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1 Inleiding

Rijkswaterstaat werkt –in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat- aan pilots voor het 
afvangen en verwerken van plastics uit de rivieren. In dit kader is in de leerruimte Self Supporting Rivier 
Systeem een innovatieve pilot voorbereid voor het testen van een afvangsysteem voor plastic zwerfafval in 
een vrij afstromende rivier. De beoogde locatie voor deze pilot is de IJssel bij Kampen. De pilot is na het 
vooronderzoek beëindigd. De samenwerkende partijen in zijn The Great Bubble Barrier (TGBB), CLEAR 
RIVERS (CR), Deltares, combinatie BAM Van den Herik en Rijkswaterstaat. Dit rapport beschrijft de lessen 
die tijdens het vooronderzoek zijn geleerd.

De pilot
Het doel van de pilot in de IJssel was om gedurende de periode van een jaar: 
• Een vangsysteem voor drijvend en zwevend plastic onder vrijwel alle in de praktijk voorkomende 

omstandigheden in een rivier te testen en optimaliseren.
• In de praktijk de mogelijkheden te onderzoeken van hoogwaardige verwerking van het vrijkomende 

plastic zwerfafval. 
• Inzicht te krijgen in de effectiviteit van het plasticvangsysteem en eventuele effecten op ecologie, 

scheepvaart en omgeving.

Vangsysteem, verwerking en monitoring
Het onderzochte innovatieve afvangsysteem is een combinatie van een actief en een passief systeem in de 
vorm van een bellenscherm voor de volledige breedte en diepte van de rivier en een opvanginstallatie. Dit 
gecombineerde systeem voor waterkolom en -oppervlakte is nooit eerder toegepast, evenmin als de 
afzonderlijke systemen onder deze condities, met deze duur en op deze schaal. Voor de hoogwaardige 
verwerking van vrijkomend zwerfafval is samenwerking met regionale verwerkers gezocht. Een belangrijk 
onderdeel van de pilot was de monitoring om de effectiviteit en impact van het systeem vast te stellen.

Lessons learned
Omdat de pilot is stopgezet kan geen antwoord worden gegeven op de belangrijkste vragen naar (kosten)
effectiviteit en impact van het ontwikkelende systeem. Tijdens de voorbereiding van de pilot zijn desal-
niettemin waardevolle inzichten opgedaan over de mogelijkheden en randvoorwaarden voor het afvangen 
en het verwerken van plastic uit een rivier als de IJssel. Deze rapportage beschrijft de belangrijkste inzichten 
(lessons learned) die de voorbereiding van deze pilot heeft opgeleverd. De inzichten hebben betrekking op 
de volgende thema’s.

1. Het probleem van plastic zwerfafval in rivieren zoals de IJssel.
2. De mogelijkheden van het ontwikkelde systeem om dit probleem aan te pakken.
3. De randvoorwaarden (fysiek, sociaal en institutioneel) voor succesvol inpassen, testen en optimaliseren 

van het systeem.
4. Monitoring van effectiviteit en impact van het systeem.
5. Samenwerken aan innovatie.
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2 Wat vooraf ging

Marktconsultatie
In mei 2019 is een marktconsultatie gehouden waarbij marktpartijen in de gelegenheid zijn gesteld mee te 
denken over onderzoeksvragen voor de pilots i.h.k.v. de gezamenlijke aanpak zwerfafval. Hen is gevraagd in 
een pitch aan te geven welke oplossing zij kunnen aanbieden, binnen vooraf vastgesteld financieel kader, 
om invulling te geven aan de doelen van de pilot in de IJssel.

The Great Bubble Barrier en CLEAR RIVERS kwamen als beste partijen naar voren en zijn geselecteerd om 
samen met de partners van de leerruimte SSRS -Deltares, BAM Van den Herik en RWS- een innovatieteam te 
vormen en de voorbereidingsfase van de pilot uit te voeren. De combinatie van de door de twee geselec-
teerde partijen ontwikkelde systemen was de enige 
1) met een voldoende Technical Readiness Level (TRL) 
2)  die het belangrijkste doel van de pilot -het gedurende een jaar afvangen en verwerken van plastic 

zwerfafval uit de gehele waterkolom van een vrij-afstromende rivier- zou kunnen  bereiken 
3) zonder (grote) impact op de overige rivierfuncties zoals scheepvaart en ecologie. 

Er zijn tot op heden geen alternatieve systemen in een vergelijkbaar ontwikkelstadium.

Ontwikkeling bellenscherm en opvanginstallatie
Het bellenscherm is ontwikkeld door The Great Bubble Barrier. Na testen in het laboratorium bij Deltares is 
eind 2017 een opstelling met een scherm van 180m lengte in de IJssel getest. Daarbij is met testmateriaal 
aangetoond, dat het scherm in deze opstelling 86% van het aan de oppervlakte drijvende testmateriaal over 
de hele breedte van het scherm naar de oever van de rivier kan geleiden, zonder daarbij scheepvaart te 
hinderen. Inmiddels wordt het systeem toegepast en getest, onder andere op locatie in Amsterdam.

De opvanginstallatie is door CLEAR RIVERS ontwikkeld. Deze installatie doet inmiddels al enkele jaren 
succesvol dienst in het havengebied van Rotterdam en Brussel. Naast het opvangen en afvoeren van 
vrijkomend plastic zwerfafval heeft CLEAR RIVERS veel ervaring opgedaan om samen met anderen circulaire 
verwerking van het opgevangen afval te realiseren. Zo zijn inmiddels diverse producten op de markt 
gebracht door het plastic uit de rivieren succesvol te recyclen tot o.a. de Plasticvangers, drijvende parken, 
meubels en bouwelementen. 

Een combinatie van beide systemen en expertises voor afval uit de volledige waterkolom is nog niet eerder 
toegepast.
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3  Omvang en eigenschappen 
plastic zwerfafval in rivieren

Met behulp van experts vanuit de vijf samenwerkende partijen is een conceptueel STORM-model gebouwd 
om inzicht te krijgen in de aard en omvang van de problematiek en de oplossing (het afvangsysteem) daar 
op af te stemmen.

De belangrijkste bevindingen bij het opstellen van het model zijn: 

• De kwantiteit en kwaliteit van het plastic zwerfafval in de IJssel is niet bekend. 
• De manier waarop het plastic zwerfafval zich gedraagt in een vrij-afstromende rivier [hoeveelheden en 

type in de water/ sediment kolom, interactie tussen zomer en winterbed, invloed van verschillende 
debieten, … ] is niet bekend. 

• De gevolgen van plastic in de rivier, IJsselmeer en Noordzee zijn momenteel niet kwantificeerbaar.

De belangrijkste conclusie uit het ‘draaien’ van het model luidt:
• Om de problematiek van plastic zwerfafval in rivieren/ meren/ Noordzee aan te pakken is een combinatie 

tussen bronaanpak en afvangen het meeste effectief voor de lange en korte termijn. 
• Meer inzicht in de omvang en eigenschappen van het probleem van plastic zwerfafval in grote wateren is 

gewenst om 
 a)  de maatschappelijke kosten en baten van bronaanpak, afvangen en verwerken in beeld te kunnen 

krijgen en 
 b beleid te ontwikkelen met de juiste mix van maatregelen. 
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4  Een deel van de oplossing: 
afvangen en verwerken van 
plastic zwerfafval
Het door de samenwerkende partijen ontwikkelde systeem van een bellenscherm en een opvanginstallatie 
heeft potentie om door te ontwikkelen naar een oplossing die plastic zwerfafval uit de hele waterkolom van 
een vrij-afstromende rivier afvangt en circulair verwerkt.

De pilot beoogde dit systeem op 1 locatie in de IJssel te testen en optimaliseren om in de praktijk vast te 
kunnen stellen a. de hoeveelheid en type plastics die wordt afgevangen, b. de verwerkingsmogelijkheden en 
c. de eventuele impact van het systeem op de omgeving (mn. scheepvaart en rivierleven).
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5  Fysieke inpassing in het 
rivierengebied

5.1  Eisen en randvoorwaarden

Om een effectief afvangsysteem (bellenscherm + opvanginstallatie) te kunnen realiseren, testen en 
optimaliseren in een vrij-afstromende rivier als de IJssel moet rekening worden gehouden met de volgende 
belangrijkste eisen en randvoorwaarden:

Algemeen:
• De inpassing van het systeem moet vergunbaar zijn, denk daarbij aan natuurbeschermingswet, waterwet, 

scheepvaartverkeerswet en omgevingswet.
• De opstelling moet geschikt zijn voor onderzoeken naar effectiviteit en impact van het systeem.
• De opstelling moet –met het oog op opschaling- als voorbeeld kunnen dienen voor andere locaties.

Om invulling te geven aan deze algemene randvoorwaarden zijn de volgende zaken van belang.

• Houd rekening met de stroomsnelheid van der rivier ter plaatse. Er zijn tot nu toe bellenschermen 
geïmplementeerd in rivieren met een stroomsnelheid tot 0,6m/s. 

• De opvanginstallatie heeft het meeste effect op een plek aan noord/oostoever om tegenwerking door 
wind vanuit de dominante windrichting te voorkomen.

• De opvanginstallatie moet buiten het vaarwater worden gesitueerd, in een voldoende diep en mee-stro-
mend deel van de rivier met geen/ nauwelijks neren.

• Het systeem moet worden gesitueerd buiten de diepgang van maatgevende schepen (incl. 40% kielspe-
ling) bij maatgevend laagwater scheepvaart (MLWS).

• Er is een krachtstroomvoorziening nodig om het bellenscherm van energie te voorzien. 

In de IJssel is, rekening houdend met bovenstaande eisen, één locatie als geschikt beoordeeld (zie figuur 1). 
Geschikt betekent in dit geval: naar verwachting voldoende effectief, vergunbaar, geschikt voor onderzoe-
ken effectiviteit en impact met oog op opschaalbaarheid en technische realisatie

De omgeving van de IJssel is een uitdagende locatie voor het bellenscherm en opvangsysteem. In combina-
tie met de eigenschappen en functies van de rivier is het inpassen van het gecombineerde systeem in deze 
rivier niet gemakkelijk. Met name doordat het opvangsysteem buiten de normaallijn geplaatst moet 
worden om scheepvaart niet te hinderen. Het aantal geschikte locaties is naar verwachting beperkt. Het 
vinden van een geschikte locatie vraagt kennis over onder andere rivierkunde, scheepvaart, ecologie.
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Figuur 1. Voorkeurslocatie van het afvangsysteem nabij Kampen met een bandbreedte waarbinnen het bellenscherm geplaatst kan 
worden (geel vlak) en aan de noordzijde de plasticvanger.

5.2  Kosten

De kosten voor een vangsysteem en bijbehorend onderzoek zijn divers. Voor deze pilot met een afvangsy-
steem, opzetten circulaire verwerking en monitoring  waren de kosten als volgt opgebouwd*:

Voorbereiding (6%); afvangsysteem (28%); operationele fase 1 jaar (13%); verwijderen (4%); algemene kosten 
risicoreservering (26%); monitoring (14%); communicatie en inzet Deltares (9%).

De risicoreservering past bij de ontwikkelfase van het afvangsysteem, welke nog niet op de beoogde schaal 
(gehele breedte van een rivier), tijdsduur (een jaar) en condities (o.a. sterk verschillende rivierafvoeren) is 
toegepast. Deze risicoreservering kan nog worden verkleind door bijvoorbeeld een mindere effectiviteit van 
het bellenscherm bij hogere, beperkt voorkomende afvoeren te accepteren.   

*  Incl. in kind bijdragen van partijen, ex. apparaatskosten RWS, ex. energiekosten. Omdat het afvangsysteem, verwerking en 
monitoring niet in deze samenhang en op deze schaal zijn uitgevoerd is de opbouw van de kosten indicatief.
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Tijdens de voorbereidingsfase is gewerkt aan een aantal alternatieve opstellingen/ uitvoeringsscenario’s. 
Daaruit blijkt:
• Een opstelling over minder dan de helft van de breedte van de rivier levert onvoldoende beeld van de 

mogelijkheden om plastic uit de hoofdstroom van een vrij-afstromende rivier te vangen en minder 
inzicht in de wijze waarop plastic zich in de rivier gedraagt.

• Een systeem over de gehele breedte van de rivier is beperkt duurder dan een systeem over de halve 
breedte. Belangrijkste reden daarvoor is dat op de voorkeurslocatie maar aan 1 kant van de rivier een 
aansluitpunt voor stroom beschikbaar kon worden gemaakt tegen redelijke kosten. De locatie van de 
opvanginstallatie bevindt zich aan de andere zijde. Ook met een ‘half ’ bellenscherm zal de rivier dus 
moeten worden overgestoken met stroom/ lucht met bijkomende kosten. In situaties waar de stroom-
voorziening en de opvanginstallatie zich aan dezelfde oever bevinden, zal de benodigde investering dus 
lager zijn.

• Van een systeem over minder dan de gehele breedte van de rivier worden geen effecten op actieve 
vismigratie verwacht omdat er dan voldoende passeermogelijkheid is. 

• Inkorten van de looptijd van de operationele fase levert weinig besparing op, maar wel een substantieel 
kleiner doelbereik van de pilot.

• Het lijkt niet mogelijk om het ontwikkelde systeem (onderdeel bellenscherm) te verplaatsen zonder risico 
op schade.

5.3  Draagvlak

Het draagvlak in de directe omgeving voor het uitvoeren van de pilot met dit systeem is groot. Dat blijkt 
onder andere uit het voornemen van de Provincie Overijssel om een subsidie te verstrekken aan de pilot 
(belang: bewustwording, regionale samenwerking en kennis circulaire verwerking), een aanvulling op het 
budget vanuit RWS Oost Nederland (belang: innovatie voor duurzaam rivierbeheer en schoon drinkwater) 
en enthousiaste en actieve medewerking vanuit de gemeente Kampen en de grote bereidheid vanuit de 
circulaire ondernemers en onderwijsinstituten om aan het project mee te werken. Aandachtspunt is het 
voldoende betrekken van natuur- en scheepvaartorganisaties bij het onderzoeken van eventuele effecten op 
ecologie en scheepvaart.

5.4  Risico’s/ onzekerheden

Bij de implementatie van dit afvangsysteem in een vrij-afstromende rivier moet rekening worden gehouden 
met de volgende belangrijkste risico’s/ onzekerheden. Deze kunnen in een pilot omgeving nader worden 
onderzocht.

• Er moet nader bepaald worden wat de eventuele effecten van het afvangsysteem zijn op ecologie, 
scheepvaart en omgeving (bijvoorbeeld recreatie in de uiterwaarden en geluids-/ visuele effecten van de 
installatie) en of deze voldoende zijn te mitigeren. 

• Het systeem kan meer plastic afvangen dan verwacht (bijvoorbeeld omdat er meer plastic in rivier 
aanwezig is dan verwacht) waardoor bijvoorbeeld de leegfrequentie hoger wordt dan vooraf ingeschat, of 
waarbij de plasticvanger opgeschaald dient te worden.

• Het systeem vangt mogelijk minder plastic dan mag worden verwacht uit eerdere proefopstellingen.
• Het systeem kan beschadigd raken of anderszins verkeerd geplaatst worden tijdens realisatie.
• Het systeem kan beschadigd raken tijdens de operationele fase.
• De stroomvoorziening is mogelijk niet tijdig gereed voor snelle ingebruikname van het systeem vanwege 

grote druk bij netbeheerders.

Bij de uitvoering van een pilot met oog op kennis voor beleidsontwikkeling en mogelijke opschaling spelen 
de volgende risico’s:
• Een pilot op één locatie levert mogelijk onvoldoende informatie om een voldoende onderbouwd 

beleidsadvies op de stellen voor een aanpak in het gehele rivierengebied, vanwege de specifieke 
eigenschappen van deze locatie en andere locaties in het rivierengebied.
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6  Monitoring

Tijdens de voorbereiding van de pilot is een monitoringsplan in concept opgesteld. Het monitoringsplan is 
er op gericht om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit en impact van het afvangsysteem op de locatie in de 
IJssel.

De belangrijkste vragen zijn:

1. Hoe effectief is het vangsysteem?
a. Hoeveel en welk type zwerfafval transporteert de IJssel bij Kampen?
  i.  Hoeveel hiervan is organisch materiaal (droge massa)?
  ii.  Hoeveel hiervan is plastic (aantal en massa)?
  iii.  Hoeveel hiervan is overig materiaal (glas, blik en karton)?
 iv.  Wat is de samenstelling van het plastic zwerfafval (per waterlaag)? 
  v.  Hoe veranderen deze hoeveelheden en plasticsamenstelling in een jaar? (afvoer, seizoen, wind)

b. Hoeveel zwerfafval en welk type wordt afgevangen?
 i.   Hoeveel hiervan is organisch materiaal (droge massa)?
 ii.  Hoeveel hiervan is plastic (aantal en massa)?
 iii.  Wat is de samenstelling van het plastic zwerfafval?
 iv.  Hoe veranderen deze hoeveelheden en plasticsamenstelling in een jaar? (afvoer, seizoen, wind)

c. Hoe kan het zwerfafval circulair verwerkt worden?
 i.   Hoe kan het ingevangen zwerfafval zo effectief mogelijk naar de kant worden gehaald?
 ii.   Hoe kan het ingevangen zwerfafval zo effectief mogelijk gescheiden worden in organisch, plastic en 

restafval?

d.  Wat bepaalt de effectiviteit bij toepassing bij Kampen én hoe wordt dit ingeschat bij toepassing op andere 
locaties?

     i.   Uit welk deel van de dwarsdoorsnede vangt het systeem zwerfafval in?
    ii.   Hoe goed wordt zwerfafval afgevangen als functie van de afstand dwars op de rivier vanaf de 

plasticvanger? Hoe goed wordt zwerfafval in de linkerhelft (bij de zuidoever) afgevangen in vergelij-
king met zwerfval in de rechterhelft (bij de noordoever, waar de plasticvanger ligt) wordt 
getransporteerd?

 iii.   Onder welke omstandigheden kan het vangsysteem wel en niet worden ingezet? (waterpeil- 
fluctuaties, golven, stroming, wind en combinaties)

 iv.  Zou het vangsysteem op een andere locatie effectiever kunnen zijn?
  v.   Wat is het Technological Readiness level (TRL) voorafgaand aan de pilot bij evaluatiemomenten en 

na een jaar?
  vi.   Wat is het Social Readiness Level bij evaluatiemomenten en na een jaar? NB Deze vraag is breder dan 

de maatschappelijk kosten en batenanalyse onder vraag 3.
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2.  Wat is de impact van het vangsysteem op de functies die de IJssel bij Kampen vervult? (o.a. doorstro-
ming, scheepvaart, vismigratie, recreatie):

a.  Wat is het effect van het systeem op vaargeulonderhoud, i.v.m. mogelijke bodemerosie en sedimentatie 
bij de buis op de rivierbodem?

b.  Kan aangetoond worden dat het systeem de scheepvaart niet hindert, en geen veiligheidsrisico’s heeft?
c.  Komt het plastic zwerfafval dat naar de oever is gedirigeerd in de plasticvanger terecht? (voor ecologie en 

recreatie)
 i.   Hoe hangt dit af van hoe vol de plasticvanger is?
  ii.  Zo nee, hoe kan de plaatsing van de plasticvanger aangepast worden?

d.  Kan aangetoond worden dat het systeem geen nadelig effect heeft op het rivierleven? (vis, waterplanten 
en macrofauna)

 i.   Wordt het bellenscherm gepasseerd door (trek)vis en larven?
  ii.   Wat is het effect van de plasticvanger op onderwaterplanten (o.a. KRW en N2000 doelsoorten zoals 

rivierfonteinkruiden)?
 iii.  Biedt de plasticvanger schuilplaats aan macrofauna en vis?

e. Geeft de aanwezigheid van het vangsysteem overlast voor de menselijke omgeving?
  i.  Is er geluidsoverlast door de compressor/ andere machines?
  ii.  Is er hinder bij het ledigen van de plasticvanger?

f.  Wat is de energie- en CO2 footprint van het systeem, inclusief het verwerken van het afgevangen 
materiaal?

 
3. Hoe kosteneffectief is het vangsysteem? 
a. Wat is de Total Cost of Ownership van het vangsysteem?
  i.  Hoe lang gaat het systeem mee?
  ii.  Wat is noodzakelijk onderhoud?
  iii.  Waren revisies nodig en wat waren consequenties hiervan?
 iv.  Welke manuren zijn nodig voor het onderhoud, bediening en lediging?

b.  Welke kosten en baten worden meegenomen in de kosten- batenberekening? (euro, maatschappelijke 
baten, baten ecosysteem, gezondheidsbaten mens?)

c.  Heeft het vangsysteem (duurzame) brandstof en/of elektriciteit nodig om het te laten functioneren?
 i.    Zo ja, hoeveel, en heeft het vaste netverbindingen met netvoorzieningen nodig? 
d. Wat zijn de kosten voor de pilot en voor een permanente installatie? 
e.  Hoe kan het ingevangen (plastic) afval zo effectief mogelijk (circulair) worden verwerkt, wat zijn de 

kosten daarvan en de bijdrage (positief of negatief ) aan de Circulaire Economie?
f. Is een sluitende businesscase te maken voor alle schakels in de keten en onder welke voorwaarden? 

Om de totale stroom plastic in de rivier ter plaatse te bepalen is momenteel geen ontwikkelde en gestan-
daardiseerde methodiek beschikbaar. Aanbevolen wordt dit op korte termijn te ontwikkelen en te testen 
om beter zicht te krijgen op aard en omvang van de plastic problematiek in rivieren. Op die manier kan het 
ontwerp van het afvangsysteem nog beter aansluiten op de aard en omvang van het probleem. 

De aanwezigheid van een plasticvangsysteem (bellenscherm en opvangbak) in de rivier kan een effect 
hebben op vissen en macrofauna die deze locatie willen passeren. Voor de monitoring van actieve en 
passieve migratie van vis en macrofauna moet in een pilot  daarom een plan worden opgesteld. Het plan 
moet in elk geval zijn gericht op een representatieve afspiegeling van soorten die gericht migreren (over 
grote afstanden) en in voldoende aantallen aanwezig zijn. Voor de stroomafwaartse migratie (drift) van 
vislarven en macrofauna zijn geen specifieke doelsoorten aangewezen. De technieken die kunnen worden 
ingezet om de effecten van het plasticvangsysteem op vissen, vislarven en macrofauna in beeld te brengen 
zijn telemetrisch onderzoek en visserij met fuiken en driftnetten
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7  Verwerking vrijkomend plastic

Het door partijen ontwikkelde systeem biedt de mogelijkheid het vrijkomende plastic af te voeren en in de 
praktijk met regionale partners de verwerkingsmogelijkheden in beeld te brengen.

In samenwerking met de Provincie Overijssel is een verkenning gedaan naar het regionaal verwerken van 
het plastic drijfvuil tot waardevolle nieuwe producten. Zowel vanuit de provincie zelf, als bij de circulaire 
verwerkers en onderwijsinstituten bleek er een grote interesse om het drijfvuil uit de IJssel te recyclen tot 
duurzame producten. Het realiseren van meubilair en bouwmaterialen leek haalbaar. Naar het hergebrui-
ken van het plastic voor de textielindustrie zou een verkenning worden gedaan. Uit de interesse en ervaring 
van de partners blijkt een regionale circulaire verwerking gewenst en haalbaar voor zeker een (groot) deel 
van het herwonnen plastic. 
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8  Samen werken aan innovatie

Het voorbereiden van de pilot is uitgevoerd door een Innovatieteam bestaande uit de partijen Deltares, 
TGBB, CR, BAM/Vanden Herik en RWS. Het Innovatieteam is onderdeel van de Leerruimte SSRS. Met 
toepassing van de Leerruimte kan een pilot als deze relatief snel worden uitgevoerd in samenwerking met 
de partijen die daar reeds deel van uitmaken. Bovendien brengen alle partners van het leerteam 
(Rijkswaterstaat, Deltares en aannemerscombinatie BAM/Van den Herik) hun kennis en ervaring in. 
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