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Kernpunten Werkatelier Building with Nature Harlingen
De gemeente Harlingen wil in samenwerking met de
programma’s “Waddenzeehavens”
(www.waddenzeehavens.nl) en “Naar een Rijke
Waddenzee” (www.rijkewaddenzee.nl) komen tot
voorstellen om met haar baggerbeheer beter in te
spelen op de slibhuishouding van de Waddenzee. De
stichting “Ecoshape” (www.ecoshape.nl) wil
daaraan bijdragen vanuit haar programma
“Building with Nature Waddenzeehavens”.
Het doel van de bijeenkomst is om uitgangspunten
en oplossingsrichtingen te formuleren, zodat
bovengenoemde partijen een evenwichtig voorstel
kunnen formuleren.

Indicatie aanslibbing in de haven

1. Baggerwerk in de zeehaven van Harlingen
Harlingen baggert jaarlijks een relatief groot volume slib
(1,4 mln m3/jaar in beun gemeten) uit de haven en
verspreidt dit op een 2 tal locaties aan de noordzijde van
de haven. Op dit moment gaat in opdracht van de
gemeente en in samenwerking met het Wetterskip
Fryslân en de Provinsje Fryslân een onderzoek van start.
Het onderzoek richt zich op de invloed van het spuidebiet
op de slibimport en de sedimentatiepatronen. Deltares
voert het onderzoek uit
Wiebe de Boer van Deltares geeft een toelichting over het
onderzoek dat Deltares momenteel verricht voor de
gemeente.

Neerwerking bij havenmond

2. Aanslibbingsprocessen
1. Vullen en ledigen door het getij
2. Neerwerking bij havenmond
3. Zoet-zout gedreven dichtheidsstroming





Slibconcentratie in de Waddenzee
Getijprisma (afhankelijk van oppervlak havenbekken en getijrange)
Doorstroomoppervlak havenmond

Neerwerking bij havenmond
De mate van slibdepositie hangt ook af van het verschil in stroomsnelheid binnen
en buiten de haven, waardoor een ‘neer’ kan worden gegenereerd, die netto slib
de haven in transporteert. Daarbij speelt de oriëntatie en de vorm van de haven
een belangrijke rol.
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Vullen en ledigen door getij
Slib dat door wind en golven is opgewoeld buiten de haven wordt door getijvulling
de haven in getransporteerd. De haven is stromingsluw, waardoor het slib daar
neerslaat. De slibdepositie hangt af van
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Voor de aanslibbing van Harlingen haven zijn een drietal processen relevant:
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Zoet-zout gedreven dichtheidsstroming
Als gevolg van het spuien stroomt zoet water de haven
in, waardoor een dichtheidsgradiënt ontstaat tussen de
zoetere haven en de zoutere Waddenzee. Deze gradiënt
resulteert in een dichtheidsstroming, waarbij het zoute
water onder het zoete water door de haven instroomt.
Met deze stroming wordt het slib aan de bodem de
haven in getransporteerd.

3. Onderzoek van Deltares
Het onderzoek wil inzicht verkrijgen in bijdragen van
individuele processen in aanslibbing van Harlingen Haven
en specifiek de invloed van het spuidebiet op
aanslibbingsvolumina en –patronen (kwalitatief)
In samenspraak met het Wetterskip worden de
spuivolumes gevarieerd. Met het “nieuwe” spuien wordt
alleen bij afgaand water gespuid.
Met een verkennende modelstudie krijgt Deltares inzicht in
processen en invloed spuidebiet.
Niet meegenomen zijn:




Invloed van spuien in Afsluitdijk
Invloed van wind en golven
Invloed van onderhoudsstrategieën

4. Discussiegroepen
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Baggerbezwaar verminderen
1. Interne waterhuishouding van Fryslân heeft een duidelijke relatie tot
baggerbezwaar. Je kunt kijken naar alternatieve lozingslocaties. Een
suggestie om bijvoorbeeld via Roptazijl te lozen is niet zomaar mogelijk,
want het gaat om een polder met een geheel eigen peil. Als je naar meer
alternatieven wilt kijken, moet je dat wel zien op de lange termijn in het
kader van een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA).
2. Je zou kunnen kijken of het zinvol is om minder dicht bij de haven te
storten. Misschien kun je door je stortlocatie slim te kiezen, ook
kwelderontwikkeling stimuleren. Gedacht wordt aan het eind van de geul,
ca 6 km verderop.
3. Verken alternatieve onderhoudstrategieën, bijvoorbeeld
agitatiebaggeren, dat gebeurt nu 7 weken per jaar. Steun voor dit soort
maatregelen is er alleen als het leidt tot minder baggerbezwaar, denk aan
het project slibvaren.
4. Als je gaat experimenteren, moet je het wel met goede metingen
begeleiden.
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De deelnemers gaan in twee groepen uit één rond de
thema’s: ‘baggerbezwaar verminderen’ en ‘omgaan met
het havenslib’. Als de groepen weer bij elkaar komen
bespreken zij de resultaten met de andere groep.
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Omgaan met het havenslib
Deze subgroep constateert dat met de stijging van de zeespiegel het spuivenster
steeds kleiner wordt en op de lange termijn pompen in beeld komt. Havens
hebben te maken met garantiedieptes en zullen dus blijven baggeren. Nu wordt
het slib wel erg dicht bij de haven gestort. Tegelijk zie je ook dat er vraag naar slib
kan zijn, bij ontwikkeling van kwelders en vogeleilanden. Voor kwelders zou je aan
een slibmotor kunnen denken.

Er wordt kritisch gekeken naar eilanden, de 16de eeuwse
delta en kwelderontwikkeling ten zuiden van Harlingen.
De hydromorfologische omstandigheden zijn in de buurt
van Harlingen niet gunstig; het blijft roeien tegen de
stroom in.
Als je kijkt waar de belangrijkste vraag vanuit natuur ligt,
moet je vooral denken aan kwelderontwikkeling in noordoostelijke richting en mogelijk ook gebruik van slib bij
natuurontwikkeling in Fryslân Butendyks. De vraag is nog
wel hoe ver je met een schip kunt komen.
Een ander belangrijke vraag is waar het gestorte slib heen
gaat? Gaat het terug in de haven, in de vaargeul bij de
Pollendam, of is dit verwaarloosbaar. Er is ook een
mosselteler die klaagt over de huidige slib verspreidingslocatie.

5. Conclusie
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Alle deelnemers vinden het Deltares onderzoek zeer zinvol. Hier moet ook zeker
een vervolg op komen, zodat het concreet toepasbaar wordt, mogelijk ook voor
andere havens. In het verlengde van de discussie in dit werkatelier zou je kunnen
experimenteren met de stortlocatie. Ook daarbij zijn er mogelijkheden voor meekoppeling met het onderzoek van Deltares. Ecoshape komt met een voorstel.
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De subgroep heeft de volgende ideeën voor duurzaam
gebruik baggerspecie genoteerd:
1. Creëer een 16de eeuwse delta bij Harlingen
2. Getijde-energie eiland
3. Vogeleiland in baggerverminderend ontwerp
4. Kwelderontwikkeling tussen Harlingen en Zurich
5. Tegengaan bodemdaling Ballastplaat door
zoutwinning van Frisia
6. Gebruik slib in dijkversterking
7. Kwelderontwikkeling ten noorden van Harlingen,
Zwarte Haan
8. Fryslân Butendyks natuurontwikkeling.
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