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Voorwoord 

Naar aanleiding van een verkenning over de mogelijkheid van een bellenscherm voor het  

afvangen van plastics en ander afval in de monding van de Rijn bij Katwijk is in de 

periode december 2018 - maart 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de hoeveelheid 

aanwezig plastic en ander zwerfvuil bij het Koning Willem-Alexandergemaal in Katwijk.  

Dit rapport richt zich op de methode en resultaten van het onderzoek. De aanleiding en 

het vervolg worden kort besproken, maar zijn niet het hoofdpunt van deze rapportage.  
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Samenvatting 

Begin 2018 is het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna “Rijnland”) benaderd door 

een burgerinitiatief vanuit Jutters Katwijk (nu stichting “Coast Busters”). Deze groep trof 

op het strand veel plastic en ander zwerfvuil aan, met name ook rond de uitwatering van 

het boezemgemaal. Gezamenlijk zijn we een traject gestart om de mogelijkheden van 

een filtersysteem te onderzoeken. Eén van de vragen die daarbij beantwoord moet 

worden is hoeveel plastic er nu daadwerkelijk aanwezig is voor het boezemgemaal, en 

welk deel hiervan klein genoeg is om door het harkrooster heen te komen. 

Om dit te achterhalen is in december een onderzoek gestart waarbij drijfvuil is verzameld 

m.b.v. een keerscherm voor het boezemgemaal. Kort voor en na de kerstdagen is dit 

drijfvuil uit het water gehaald. Het aanwezige plastic en ander zwerfvuil is van het 

organisch materiaal gescheiden, gesorteerd op maat en type en geteld. In anderhalve 

week zijn op deze manier 14.042 zwerfvuilobjecten verzameld, waarvan 78% plastic. Het 

merendeel van deze objecten was tussen de 5 en 25 millimeter groot. Slechts 0,4% van 

al het aangetroffen materiaal was groot genoeg om achter te blijven in het krooshek van 

het gemaal. Met andere woorden, 99,6% van het materiaal kon door het boezemgemaal 

heen, en zo in zee verdwijnen.  

Door deze gegevens te extrapoleren is een inschatting gemaakt van het totaal 

jaaraanbod aan plastics en overig zwerfafval als ook een indicatie van de hoeveelheid 

afval dat momenteel de zee in verdwijnt. Deze schatting kwam uit op ruim 1 miljoen 

objecten, met een gewicht van 2,3-2,6 ton. We verwachten dat dit een onderschatting is 

van het werkelijke aantal en gewicht, aangezien we alleen de toplaag van het water 

hebben kunnen bemonsteren.  

Naar aanleiding van de bevindingen is door Coast Busters, Rijnland, gemeenten Katwijk 

en Leiden, de Provincie Zuid-Holland, en The Great Bubble Barrier het initiatief genomen 

om een convenant op te stellen met als doel het probleem van plastic in het water samen 

aan te pakken door middel van het plaatsen van een bellenscherm met als naam “Limes 

Bubble Barrier”. Hierbij worden andere partijen uitgenodigd zich aan te sluiten, zoals de 

andere omliggende gemeenten en Rijkswaterstaat. Ondertussen wordt de monitoring 

doorgezet om een beter beeld te krijgen van de jaarrond hoeveelheid en type zwerfvuil. 

Hiertoe wordt 4x per jaar een monster genomen en uitgezocht. 
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1. Aanleiding. 

1.1 Burgerinitiatief bij Katwijk 

In het voorjaar van 2018 is op initiatief van Jutters Katwijk (een burgerinitiatief van 

vrijwilligers dat twee maal per week een uur lang de stranden van Katwijk vrijmaakt van 

zwerfafval) een werkgroep gestart om de mogelijkheden van een filtersysteem bij de 

Uitwatering van Katwijk nader te onderzoeken. Aanleiding was de hypothese dat er een 

grote hoeveelheid afval via de Rijn in de Noordzee terecht komt. 

Samen met vertegenwoordigers van Rijnland, de gemeente Katwijk en Grondstofjutters 

zijn er verkennende gesprekken geweest met het team van The Great Bubble Barrier; 

een klein bedrijf dat het probleem van plastic afval in rivieren aanpakt d.m.v. een 

bellenscherm in de waterkolom dat meer dan 80% van het afval afvangt, zonder hinder 

te veroorzaken voor scheepvaart en vismigratie. In de zomer maanden heeft een 

vertegenwoordiging van de Provincie Zuid-Holland (vanuit het project Groende Cirkels) 

zich hierbij aangesloten, vanuit hun onderzoek naar de mogelijkheid van een 

bellenscherm in de Hollandse IJssel. Sindsdien volgt ook Rijkswaterstaat onze 

bevindingen. 

Uit deze bijeenkomsten is gebleken dat een bellenscherm technisch haalbaar is. Rijnland 

heeft hierbij een duidelijke voorkeur voor een locatie bij de monding van de Rijn bij 

Katwijk. Deze locatie valt gunstig uit niet alleen qua stroomsnelheid, breedte, diepte, 

kade en infrastructuur voor de afvoer van het af te vangen afval, maar ook vanwege het 

feit dat dit de enige locatie is met directe lozing op zee, haar beheersbaarheid en haar 

ligging in stedelijk gebied. Daarnaast biedt deze locatie goede mogelijkheden voor een 

publieksfunctie, als ook een verzamelplek voor deze en andere toegepaste duurzame 

technieken voor eventuele internationale delegaties. 

1.2 Onderzoek 

Om tot een verantwoord vervolgtraject te komen is er vooraleerst behoefte aan 

duidelijkheid over de omvang van het probleem. Geconstateerd is een gebrek aan 

informatie over de hoeveelheid afval die in de Rijn bij Katwijk op zee wordt geloosd. Een 

studentenonderzoek uit 2015 in opdracht van Rijnland meldt dat er in 2012 naar 

schatting 3 ton grove plastics is onderschept door het gemaal. Het rooster filtert echter 

alleen materialen groter dan 85 millimeter uit de stroom. Vermoedelijk zal een veelvoud 

van kleinere objecten ongehinderd ontsnappen naar de Noordzee; microplastics van 

enkele millimeters, maar ook flesjes, doppen, folies en andere objecten zullen weinig 

hinder ondervinden van het rooster, zo is het idee. Het schaarse andere onderzoek dat er 

is suggereert dat de gewichtsfractie aan macroscopische objecten slechts een klein deel 

van het totaalgewicht uitmaakt.  

Als vervolgstap is afgesproken een nulmeting uit te voeren om zo meer inzicht te krijgen 

in de omvang van het probleem van plastics die alsnog de zee in verdwijnen. Daarvoor is 

het effect van een bellenscherm gesimuleerd met een keerscherm. Het afval dat hier 

wordt afgevangen is uitgezocht en gesorteerd. Dit geeft inzicht in de hoeveelheden, maar 

ook in de herkomst van het plastic. Dit laatste is van belang voor eventuele 

bronmaatregelen.  
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2. Opzet en verloop nulmeting 

2.1 Methoden 

Voor de nulmeting is een aantal methoden overwogen (zie bijlage 1). Hiervoor is een 

verkennend onderzoek gedaan naar beschikbare en geschikte methoden en is contact 

geweest met Rijkswaterstaat, Universiteit Leiden, Hogeschool Rotterdam, Tauw en Antea. 

Deze laatste drie hebben ons geholpen bij het bepalen van de uiteindelijke opzet van de 

methodiek. Er is gekozen voor een combinatie van twee methoden: 

2.1.1 WFW sampler 

Dit is een sleepnetconstructie genaamd de WFW sampler. Deze sampler, ontwikkeld door 

stichting Waste Free Water, is gemaakt om niet alleen drijvend afval te kunnen meten, 

maar ook afval dat net onder het wateroppervlak zweeft. Het drijvend materiaal werd 

opgevangen in een net dat de bovenste 5 cm van het water bemonsterde. Het net voor 

zwevend materiaal bemonsterde de waterkolom op een diepte van 25-75 cm.  

  

 

2.1.2 Keerscherm 

Vlak voor het gemaal is een oliekeerscherm gelegd dat de helft van de watergang afsloot 

en een barrière opwerpt in de bovenste 20 cm van de waterkolom. Door dit scherm  

schuin op de watergang te leggen wordt zwerfvuil naar de kant geleid, waar het 

afgevangen kan worden. Het vuil is hiervoor handmatig uit de hoek geschept. In deze 

proefopstelling was geen vast opvangunit gerealiseerd, waardoor het risico bestond dat 

het vuil er weer uit dreef bij westenwind.  
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2.2 Monstername 

De nulmeting is opgestart op 5 december 2018 en zou lopen tot eind januari. Tweemaal 

per week is het keerscherm gecontroleerd en leeggeschept en er is een aantal keer 

gevaren met de WFW sampler.  

2.2.1 WFW-sampler 

Tussen 11 en 31 december is drie keer gevaren met de WFW sampler. Bij geen enkele 

vaarsessie is plastic of ander materiaal gevangen. Zwevend plastic was op dat moment 

niet aanwezig in de waterkolom, vermoedelijk door een gebrek aan constante stroming. 

Doordat het gebruikte schip in onderhoud moest en er niets werd gevangen met de 

sampler is besloten die metingen te staken. 

2.2.2 Keerscherm 

Tussen 5 december en 27 december is het keerscherm regelmatig gecontroleerd op 

aanwezig afval. Uiteindelijk is het 2x leeggeschept, verdeeld over meerdere 

schepsessies. Begin december waren de weersomstandigheden ongunstig, waardoor 

verzameld materiaal het scherm uit geblazen werd. Op 20 december is daardoor voor het 

eerst materiaal verzameld, in totaal ongeveer 1 m3 zak. Dit materiaal is in maximaal 3 

dagen in het scherm verzameld. Daarna zijn nog ongeveer 2 m3 zakken verzameld 

tijdens schepsessies tussen 25 en 27 december. Dit materiaal is in maximaal 6 dagen in 

het scherm verzameld, en wordt behandeld als 1 monster. In verband met de grote 

hoeveelheid verzameld materiaal is besloten het keerscherm na december niet meer te 

legen.  

2.2.3 Aanvullende meting “harde hoek” 

Op 31 december is de harde, betonnen hoek net naast het gemaal leeggeschept als 

aanvulling op de metingen met het keerscherm. Hieruit kwam ook ongeveer 2 m3 aan 

materiaal. Dit materiaal heeft zich in de loop van een aantal maanden opgebouwd. Voor 

de doelstelling van dit onderzoek is analyse van dit materiaal minder relevant geacht, 

aangezien het zich in onbepaalde tijd heeft verzameld in deze hoek. In verband met 

tijdgebrek is de laatste zak uit de harde hoek niet uitgezocht. 
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2.3 Analyse 

Bij de monstername (keerscherm en aanvullende meting “harde hoek”) is in totaal tegen 

de 5 m3 drijfvuil verzameld. Voor de analyse is een aantal stappen doorlopen. Ten eerste 

is het materiaal gescheiden op organisch en anorganisch materiaal1. Vervolgens is het 

anorganische materiaal op maat en type gesorteerd. Als laatste is het aantal objecten per 

maatcategorie bepaald. In het originele plan was ook een analyse op objecttype met 

behulp van de OSPAR lijst gepland. Door tijdgebrek is deze analyse losgelaten.  

2.3.1 Stap 1: Sorteren op organisch en anorganisch 

De eerste stap in de analyse was het scheiden van het groenafval en zwerfvuil. Deze stap 

is volledig handmatig uitgevoerd. Hierbij is zoveel mogelijk materiaal dat door de mens 

gemaakt of bewerkt is uit het groenafval verzameld (zie voetnoot).  

Om de vervolgstappen makkelijker te maken is er een voorsortering gemaakt op grotere 

objecten en kleine objecten.  

Hierbij is geprobeerd het aanwezige materiaal te filteren tot groottes van 2 a 3 mm. 

Omdat deze kleine objecten vaak verborgen zaten tussen kroos en om takjes heen, en 

ook omdat veel materiaal verkleurd was door algaanslag is de kans groot dat een deel 

van dit kleine materiaal niet is uitgefilterd. Hiervoor is een correctie toegepast in de 

berekening van het jaaraanbod. Deze correctie is (deels) gebaseerd op analyses 

uitgevoerd door Aquon (zie 2.3.4) 

2.3.2 Stap 2: Sorteren in maatcategorieën 

Het anorganische materiaal dat verzameld is in het keerscherm is handmatig gesorteerd 

in 4 maatcategorieën (micro, meso, macro, krooshek) en 2 typecategorieën (plastic, 

overig). Deze categorieën zijn afgeleid van een methode die gepresenteerd is binnen de 

Community of Practice Plastic (CoPP). Deze methode heeft als doel de data uit 

onderzoeken te harmoniseren zodat het ook voor andere onderzoeken gebruikt kan 

worden. De originele methode maakt gebruik van 3 maatcategorieën: micro, meso en 

macro. Voor dit onderzoek is de categorie “krooshek” toegevoegd om inzicht te krijgen in 

het aandeel objecten dat door het krooshek van het gemaal kan worden tegengehouden.  

Het materiaal uit de harde hoek van het gemaal was te talrijk om deze stap uit te voeren 

binnen de beschikbare tijd.  

Maatcategorie Afmetingen Op basis van 

Micro <5 mm Langste kant 

Meso 5-25 mm Langste kant 

Macro 25-85 mm Langste kant 

Krooshek >85 mm Kortste kant 

 

                                           

1 Voor de scheiding tussen organisch en anorganisch materiaal is aangehouden dat “anorganisch” 

alle door mensen gemaakte producten bevatte. Dit houdt in dat ook producten van natuurlijke 
materialen in de anorganische categorie vielen, zoals kurk, houten planken, en hydrokorrels (klei). 
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2.3.3 Stap 3: Tellen 

Al het verzamelde materiaal is handmatig geteld per categorie (4x grootte, 2x type = 

acht categorieën in totaal). De basis tel-methode was voor alle categorieën hetzelfde, 

namelijk: 10 objecten bij elkaar leggen; fotograferen; objecten doorschuiven naar 

verzamelbak. Achteraf werd het aantal foto’s geteld. 

 

Elke maatcategorie had zijn eigen aanpak en aantal objecten per foto.  

Maatcategorie Aanpak 

Micro Vellen met 15 vakjes voor 10 objecten, max 150 objecten per foto. 

Meso Vellen met 8 vakjes voor 10 objecten, max 80 objecten per foto.  

Macro Kleinere objecten: Vellen met 2-4 vakjes voor 10 objecten, max 20-

40 objecten per foto. 

Grotere objecten: Deksels van emmers met 10 objecten, max 10 

objecten per foto. 

Krooshek Stapels van 10 objecten, max 10 objecten per foto. 

Om een extra analyse te kunnen doen aan de hand van de foto’s is een extra criterium 

gehanteerd voor de objecten uit de categorie meso en de kleinere objecten uit de 

categorie macro. Bij het tellen van deze objecten is (zoveel mogelijk) een splitsing 

gemaakt tussen folies en harde plastics, en tussen de verschillende materialen bij de 

categorie overig (piepschuim, klei, overig). Op deze manier bevatte elke foto één type 

materiaal. Hiernaast zijn binnen de materiaaltypen soms themavellen gefotografeerd, 

voor bijvoorbeeld wattenstaafjes, vuurwerkresten, borstelharen, fruitstickers, 

tamponverpakkingen en onderdelen van zuiveringsballetjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuurwerkonderdelen uit het monster van 27 december. 
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2.3.4 Laboratoriumanalyse 

Laboratorium Aquon heeft een aantal proeven uitgevoerd om te zien of de scheiding van 

plastic en organisch materiaal ook op een chemische wijze mogelijk was. Deze proeven 

zijn ook gebruikt om een beeld te krijgen van het materiaal dat bij de handmatige 

sortering gemist werd.  

Voor de proeven is materiaal gebruikt uit de zak vegetatie van het monster van 20 

december (na de 1e scheiding). Dit materiaal kwam uit de bovenlaag van de vegetatie 

(de zak was niet van tevoren gehomogeniseerd). Het materiaal is op het lab op twee 

manieren bewerkt. Ten eerste met een combinatie van zwavel- en salpeterzuur, en ten 

tweede met waterstofperoxide.  

De proef met de zuren leverde materiaal op zonder enig resterend organisch materiaal. 

Het nadeel was echter dat het resterende plastic allemaal zwartgeblakerd was en 

gedeeltelijk vervormd of gesmolten door de hoge temperaturen die voor deze proef nodig 

waren. De proef met waterstofperoxide leverde veel resterend organisch materiaal, 

waarbij dus alsnog handmatige scheiding benodigd was.  

 

Het materiaal na bewerking. Links het materiaal uit de zurentest, rechts het materiaal uit de 

peroxidetest. 

Het resterende plastic uit de proeven kwam op 2,7% van het natgewicht bij de zurentest 

en 5,5% bij de peroxidetest. Omdat het materiaal voor deze tests niet uit een homogene 

zak kwam is besloten om een percentage van 10 aan te houden als correctie. Dit in 

verband met de ervaring dat het kleine materiaal vaak snel naar onderin een monsterzak 

zakte en daardoor waarschijnlijk minder aanwezig was in het laboratoriummateriaal.  
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3. Resultaten 

3.1 Aantallen objecten 

Verdeeld over de twee monsters uit het keerscherm werden in totaal 14.042 

zwerfvuilobjecten gevonden. Het totaal van het monster van 20 december was 4.139 

objecten, het totaal van het monster van 27 december was 9.903. Dit verschil is voor 

een deel te verklaren doordat het monster van 27 december mogelijk in meer dagen is 

opgebouwd dan het monster van 20 december. Bij de monsters van beide data is 

duidelijk te zien dat het kleine plastic van 5-25 mm veruit het meest aanwezig was. Van 

alle objecten was 78% plastic. De meeste objecten in de categorie overig (22%) waren 

van piepschuim, klei (hydrokorrels), blik, rubber en glas.  

 

Figuur 1: mi: micro(<5mm), me: meso(5-25mm), ma: macro(25+mm), kr: krooshek(85+mm), 
p: plastic, o: overig.  

 

Figuur 2: Percentage objecten van het totaal per maat en soortcategorie. De categorie 
mesoplastics is veruit de grootste o.b.v. het aantal objecten. Mip=micro plastic, mio= micro overig, 
mep=meso plastic, meo=meso overig, map=macro plastic, mao=macro overig, krp=krooshek 
plastic, kro=krooshek overig. 
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3.2 Hoeveelheid materiaal 

Van elke maatcategorie is, naast het aantal objecten, ook het gewicht en volume 

bepaald. Hierbij valt op dat de grotere objecten het merendeel van het gewicht voor hun 

rekening nemen (bijna 40%), terwijl ze in aantallen dit slechts 0,4% uitmaken.  

Een groot deel van de categorie ‘macro overig’ bestond voor 20 december uit 

piepschuim. Na de kerstdagen bevatte het meer hout, glas en kaarsen. Dit is zwaarder, 

waardoor deze categorie na de kerst de grootste was in gewicht. Het volume was echter 

niet heel groot, waardoor het veel kleinere aantal objecten in de krooshek categorie in 

verhouding een groter volume hadden.  

 

 

Figuur 3: me: meso(5-25mm), ma: macro(25+mm), kr: krooshek(85+mm), p: plastic, o: overig. 
Het micro materiaal was te licht en klein voor deze meting. 

De in totaal 60 voorwerpen in de krooshek categorie (0,4% van het aantal objecten) 

namen 38,8% van het gewicht en 54,4% van het volume in. Daar tegenover staat dat de 

8554 voorwerpen in de meso categorie (60,9% van het aantal objecten) slechts 4,2% 

van het gewicht en van het volume innamen.  
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3.3 Jaaraanbod  

Het jaaraanbod aan zwerfvuil (plastic en overige non-organische materialen) groter dan 3 

mm is geschat aan de hand van het gevonden materiaal en een aantal aannames en 

correcties.  

De aannames en correcties zijn gebruikt: 

 Niet elke schepsessie leverde dezelfde hoeveelheid materiaal op. De hoeveelheden 

zijn daarom gemiddeld naar het aantal halve weken waarin het materiaal zich 

heeft kunnen opbouwen in het keerscherm.  

 Ongeveer 90% van het aanwezige zwerfvuil is daadwerkelijk uit het verzamelde 

materiaal gescheiden. Hiervoor is in de berekening een correctie opgenomen.(zie 

2.3.4 Laboratoriumanalyse).  

 Het keerscherm bedekte de helft van de watergang, dus het verzamelde materiaal 

is maximaal 50% van het daadwerkelijk gepasseerde materiaal.2 

 De metingen zijn uitgevoerd in december, een maand met weinig/geen festivals 

en andere mogelijk vervuilende buitenactiviteiten als pleziervaart. Uit de 

aanwezigheid van festivalbekers in het afgevangen materiaal is af te leiden dat 

materiaal van dergelijke evenementen wel langs het gemaal komt. Daarom is er 

een schatting gemaakt met en zonder een “zomercorrectie” van 15%. Bij de 

schatting zonder correctie wordt ervan uitgegaan dat het eventuele hogere 

aanbod wordt vastgehouden in het systeem door o.m. waterplanten. Bij de 

schatting met correctie wordt ervan uitgegaan dat het hogere aanbod wel 

doorstroomt naar het gemaal.  

De uiteindelijke berekening is als volgt:  

Aanbod per halve week x correctie voor scheiding x correctie voor hele watergang x 

aantal halve weken in een jaar (x zomercorrectie) 

Aanbod per halve week x 1,11 x 2 x 104 (x1,15)=  

Maat Categorie 
Aantal objecten/ 

halve week 

Jaaraanbod 

zonder 

zomercorrectie 

Jaaraanbod met 

zomercorrectie 

Micro Plastic 110 25345 29.147 

  Overig 95 21879 25.160 

Meso Plastic 2.283 527.627 606.771 

  Overig 568 131348 151.050 

Macro Plastic 1.240 286.578 329.564 

  Overig 365 84356 97.009 

Krooshek Plastic 14 3313 3.809 

  Overig 6 1310 1.506 

Totaal 
 

4.681 1.081.754 1.244.017 

 

                                           

2 Dit is een sterk vereenvoudigde weergave, maar aangezien wij niet konden inschatten hoe 

bijvoorbeeld weersomstandigheden dit beïnvloedden is ervoor gekozen deze eenvoudige correctie 
aan te houden.  
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Voor een schatting voor het jaaraanbod in gewicht is dezelfde berekening gebruikt. De 

categorie microplastics was te klein om in deze berekening mee te nemen.  

Maat Categorie 
Gewicht (kg)/ 

halve week 

Jaaraanbod 

zonder 

zomercorrectie 

Jaaraanbod met 

zomercorrectie 

Meso Plastic 0,2 39 44 

  Overig 0,2 56 65 

Macro Plastic 1,6 378 435 

  Overig 4 914 1.052 

Krooshek Beiden 3,8 878 1.010 

Totaal 
 

9,8 2266 2.606 

 

Het totale jaaraanbod wordt geschat op 1,08-1.24 miljoen objecten zwerfvuil (groter dan 

3 mm). Dit komt neer op een aanbodpotentie van 3.000-3.400 objecten per dag. De 

1,08-1.24 miljoen objecten is een onderschatting van het verwachte werkelijke 

jaaraanbod. De reden hiervoor is dat er nu niet gekeken is naar de hele waterkolom, 

alleen naar de bovenste laag. Ook is het debiet niet meegenomen in de berekening 

omdat onduidelijk is hoe dit de aanvoer van plastic beïnvloedt.  
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4. Conclusies 

Dit onderzoek is opgestart om te onderzoeken hoeveel plastic er aanwezig is in het water 

rond het Koning Willem-Alexandergemaal in Katwijk. Met de twee metingen in december 

zijn in totaal 14.042 zwerfvuilobjecten uit het water gehaald, waarvan 10.941 plastic 

objecten. Van alle objecten die aangetroffen zijn in december konden 13.982 objecten 

(99,6%), op basis van hun maat, het harkrooster van het gemaal passeren en naar zee 

stromen. 

De schatting voor het aanbod op jaarbasis komt uit op 1,08-1,24 miljoen objecten met 

een gewicht van 2,2-2,6 ton. Deze hoeveelheden zijn groter dan van tevoren verwacht. 

Dit is voornamelijk te verklaren door het grote aantal kleine objecten dat vermengd was 

met de vegetatie. Deze fractie was vanaf de waterkant niet duidelijk zichtbaar.  

Ander zoek toont aan dat rivieren aanzienlijk bijdragen aan de toestroom van plastics 

naar zee. Dit onderzoek toont aan dat bij Katwijk substantiële hoeveel kleine deeltjes 

plastic (en ander zwerfvuil) in de Noordzee terecht komt. Deze fractie is goed af te 

vangen met een Bubble Barrier en rechtvaardigt het verder verkennen van 

mogelijkheden tot het aanleg van een dergelijk bellenscherm. 
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5. Vervolg 

Doel van dit onderzoek in de monding van de Rijn bij Katwijk was om inzicht te krijgen in 

de hoeveelheid plastics in de Rijn die doorgang kunnen vinden naar zee. Opvallend 

daarbij is dat de verhouding van het aantal aangetroffen objecten kleiner dan 8,5 cm, 

vele malen groter is dan het aantal objecten groter dan 8,5 cm. Al deze objecten kunnen 

op basis van hun maat het harkrooster van het gemaal passeren. Deze informatie is 

vooral relevant, omdat dit niet met het oog zichtbaar is.  

Hoewel extrapolaties van deze bevindingen moeilijk blijven (omdat veel factoren die van 

invloed zijn buiten de scope van dit onderzoek vallen) is met dit onderzoek een eerste 

indicatie gegeven dat een significante hoeveelheid plastics via de monding van de Rijn de 

zee in kan stromen. Een bellenscherm zou meer inzicht kunnen geven in de 

daadwerkelijke doorgang en een bijdrage kunnen leveren aan meer kennis over de aard 

en omvang van het probleem. Daarnaast kan een permanente en zichtbare meting 

bijdragen aan een bewustwording onder burgers.  

Voor stichting Coast Busters en Rijnland biedt de uitkomst van dit onderzoek voldoende 

onderbouwing om door te gaan met de realisatie van de Limes Bubble Barrier. 

5.1 Great Bubble Barrier 

Op maandag 11 maart 2019 is bij het boezemgemaal een bijeenkomst geweest voor 

bestuurders van omliggende gemeenten, een gedeputeerde van provincie Zuid-Holland 

en hoogheemraad Waldo von Faber. Op deze bijeenkomst is het project gepresenteerd 

samen met de initiatiefnemers, alsmede de eerste resultaten van het onderzoek. Naar 

aanleiding van deze bijeenkomst is grote belangstelling getoond door alle partijen om het 

probleem gezamenlijk aan te pakken. Hierbij is besloten om een convenant op te stellen 

met als doel te komen tot een intentieverklaring en een eerste investeringsvoorstel voor 

de gezamenlijke aanpak van plastic door de realisatie van een bellenscherm. 

Voor het opstellen van het convenant is een overleg opgestart tussen 

vertegenwoordigers van de Coast Busters, Rijnland, gemeenten Katwijk en Leiden, de 

Provincie Zuid-Holland en The Great Bubble Barrier. De gemeenten worden nu nog 

vertegenwoordigd door Katwijk en Leiden, maar er wordt gekeken of dit kan gaan lopen 

via het gemeentelijke samenwerkingsverband Holland Rijnland.  

5.2 Monitoring 

Om een beter beeld te krijgen van het zwerfvuilaanbod door het jaar heen is besloten om 

een kleinschalige monitoring aan te houden. Hierbij wordt elke derde maand een monster 

genomen van het vuil dat zich in het keerscherm ophoopt. Dit monster is maximaal 1 m3 

groot, waarvan een submonster wordt geanalyseerd. Het eerste monitoringsmonster is 

begin april verzameld, omdat het keerscherm eind maart teruggehangen moest worden 

en er vervolgens een korte tijd geen goede wind stond. De volgende monsters worden 

eind juni, eind september en eind december verzameld. De analyse van het submonster 

gebeurt volgens dezelfde stappen als deze beschreven nulmeting.  
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Bijlage 1: Voorstel meetmethoden nulmeting plastic Katwijk 

In verband met het onderzoek naar het plaatsen van een afvanginstallatie voor plastic bij 

Boezemgemaal Katwijk wordt eerst een nulmeting uitgevoerd. Voor de nulmeting is de 

hoofdvraag hoeveel plastic er aanwezig is in het water rond het boezemgemaal. Hierbij 

kijken we naar de totale hoeveelheid, de variatie in tijd en verschillende 

omstandigheden, de samenstelling, en herkomst van het plastic. 

Door de locatie, de periode van het jaar, en wens om op korte termijn te beginnen met 

het onderzoek vallen veel bemonsteringstechnieken af. Redenen hiervoor zijn 

bijvoorbeeld dat ze een belemmering (kunnen) vormen voor bemaling en de uittrek van 

o.a. schieralen. Hieronder zijn eerst een aantal methoden genoemd die al dan niet 

geschikt zijn voor het onderzoek. benoemd die met de huidige kennis wel mogelijk zijn 

met de aanwezige beperkingen.  

Meetmethoden 

 

Techniek Toege

staan 

Reden  Voordelen Nadelen Geschikt 

Staand want Nee -belemmering 

voor vissen 

-gesloten tijd 

voor paling en 

aalvistuigen 

- -minimum 

maaswijdte 101 

mm 

Nee 

(stalen) net 

voor deel 

harkrooster 

Nee -belemmering 

bemaling 

  Nee 

Fuiken Nee -gesloten tijd 

voor paling en 

aalvistuigen 

- -minimum 

maaswijdte 20 

mm 

Nee 

Vismonito-

ringsnet 

Ja  -combineren 

met 

visonderzoek 

-vangt al het 

afval van een 

gemaalgang 

-buiten periode 

visonderzoek 

-minimum 

maaswijdte te 

groot 

-tijd/geld nodig 

voor aanpassen 

net 

-hoge kosten 

Nee 

Oliekeer-

scherm 

Ja  -continue 

bemonstering 

-lage 

inspanning voor 

monstername 

-minimum 

maaswijdte 

onbekend 

-geen 

debietmeting 

Ja 

Oliekeer-

scherm met 

opvangoog 

Ja  -continue 

bemonstering 

-lage 

inspanning voor 

monstername 

-gevangen 

drijfvuil blijft 

- minimum 

maaswijdte 

onbekend 

-geen 

debietmeting 

Ja 
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beter hangen 

Manta trawl Ja  -debietmeting 

mogelijk 

-vangt ook 

microplastics 

-zeer fijn net: 

loopt snel vol 

-enkel bovenste 

20 cm water 

 

Nee 

WFW 

sampler 

Ja  -debietmeting 

mogelijk 

-gescheiden 

opvang 

oppervlak en 

suspensie 

-vangt ook 

microplastics 

-moment-

opnames 

-relatief grote 

inspanning voor 

monstername 

Ja 

Grote 

schoonmaak 

Ja  -al het plastic 

verzameld 

-geen indicatie 

per tijd/m3 

water 

Ja 

 

Geschikte methoden 

Zoals te zien in de tabel is een aantal methoden geschikt voor dit onderzoek. Vanuit 

instellingen met expertise in het veld (Antea, Tauw) is aangeraden om voor dit 

onderzoek te kijken naar het combineren van methoden, om zo een zo goed mogelijk 

beeld te krijgen van het totale plasticaanbod.  

 

Uitleg methoden 

 

Oliekeerscherm (met opvangoog) 

Een oliekeerscherm is een scherm dat in de bovenste 50 centimeter van het water hangt. 

Het wordt omhoog gehouden met behulp van een drijvers die aan het scherm bevestigd 

zijn. Er zijn twee soorten geschikte schermen beschikbaar (zie foto’s hieronder).  

Het in het scherm verzamelde materiaal kan met schepnetten aan de kant gebracht 

worden. Ter plekke kunnen grove biologische materialen uit het materiaal verwijderd 

kunnen worden (met inachtneming van het mogelijk aanhangende plastic) en afgevoerd 

worden middels de krooshekcontainer.  

Een suggestie was om het scherm te combineren met een opvangoog. Hieruit zou het 

drijfafval minder makkelijk kunnen ontsnappen dan uit het scherm.  
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Figuur 4: twee typen oliescherm. Links de FCB75T, rechts de RO-FENCE 

WFW sampler 

De Waste Free Water (WFW) sampler is een bemonsteringstechniek die ontwikkeld is 

door stichting Waste Free Water. Deze sampler bestaat uit twee drijvers met daartussen 

twee (stalen) netten (figuur 1). Een net dat de bovenste 3-5 centimeter van het 

oppervlak bemonstert en een net dat 20 tot 70 centimeter onder het oppervlak 

bemonstert (figuur 2). De constructie kan statisch gebruikt worden door hem te 

monteren op een vaste positie, maar het kan ook dynamisch gebruikt worden als 

sleepnet. Hiervoor dient het naast een boot door het water gesleept te worden.  

Als gekozen wordt voor een onderzoek met deze methode zouden ook een of twee 

vierdejaars studenten van de Hogeschool Rotterdam betrokken worden.  

 

Figuur 5: De WFW sampler. 
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Figuur 6: Afmetingen van de WFW sampler. 

Aangezien het gemaal vaker uit dan aan staat, en er daardoor weinig stroming is in het 

kanaal, kan de sampler het best als sleepnet gebruikt worden. Het hoogheemraadschap 

heeft hiervoor een boot ter beschikking. Deze boot beschikt over een hydraulische kraan 

waarmee de sampler naast de boot vastgehouden kan worden. Tijdens de meting wordt 

langzaam gevaren om te voorkomen dat de sampler een te hoge weerstand krijgt 

waardoor het water er langs gaat in plaats van erdoor.  

Grote Schoonmaak 

Deze methode zou verder uitgewerkt moeten worden, maar bestaat uit het verwijderen 

van al het drijvende afval in een gebied. Dit is het potentiele afval dat bij bemaling 

richting het gemaal drijft / uitgemalen wordt. 

Locatie 

Met de WFE sampler kan een traject afgelegd worden van de kruising met het Prins 

Hendrikkanaal naar de Roversbrug (iets onder de 1,2 km).  
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Het oliekeerscherm kan geplaatst worden bij de noordelijke doorgang onder de 

roversbrug. Voordeel van deze locatie is de gestage aanvoer (niet alleen als het gemaal 

aan staat), en de makkelijkere bevestiging (aan de meerpalen van de vaargang). Nadeel 

van deze locatie is dat er ook grof vuil afgevangen zal worden en dat de constructie 

makkelijk bereikbaar is voor derden. 

 

Metingen 

Voor alle methoden geldt dat er meerdere monstermomenten moeten zijn. In het geval 

van de WFW stellen we voor om gedurende 4 weken, 2 maal per week te bemonsteren. 

Ook een oliekeerscherm kan 4 weken blijven hangen, en daarbij minimaal 1 keer per 

week geleegd worden (indien nodig vaker). Een grote schoonmaak zou ook een aantal 

keer gedaan kunnen worden.  

Bij de metingen moet ook een aantal veldparameters worden genoteerd, waaronder 

weersomstandigheden, golfhoogte, en stroomrichting, en indien mogelijk temperatuur en 
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stroomsnelheid. Bij de metingen wordt geadviseerd ook beeldmateriaal te maken van de 

metingen en monsters.  

Analyse 

Voor de nulmeting is de hoofdvraag hoeveel plastic er aanwezig is in het water rond het 

boezemgemaal. Hier komt uit voort dat de belangrijkste analyse van het gevangen 

materiaal het gewicht zal zijn. Ook het aantal stuks is een meting die belangrijk kan zijn 

voor de nulmeting. Andere analyses, zoals het type plastic, kunnen een toegevoegde 

waarde hebben, maar zijn niet van direct belang voor deze meting.  

Wat 

Na elke monstername worden de plastic delen verdeeld in minimaal twee maatklassen: 

>8.5 cm, en <8.5 cm. Deze klassen worden bepaald op basis van de kortste zijde van 

het voorwerp/fragment en geven aan welke delen (mogelijk) door het harkrooster 

worden afgevangen en welke niet. Van elk van de klassen wordt voor elk monster het 

gewicht bepaald. Van elke klasse kan vervolgens ook het aantal deeltjes bepaald worden.  

Als bij de monstername een debietmeting is gedaan kan het gewicht en aantal deeltjes 

omgerekend worden naar het gewicht en/of aantal deeltjes per m3. Ook kan het type 

plastic bepaald worden aan de hand van de OSPAR rivierafval lijst.  

Het verzamelde materiaal moet in ieder geval bewaard worden tot alle monsters 

geanalyseerd zijn.  

Wie 

De analyse kan uitgevoerd worden door Anne Rutgrink van het hoogheemraadschap, 

samen met mensen uit het burgerinitiatief en (in het geval van de WFW sampler) een of 

twee studenten van de hogeschool Rotterdam.  

Waar 

Ter plaatse op boezemgemaal Katwijk, of mogelijk bij de afvalverwerker Schaddé van 

Doorn, ook in Katwijk.  

Planning 

Datum Actie 

31 oktober 2018 Verspreiden voorstel methode nulmeting 

8 november 2018 Overleg over methode nulmeting 

Half november 2018 Besluit nulmeting 

Eind november 2018 Begin metingen 

Half december 2018 Begin analyse 

Half januari 2019 Afronden analyse 
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Bijlage 2: Analyse – Waarom zo en niet anders? 

Stap 1: Sorteren op organisch en anorganisch 

Bij deze stap is ervoor gekozen om het materiaal handmatig uit te zoeken. Er zijn 

meerdere suggesties geweest voor alternatieve methoden.  

Alternatief Afgewezen omdat 

In water gooien en plastic laten 

zinken 

We hebben het plastic enkel kunnen verzamelen door 

het grote drijfvermogen.  

Drogen Was op deze schaal niet goed mogelijk op de locatie, 

en dan moest het nog steeds uitgezocht worden.  

Zeven Het organisch materiaal heeft dezelfde afmetingen als 

het zwerfvuil.  

Organisch materiaal verbranden Hierbij zou veel plastic ook verbranden/smelten en 

dit kon niet op de locatie.  

Organisch materiaal oplossen met 

chemicaliën 

Erg sterke chemicaliën nodig, en de hoeveelheid 

materiaal was te groot.  

 

Stap 2: Sorteren in maatcategorieën 

Zoals gemeld is deze methode afgeleid van de CoPP methode. In deze methode was per 

maatcategorie ook een verdeling opgenomen op vorm. Binnen elke maat werden 

objecten verdeeld in de vormcategorieën lang, compact en plat. Wij hebben deze 

verdeling niet opgenomen omdat er al snel twijfelgevallen komen die door de 

verschillende uitzoekers verschillend ingedeeld worden. Ook zou deze verdeling meer tijd 

hebben gekost.  

Stap 3: Tellen 

Al het materiaal is handmatig geteld. Meermalen is voorgesteld om een klein gewicht aan 

plastic nemen, dit te tellen, en de rest van het materiaal alleen te wegen. Het grote 

nadeel van deze techniek is dat er een grote verscheidenheid aan typen plastic was. Het 

maakt voor de hoeveelheid objecten per 10 gram enorm uit of het vooral folies of harde 

objecten zijn, en of het vooral grotere of kleinere objecten zijn. Om deze methode te 

laten slagen zouden er een heel aantal submonsters gewogen en geteld moeten worden 

om tot een redelijk gemiddelde te komen. We zijn tot de conclusie gekomen dat het 

sneller was om het helemaal te tellen.  

Een andere techniek die geprobeerd is, is tellen via een foto app. Deze apps zijn echter 

ontwikkeld voor objecten van vergelijkbare vormen en kleuren. Zelfs op een vel met 80 

nagenoeg dezelfde objecten wist de app er maar 51 te tellen. Deze afwijking was te 

groot om er serieus mee door te gaan.  

Het maken van foto’s is wel gebruikt om bij te houden hoeveel stapeltjes of vellen er 

geteld zijn. Daardoor hoefde dit tijdens het tellen niet bijgehouden te worden. Ook kon er 

achteraf gecontroleerd worden of het aantal foto’s wel goed geteld was. De foto’s kunnen 

gebruikt worden voor verdere analyse en brononderzoek.  
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Bijlage 3: Verhouding verschillende categorieën binnen totaal 

 

Figuur 7: Percentage objecten van het totaal van zak 1 (20dec) per maat en soortcategorie. De 
categorie mesoplastics is veruit de grootste o.b.v. het aantal objecten. Mip=micro plastic, mio= 
micro overig, mep=meso plastic, meo=meso overig, map=macro plastic, mao=macro overig, 
krp=krooshek plastic, kro=krooshek overig.  

 

 

Figuur 8: Percentage objecten van het totaal van zak 2+3 (27dec) per maat en soortcategorie. De 
categorie mesoplastics is veruit de grootste o.b.v. het aantal objecten. Mip=micro plastic, mio= 
micro overig, mep=meso plastic, meo=meso overig, map=macro plastic, mao=macro overig, 

krp=krooshek plastic, kro=krooshek overig. 

mip; 3,2% mio; 3,2% 

mep; 45,9% 

meo; 12,2% 

map; 28,5% 

mao; 6,4% 

krp; 0,4% kro; 0,2% 

Objecten, % van totaal (20 dec) 

mip; 2,0% mio; 1,5% 

mep; 50,0% 

meo; 12,1% 

map; 25,6% 

mao; 8,4% 

krp; 
0,3% 

kro; 0,1% 

Objecten, % van totaal (27 dec) 
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Figuur 9: Percentage objecten van het totaal per maat en soortcategorie. De categorie 
mesoplastics is veruit de grootste o.b.v. het aantal objecten. Mip=micro plastic, mio= micro overig, 
mep=meso plastic, meo=meso overig, map=macro plastic, mao=macro overig, krp=krooshek 
plastic, kro=krooshek overig. 

mip; 2,3% 

mio; 2,0% 

mep; 48,8% 

meo; 12,1% 

map; 26,5% 

mao; 7,8% 

krp; 0,3% kro; 0,1% 

Objecten, % van totaal 
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Bijlage 4: Debiet gemaal Katwijk 2018 

Over heel 2018 is bij Boezemgemaal Katwijk een debiet geweest van 104.829.000 m3, 

waarvan 14.074.200 m3 het debiet in december was. In de periode voor de verzameling 

van zak 1 (18-20 dec) is een debiet geweest van 430.800 m3, en in de periode voor de 

verzameling van zak 2 en 3 (21-27 dec) is een debiet geweest van 6.866.400 m3. 

Hiermee is het debiet in de verzamelperiode iets meer dan de helft van het totale debiet 

voor december 2018.  
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