologie en  
geologie in zandwingebied

Koude Serengeti in de Noordzee
De Noordzeebodem is een rijke en internationaal 
belangrijke onderwatervindplaats van fossiele 
zoogdieren uit de prehistorie. Het zuidelijke 
Noordzeebekken lag tot circa 10.000 jaar geleden 
droog en was een uitgestrekte koude steppe,  
de Mammoetsteppe genaamd. Wolharige mam-
moeten leefden daar 100.000 tot 25.000 jaar  
geleden samen met onder meer neushoorns,  
steppewisenten, hyena’s, rendieren en reuzen-
herten en vele andere kleinere zoogdieren.

Tweehonderd zoogdierresten
Tijdens het opzuigen van het zand is een aantal 
grotere voorwerpen in het bommenrooster van de 
sleepkop van de sleephopperzuiger blijven hangen, 

waaronder paleontologische vondsten. Hierop  
besloot het Havenbedrijf gerichte vistochten naar 
paleontologische vondsten te organiseren in het 
zandwingebied. In oktober 2009 zijn met de kotter 
OD7 twee dagen lang vistochten naar vondsten  
uitgevoerd. In 2010 zijn met de Jade (BRA-7) op 
zes zaterdagen verspreid over het jaar vistochten 
naar zoogdierfossielen en archeologische vond-
sten gedaan. Dankzij de hopperzuigers die steeds 
nieuwe en diepere delen van de zeebodem bloot-
legden, zijn met name de vondsten van fossielen 
spectaculair: de collectie van het Natuurhistorisch 
Museum is inmiddels verrijkt met ruim tweehonderd 
zoogdierresten van topkwaliteit, zoals tanden,  
kiezen, wervels en botten. 
Driekwart van de vondsten is afkomstig van de  
wolharige mammoet (Mammuthus primigenius), 
waaronder het langste mammoetdijbeen (tot op  
heden) gevonden in de Noordzee, twee vrijwel 

complete en uitzonderlijk grote bekkens en een 
slagtand. Andere diersoorten uit het Laat-Pleistoceen 
waarvan de fossielen uit het zandwingebied zijn 
opgevist, zijn rendier, steppewisent, oerrund,  
reuzenhert, edelhert, wolharige neushoorn,  
wild paard, grottenleeuw, zadelrob en otter.

In oktober 2009 is een 133 centimeter lang dijbeen  
van een wolharige mammoet opgevist. Dit is het groot-
ste fossiele bot dat ooit in Nederland is gevonden. 
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Hyenakeutel
Op 18 augustus 2010 is voor het eerst in Nederland 
een gefossiliseerde hyenakeutel opgevist door de 
BRA-7. Onderzoek in het Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam wees uit dat de lichtbruin gefossiliseerde 
keutel naar schatting 30.000 tot 40.000 jaar geleden 
werd geproduceerd door een grottenhyena 
(Crocuta crocuta spelaea). De perfecte fossilisatie 
van dit relatief jonge (Laat-Pleistocene) hyena-uit-
werpsel is uitzonderlijk. De zogenaamde coproliet, 
met een afmeting van 55x44 millimeter, is opgeno-
men in de collectie van het museum en wordt daar 
nu tentoongesteld.
 
De aanwezigheid van dit roofdier werd al eerder  
aangetoond met opgeviste fossiele skeletdelen  
en vooral door kenmerkende hyenavraatsporen  
op (mammoet)botten.

Geologisch-envelopje
In 2011 zijn de gerichte zoektochten met de BRA-7  
in de zomer (week 23) herhaald. De opzet van  
deze paleontologische zoekactie week af van de  
eerdere vistochten. Vooraf zijn eerdere resultaten 
(vondsten) bekeken in samenhang met de geologi-
sche opbouw van de hellingen (taluds van de zand-
winput) waarlangs zou worden gezocht. Tijdens 
deze vistochten heeft een Side Scan Sonar (SSS) 

meegelopen. Ook is gebruik gemaakt van een  
s a o  seismic pro er tar  en een oomer 
(sparker). Met de SSS wordt zijwaarts langs de  
bodem gekeken naar objecten die deels uit de  
bodem steken. Met de xStar en de Boomer wordt  
in de bodem gekeken naar de opbouw van de  
ondergrond. Bovendien zijn een aantal elkaar in 
diepte overlappende trilboringen loodrecht op en 
evenwijdig aan de het talud gezet. Met deze gege-
vens is de geologische opbouw van de put in kaart 
gebracht en wordt met behulp van monsters uit de 
boringen de ouderdom van de diverse onderschei-
dende lagen bepaald. Op deze wijze kunnen de 
(eerder gedane) vondsten van de vistochten in hun 
geologische omgeving (context) geplaatst worden. 
Tijdens de vistochten zijn de vangsten van de twee 
bodem trawlnetten systematisch bekeken en uitge-
sorteerd op onder meer botmateriaal, vuursteen, 
steen, grind, fossiele schelpen en hout. Ook werd 
een algemene karakterisering gegeven van bijvoor-
beeld de aanwezigheid van kleibonken, veenbrokken, 
houtresten, en de hoeveelheid slangensterren  
en zeesterren. 

Verdronken landschappen
De Noordzee is na Siberië het grootste kerkhof  
van mammoeten. Het gaat om het middelste en 
laatste deel van de oude steentijd, de periode  

voor 9.700 voor Christus. We weten inmiddels,  
ook door de gevonden vuurstenen gereedschap-
pen, dat er op de koude steppe (de zeebodem  
van nu), mensen hebben rondgetrokken.

Van belang is om te weten of de gevonden botten  
in relatie gebracht kunnen worden met landschaps-
onderzoek in het zandwingebied. De wetenschap-
pers, waaronder fysisch geografen en geologen, 
waren geïnteresseerd in de opstapeling (opeen-
volging) van landschappen. Doordat in het  
zand wingebied een stuk Noordzeebodem werd 
afge graven tot een diepte van maximaal 20 meter 
beneden de oorspronkelijke zeebodem, zou de  
samenstelling van de lagen kunnen worden bepaald 
en gedateerd (ouderdomsonderzoek). Bovendien 
wilden ze een reconstructie van de landschaps-
opeen volging kunnen maken. Het reconstructie-
onderzoek zou unieke wetenschappelijke kennis 
opleveren: er is veel gebaggerd op de Noordzee, 
maar nooit eerder werd hier op deze schaal  
onderzoek uitgevoerd.
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Datering zandlagen
In het talud van de noordoostelijke rand van het 
zandwingebied zijn systematisch boringen gezet  
in de opeenvolgende bodemlagen, waarbij de  
coördinaten en de diepte van elke boorlocatie 
zorgvuldig werden opgetekend. Onder leiding van 
TNO | Geologische Dienst wordt via OSL-datering 
de ouderdom van de (zand)lagen bepaald en  
zijn de sedimenten nauwkeurig geanalyseerd.  
OSL-datering staat voor Optical Stimulated 
Luminescence, een relatief nieuwe dateringstech-
niek. Sommige mineralen zenden een klein licht-
signaal uit wanneer ze worden verwarmd of 
beschenen met licht. Dit licht, luminescentie  
genoemd, kan gebruikt worden voor datering van 
sedimenten, potscherven en een aantal andere  
artefacten. Luminescentiedatering heeft een groter 
meetbereik (250.000 jaar) dan de veelgebruikte 
C14- of koolstofdateringsmethode (ca. 50.000 jaar). 
De dateringen worden nu in het OSL-laboratorium 
van de TU Delft (reactor centrum) uitgevoerd.

Raadsel: lopende walvissen of  
zwemmende mammoeten?
Paleontologisch onderzoek met de veel toegepaste 
C14-dateringmethode van de opgeviste walvisbotten 
en mammoetbotten leverde een opmerkelijk resul-
taat op: beide zwaargewichten zouden rond 32.000 
en 38.000 jaar geleden op dezelfde plek hebben  
geleefd. Ook werden er schelpen gedateerd rond 
dezelfde periode. Maar leefden de walvissen dan  
op het land of de mammoeten in de zee? 

De dateringsmethode moet voor schelp- en bot-
materiaal van deze ouderdom dat onder water 
wordt aangetroffen enigszins worden herzien.  
Door de rekristallisatie van kalk in schelpen en  
botten door bacteriën die in dit poreuze materiaal 
leven wordt nieuw koolstofmateriaal toegevoegd. 
Door deze ‘verontreiniging’ met jonge koolstof 
werkt de C14-methode niet nauwkeurig bij materiaal 
ouder dan ongeveer 30.000 jaar. 

Door het zand waarin de vondsten werden  
gedaan via de OSL-daterings techniek te onder-
zoeken, kan er straks een preciezere datering  
worden vastgesteld.

Archeologie en paleontologie  
in buitencontour
Het vers opgespoten strand op Maasvlakte 2 is  
onderzocht voordat het werd opengesteld voor het 
publiek. Er heeft een systematische beach cleaning 
plaatsgevonden, waarbij mechanisch en handmatig 
archeologische en paleontologische vondsten veilig 
zijn gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Het 
ging daarbij om kleinere resten uit het Holoceen en 
Pleistoceen te verzamelen. Nu al is duidelijk dat er 
veel resten van dieren van de mammoetfauna uit het 
pleistoceen én archeologische voorwerpen uit het 
Laat-Pleistoceen en Holoceen zijn gevonden. 
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Er zijn onder meer tanden gevonden van een witte 
haai, een bever en een neushoorn. Ook kwamen 
veel bijzondere fossiele schelpen tevoorschijn en 
werden er grote aantallen fossiele zeedieren en 
vuurstenen gevonden. Sommige resten bleken 
50.000 tot een miljoen jaar oud. De witte haaien-
tand moet zeker een paar miljoen jaar oud zijn.  
De schelpen kunnen bijdragen aan de reconstruc-
tie van het landschap. Bovendien geven de  
schelpen indicaties van de herkomst, te weten 
noordelijke of zuidelijke aanvoer door landijs of  
rivieren. Wetenschappers zijn nu bezig uit te  
zoeken hoe oud de schelpen zijn.

Het Pleistoceen duurde van 2,588 miljoen tot 
11.700 jaar geleden en is onderverdeeld in  
een vijftigtal meer en minder koude ijstijden  
en warmere tussenperioden.

Het Holoceen is het geologische tijdvak van  
11.700 jaar geleden tot nu. De opwarming van de 
aarde zorgde voor het smelten van de ijskappen, 
die onder andere Canada en Scandinavië bedek-
ten. Hierdoor steeg de zeespiegel overal ter we-
reld, waardoor in West-Europa onder andere de 
Noordzee en de Ierse Zee werden gevormd.

Schelde in Nederland
De eerste onderzoeken van de gevonden schelpen 
hebben nu het wetenschappelijke bewijs geleverd 
van een vermoeden dat al jaren bestond: 

de Schelde liep ooit verder door naar het noorden  
en kwam in de buurt van het zandwingebied voor 
Maasvlakte 2 uit in de Rijn.

Archeologie en geologie in de 
Yangtzehaven
Om de zeeschepen toegang te geven tot de  
nieuwe havens van Maasvlakte 2 moet in 2012 de 
Yangtzehaven verbreed, verdiept en doorgebag-
gerd worden. De huidige bodem van -17 meter NAP  
wordt bijna vijf meter afgegraven. Dit is de bodem 
waarop ooit in de Midden Steentijd (vanaf ongeveer 
11.700 jaar geleden) jagers en verzamelaars jaag-
den en woonden in tijdelijke kampementen. Het  
gebied vanaf de Noordzee, tot voorbij het huidige 
Rotterdam, maakte ooit deel uit van een grote, 
voedselrijke rivierdelta met rivierduinen en lager 
gelegen geulen. De rivierduinen, ook wel donken 
genoemd, waren hoge en droge plekken in de natte 
rivierdelta. Deze rivierduinen waren ideaal om te 
overnachten en tijdelijk te wonen. 

Wat leveren de archeologische opgravingen op de 
bodem van de Yangtzehaven aan nieuwe kennis op 
over deze mensen en hun leefwijze? Wat vertellen 
de archeologische resten ons en hoe ziet de  
opbouw van de bodem eruit?

Uniek archeologisch 
onderwateronderzoek 
In de Yangtzehaven is voor het eerst in Nederland 
op deze diepte (ca. NAP - 20m) en zo ver westelijk 
systematisch onderzoek gedaan naar het begraven 
oude landoppervlak en de mogelijke sporen van 
menselijke bewoning. De lagen zijn ongestoord in 
de ondergrond bewaard gebleven. 

Het onderzoek werd uitgevoerd op een waterdiepte 
van ongeveer 17 meter tot ongeveer 5 meter onder de 
bodem van de haven. Op basis van bestaande borin-
gen, seismische metingen en sonderingen (globale 
verkenning van de grondsamenstelling via een staaf 
met sensor die weerstand en wrijving meet) is een 
gebied van ongeveer 120 hectare in kaart gebracht. 
Van de drie ‘archeologisch kansrijke’ zones die uit die 
eerste onderzoeken kwamen, zijn er twee nader  
onderzocht: een begraven rivierduin (donk) en een 
dichtgeslibde geul, waar mensen vroeger mogelijk 
hebben gevaren in hun kano’s. 

Deze twee gebiedjes zijn nader onderzocht met 
zeer gedetailleerd seismisch onderzoek en proef-
boringen (vibrocores). Op grond daarvan is beslo-
ten tot een opgraving van kleine delen van het 
begraven rivierduin. 
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Prehistorische bewoning op 
rivierduinen
De rivierduinen zijn zichtbaar in de boorkernen.  
Dat is een van de belangrijkste resultaten tot nu 
toe. De opbouw van de bodem bestaat uit een dik 
pakket Noordzeebodem, bestaand uit zand en 
schelpen. Daaronder bevinden zich lagen klei en 
veen. Onder het veen ligt het rivierduin, waarvan 
de top herkenbaar is aan donker, grofkorrelig zand. 
Dit betekent dat delen van de oude bodem, waar  
de mensen in de steentijd op liepen, nog intact is 
en goed geconserveerd. Hiermee kunnen we ons 
een goed beeld vormen van die tijd. Waar nu de 
Noordzee en de Rotterdamse haven liggen, lag  
9.500 - 9.000 jaar geleden een rivierlandschap van  

e i n en e aas  oor e ri ke flora en auna 
was dit rivierengebied aantrekkelijk voor jagers en 
verzamelaars. In de Midden Steentijd leefden deze 
jagers en verzamelaars in familieverband in kleine 
groepen van zo’n tien personen. Ze trokken door 
het landschap, waarbij de hoger gelegen rivierdui-
nen (donken) dienden als ‘kampeerplaatsen’, aan-
gezien men daar veilig was voor overstromingen. 
Ook was er voldoende voedsel in de omgeving,  
zoals vis, vlees, bessen, noten en vruchten.  
Door de opgravingen komen we meer te weten  
over hun levenswijze.

Ontstaan rivierduinen
Tijdens de laatste ijstijd, 100.000 tot 11.700 jaar  
geleden, was het guur en koud. In het koudste deel 
daarvan, zo tussen 25.000 en 15.000 jaar geleden 
was het landschap kaal en schaars begroeid. De 
harde wind zorgde ervoor dat het zand aan de op-
pervlakte werd uitgeblazen en elders weer afgezet. 
Tijdens de ijstijd waren de Nederlandse rivieren 
van het vlechtende type: ze verlegden vaak hun 
loop, waardoor ze een brede bedding hadden die 
alleen in het voorjaar, als de sneeuw smolt, hele-
maal vol water stond. In de zomer en herfst lag de 
onbegroeide bedding grotendeels droog. Het zand 
aan de oppervlakte kon, net als het dekzand dat in 
die tijd over Nederland waaide, door de wind wor-
den opgenomen en verplaatst. Vlak naast de bed-
ding was op een aantal plekken enige begroeiing 
waarin het zand werd vastgehouden. Zo ontston-
den er relatief hoge duinen (donken) waar mensen 
later, bij een milder klimaat, veilig konden wonen.

Vondsten van jagers en verzamelaars
Het materiaal uit de Yangtzehaven is gezeefd  
en archeologen onderzoeken momenteel de 
zeefresten. Kort na de start van het onderzoek  
zijn al zo’n 18.000 kleine resten gevonden van 
houtskool, hout, botten, verbrande botten, visresten, 
(bewerkt) vuursteen, natuursteen, benen dissel 
(gereedschap voor houtbewerking) en schrabbers 

(huiden). Deze resten wijzen erop dat mensen  
het rivierduin hebben bewoond.

De botresten zijn kleine deeltjes, niet groter dan 
één cm, verbrand en onverbrand dierlijk bot. Het 
onverbrande bot toont de aanwezigheid van dieren 
aan in deze omgeving. Het verbrande bot is dus-
danig verbrand dat dit het gevolg moet zijn van 
menselijk handelen. Samen met de gevonden 
houtskool, is dit een indicatie voor het bereiden  
van voedsel, zoals het grillen van vlees.

De vuursteenfragmenten en de minuscule splinters 
van vuursteen bewijzen dat er ter plekke vuursteen 
is bewerkt om gebruiksvoorwerpen te maken, zoals 
pijlspitsen, messen en schrabbers om dierenhuiden 
schoon te maken.

Het unieke aan de vindplaats in de Yangtzehaven  
is dat voor het eerst in Nederland een compleet  
ensemble van vondstmateriaal van deze ouderdom 
is aangetroffen. Op deze pleistocene gronden in 
Nederland zijn wel vuursteenvindplaatsen van deze 
ouderdom bekend, maar daar ontbreekt altijd het 
organische materiaal (hout, bessen e.d.) omdat dat 
in de loop van de tijd is vergaan. Hier ligt nog alles 
bij elkaar en dat levert nieuwe kennis op over hoe 
de mensen destijds leefden.



 49

Reconstructie rivierengebied uit steentijd
De grondboringen en de daaruit verkregen monsters 
in combinatie met al het andere veldonderzoek en 
de metingen leveren de onderzoekers een gedetail-
leerd beeld van de ondergrond. In het laboratorium 
worden de grondmonsters verder onderzocht om 
bijvoorbeeld aan de hand van pollen (paleo-bota-
nisch onderzoek) af te leiden hoe de plantengroei  
er vroeger uit zag. Deltares heeft inmiddels een  
model van het duin gemaakt en in informatiecentrum 
FutureLand bood een nagebouwd kamp bezoekers 
van het themaweekend in februari 2012, een beeld 
van het leven in de Steentijd. 

Verdronken landschappen in kaart gebracht
e  eert  e ior o er oe er i e eo r fie e  P leo tolo ie 

bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

‘De unieke monsters uit de zandwinputten  
stellen ons in staat dateringsonderzoek te doen 
en geologische landschapsreconstructies te 
maken, waarbij we de opvolging van landschap-
pen kunnen bestuderen. Door dit te combineren 
met de archeologische en paleontologische 
vondsten wordt het beeld van de Steentijd  
compleet gemaakt. 

Op de plek waar nu de Yangtzehaven ligt,  
hebben in de Midden Steentijd (8.800 - 4.400 
voor Christus) mensen geleefd. Op 20 meter 

diepte zijn bij het archeologisch onderzoek  
in een rivierduin sporen aangetroffen van  
bot, vuursteen en houtskool. Dit organische  
materiaal is snel begraven en afgedekt door  
water en uitstekend geconserveerd. 

Deze vondsten zijn gedateerd omstreeks 7.500 
- 7.000 voor Christus en daarmee is het eerste 
wetenschappelijke bewijs geleverd dat op deze 
plek in de vroege- en middensteentijd mensen 
hebben gewoond. Zo westelijk in Nederland  
was tot nu toe heel weinig bekend over deze  

periode. Wat hier is gebeurd, is uniek: de diepte, 
de technieken en de vondsten. We zijn in staat 
een driedimensionaal beeld te vormen van de 
verdronken landschappen en hoe het leven er 
daar uit zag. De vondsten en werkwijze zijn in-
ternationaal gepresenteerd op wetenschappe-
lijke congressen in binnen- en buitenland.  
Het hele project heeft al geleid tot diverse  
wetenschappelijke publicaties op het gebied  
van archeologie, onderwaterarcheologie,  
paleontologie en landschapsreconstructie.’ 
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Ook in 2012 en 2013 bekijken wij de monitorings-
resultaten tegen het licht van de voorspellingen  
zoals gedaan in het MER. Uit de nu bekende resul-
taten blijkt dat de gevolgen en effecten binnen de 
voorspellingen in het MER blijven. Dit is aanleiding 
om de komende twee jaar blijvend kritisch de opzet 
van de monitoring te beoordelen. Als gevolg zijn 
aanpassingen van onderzoeken denkbaar of zelfs 
beëindiging van bepaalde metingen. Het gaat bij 
het monitoringprogramma immers primair om het 
vergaren van voldoende betrouwbare informatie 
om te bepalen of de effecten binnen de gestelde 
voorwaarden in de verleende vergunningen vallen.  
De vergunningverlenende instanties beoordelen  
dit in de loop van 2013. De monitoringsresultaten 
die Havenbedrijf Rotterdam de afgelopen jaren bij  
deze bevoegde gezagen heeft aangeleverd spelen 
daarbij een belangrijke rol.

In de volgende uitgave van de Maasvlakte 2 Monitor 
verschijnt naar verwachting in 2014. Daarin brengen 
wij u in ieder geval op de hoogte van de uitkomsten 
van deze evaluatie van de monitoringsresultaten.

Alhoewel de eerste fase van de aanleg van Maasvlakte 2 medio  
2013 tot afronding komt, loopt de monitoring van een aantal  
onderwerpen door. De ontwikkeling van de erosiekuil is hier  
een voorbeeld van. Bovendien start de monitoring voor een  
aantal thema’s gerelateerd aan de aanwezigheid van Maasvlakte 2.  
Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de diepe en  
ondiepe vooroever van de landaanwinning. 
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Druk
Platform P

Meer weten over Maasvlakte 2?
Bezoek informatiecentrum FutureLand!
Kijk op www.futureland.nl

Centrale kern  
Met voeding en communicatie:  
waaronder WIFI apparatuur

ACS Wetlab sensor

Meet kleur van het water over 
volledig frequentie bereik van 
het zichtbare lichtNiskin-fles (watermonster)

1x hoge plaatsing

Niskin-fles (watermonster)
2x lage plaatsing

FRAME

Diameter: 0,80 m
Hoogte: ± 1,20 m 
Totaalgewicht: ± 80 kg

CT (conductiviteit, temperatuur) 
Hiermee wordt ook de saliniteit 
(zoutgehalte) bepaald

Druksensor 
Voor diepte meting t.o.v.  
water oppervlak

Optical Backscatter sonde 

(OBS)

Meet concentratie van deeltjes  
in het water door terugkaatsing  
van uitgezonden licht 

Fluorescentiemeter  
Zendt licht uit en meet de daar door 
veroorzaakte fluorescentie  
van chlorofyl en daarmee de 
chlorofylconcentratie (algen)

Altimeter (echolood)  
Meet de afstand tot de bodem, 
ook gebruikt om fles op 
bepaalde hoogte t.o.v. de 
bodem te laten sluiten

LISST

Bepaling van korrelverdeling  
van deeltjes in de waterkolom  

Stroomsnelheidsmeter 
Meet in een volume 15 cm  
onder de sonde de snelheid  
van het water in 3 richtingen

Silt Profiler 
Meetplatform t.b.v. monitoringsonderzoek op zee
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