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1. Inleiding

Dit rapport is de weergave van het congres over verontreinigde waterbodems dat op 30 juni 1999
onder de titel ‘Waterbodems in de volgende eeuw’ door het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems
(AKWA) in het congrescentrum De Doelen te Rotterdam werd georganiseerd. Meer dan 300
deelnemers afkomstig van de rijksoverheid, waterschappen, provincies, gemeenten, bedrijfsleven,
kennisinstituten en maatschappelijke organisaties bezochten het congres.
Over het algemeen waren de reacties op het congres zonder meer positief. Ook vanuit AKWA is men
enthousiast over het congres, met name omdat er vele suggesties en handreikingen zijn gedaan en de
geformuleerde doelstellingen zijn gehaald.

Hoofddoelstelling van het congres was om de kennis en ervaring, zoals die het afgelopen jaar binnen
AKWA is opgedaan, uit te wisselen met probleemhebbers en -oplossers binnen de
‘waterbodemwereld’. Naast deze hoofddoelstelling ‘kennisuitwisseling’ heeft het organiseren van een
AKWA-congres de volgende nevendoelstellingen:
• Toetsen en eventueel bijsturen van de door AKWA ingeslagen weg ten aanzien van onderzoek en

advies;
• Herkenbaarheid van AKWA bij probleemhebbers (binnen en buiten RWS) en -oplossers vergroten;
• ‘Vieren’ van het één-jarig bestaan van AKWA.

Bovenstaande doelstellingen zijn vertaald naar het programma, zoals dat in hoofdstuk 2 is
weergegeven.

Aan alle sprekers is gevraagd een samenvatting van hun presentaties te maken. Deze presentaties en
de weergaven van de discussies zijn in hoofdstuk 3 (plenaire ochtenddeel) en hoofdstuk 4
(parallelsessies) weergegeven. In hoofdstuk 4 staat tevens de tekst van het lied, waarmee het één-jarig
bestaan van AKWA is gevierd én het congres werd afgesloten.
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2. Dagindeling

30 juni 1999, congrescentrum De Doelen te Rotterdam

Ochtendprogramma:

Opening en ‘Wat is AKWA?’

• Opening van plenaire deel door dagvoorzitter: ir. M.A. Hofstra, Hoofd Afdeling Integraal
Waterbeleid van Hoofdkantoor (HK) van Rijkswaterstaat (RWS):

• De visie van Verkeer & Waterstaat op de waterbodemproblematiek:
 staatssecretaris mevrouw drs. J.M. De Vries

• Waterbodems binnen integraal waterbeheer
• Beleidsmatige ontwikkelingen, NW4
• Rol van AKWA binnen beleidsontwikkelingen V&W

• Wie is AKWA en wat betekent zij voor u?
 Algemene beschouwing over AKWA & waterbodemproblematiek, ir. H.P. Laboyrie (AKWA)

• Organisatie en werkwijze
• Afstemming onderzoek en uitvoering
• Rol als kennis- en adviescentrum

Visie en verwachtingen ten aanzien van de toekomst en van AKWA?

5 korte presentaties met reacties, visies en verwachtingen door diverse sprekers:
• Vanuit ‘RWS-RD’ perspectief: drs. J.W.M. Kuijpers, Hoofd Planvorming Water RWS ZH
• Vanuit ‘droge bodem’ perspectief: ir. H.J. Vermeulen, programmadirekteur Stichting

Kennisontwikkeling en Kennistransfer Bodem (SKB)
• Vanuit ‘regionaal’ perspectief: ir. C. van Bladeren, stafmedewerker van de Unie van

Waterschappen
• Vanuit ‘buitenlands’ perspectief: M. Floris, afdeling Water, Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap, Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL)
• Vanuit het perspectief van het bedrijfsleven: ir. R.G. Campen, voorzitter van de ONRI

Discussie (tussen sprekers plenaire deel & zaal) onder voorzitterschap van dagvoorzitter
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Middagprogramma:

Parallelsessies:

Beleid en onderzoek Uitvoering en techniek

Sessie 1:
Afstemming waterbodem-droge bodem

• Aanpak en afstemming droge-natte bodem
problematiek drs. T. Bakker (AKWA):
• 10-jarenscenario,
• Actief Bodem (Rivierbed) Beheer.

• Integratie droge en natte bodems, drs. W.H.
Munters (VROM)
• Voorkomen van stagnatie (BEVER)
• Grond/Bagger Grondig Bekeken

Discussie o.l.v. ir. Th. Edelman (SBNS)

Sessie 2:
Verwerken: Noodzaak of utopie?

• Stand van zaken verwerkingstechnieken
 dr.ir. K.P. Groen (AKWA):

• Overzicht & resultaten
• Toekomst door verwerken?

• Stagnatie van verwerking? dr. C. Schouten
(Stichting Klasse 4):

• mogelijke oplossingen
Discussie o.l.v. dr. W.A. Bruggeman (HK)

Sessie 3:
Normering  & risico’s, nut & noodzaak

• De klasse-indeling op de helling,
 drs. C. v.d. Guchte (AKWA)

• Gebieds- en functiegerichte differentiatie
• Verspreiden; naar een nieuwe normering
• Risicobeheersing en -reductie als leidend

principe
• Reactie hierop vanuit VROM dr. D.W.G. Jung

(VROM-DGM-SVS)
• Nieuwe inzichten, nieuwe normen?

Discussie o.l.v. dr. J.J. Vegter (Alg. Secr.
Technische Commissie Bodembescherming)

Sessie 4:
Bestaat hét depot van de volgende eeuw?

• Depotbenadering door AKWA ir. A. Fase
(AKWA)

• ‘Huidige’ ontwikkelingen t.a.v. grote
depots

• Financieringsconstructies
• Toekomstige ontwikkelingen: open putten

• Depotbeheer in de praktijk: ir. T. Vellinga,
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam

• Ontwikkelingen Slufter, Papagaaiebek
• Relaties met Rijn, Noordzee en omgeving
• Toekomstvisie

Discussie o.l.v. V. Schaap, RWS NH

Plenaire synthese van de dag en feestelijke afsluiting
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3. Samenvattingen van de bijdragen (plenaire ochtend)

3.1 Openingstoespraak

mevrouw drs. J.M. de Vries
Staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat

Dit congres is een initiatief van AKWA, het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems.

Het werd een jaar geleden opgericht door Rijkswaterstaat, om een impuls te geven aan de oplossing
van de waterbodemproblematiek in Nederland. AKWA is dan wel opgericht door Rijkswaterstaat, maar
is er niet alleen vóór Rijkswaterstaat. Het is er ook voor andere waterbeheerders en overheden. En wat
mij betreft kunnen ook particulieren er terecht, als ze problemen hebben met bodemverontreiniging
van
het water. Denk bijvoorbeeld aan jachthavenbeheerders.

AKWA heeft twee hoofdtaken:
• ondersteuning van het beleid en
• ondersteuning van de uitvoering.

Voor beide taken is het noodzakelijk dat de bestaande kennis toegankelijk is voor beleidsmakers en
uitvoerders van bodemsaneringen. AKWA kan ook een rol spelen als er nog kennis ontbreekt. Maar
voorlopig zie ik als hoofdtaak de kennisoverdracht en niet zozeer kennisontwikkeling. Aan
kennisontwikkeling is de afgelopen jaren al veel gedaan. Het komt er naar mijn smaak nu op aan
saneringen te gaan uitvoeren.

Als Staatssecretaris van V&W ben ik verantwoordelijk voor de waterproblematiek. Het kabinet stelde
eind vorig jaar in de Vierde Nota Waterhuishouding het waterbeleid vast voor de eerstkomende jaren.
De nota bevat een aantal thematische lijnen: water als ordenend principe in de ruimtelijke ordening, en
voorts wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit.

De activiteiten van AKWA en de probleemstelling van dit congres hebben alles te maken met de
waterkwaliteit. In de Vierde Nota Waterhuishouding is de waterbodemproblematiek in dit verband als
belangrijk item opgenomen. En dat is niet voor niets. Om de diverse functies van het water in stand te
houden, is het nodig dat de waterbodems op diepte zijn en dat de kwaliteit voldoende is.

In de afgelopen decennia zijn we er in geslaagd om de watervervuiling in kaart te brengen, de bronnen
op te sporen en de zuivering ter hand te nemen. Jarenlang hebben we de vervuiling aangepakt aan de
bron. Daardoor is de kwaliteit van het aangevoerde riviersediment sterk verbeterd. Lastig zijn nog de
zogenaamde diffuse vervuilingsbronnen: zoals bijvoorbeeld landbouw en wegverkeer. Maar ook daar
wordt aan gewerkt.

Omdat de lozingskranen nu al aardig zijn dichtgedraaid is dan ook nu het moment aangebroken voor
een inhaalslag. We moeten de onderhoudsachterstand inhalen en de bereikbaarheid en
waterafvoerfunctie van het watersysteem voor de toekomst veiligstellen. Omdat bagger- en graafwerk
leidt tot het opwolken van slib, moeten we eerst kijken hoe de toestand van de waterbodem is. Niet
best, vaak. Veel waterbodems vallen in de categorie chemisch afval. En dus zullen we de
verontreinigingen moeten gaan opruimen.

In de afgelopen periode heeft AKWA veel gedaan om oplossingen voor deze problematiek te
ontwikkelen, te toetsen en in kaart te brengen. Het leverde een dikke stapel rapporten op. Over de
milieu-effecten van baggeren bij het saneren van waterbodems, over de productie van basalt en
ecogrind uit verontreinigde baggerspecie, over de mogelijkheden voor biologische reiniging en over
fysische scheidingsmethoden. Er zijn milieubeoordelingen uitgevoerd van verwerkingsketens voor
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verontreinigde baggerspecie. En om de link tussen theorie en praktijk, tussen laboratorium en
waterbodem niet uit het oog te verliezen werden pilotsaneringen uitgevoerd en onderzocht,
bijvoorbeeld in de Nieuwe Merwede. Met enkele verwerkingstechnieken en -methoden wordt
inmiddels
praktijkervaring opgedaan.

Waarom is er dan nog een congres nodig over ‘Waterbodems in de volgende eeuw’? We hebben alle
techniek en kennis toch in huis om de hele boel op te schonen voordat die eeuw goed en wel
begonnen is? Helaas niet. Wie de Vierde Nota Waterhuishouding leest ontdekt al dat de passages over
de
waterbodemproblematiek tot de somberste behoren uit het hele beleidsstuk.

Er is kennis en er zijn steeds meer saneringsprojecten. Maar de schaal van de problemen, het
gigantische baggervolume en de enorme bedragen die nodig zijn voor de oplossing daarvan
stellen ons eigenlijk voor een onmogelijke taak.

De politiek lijkt dat gelukkig te beseffen. Twee weken geleden sprak ik met de Tweede Kamer over de
Vierde Nota. In een motie constateerden de fracties dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om
aan het hoge ambitieniveau van waterbodemsanering invulling te geven. De Kamer vraagt me
daarom om waterbodems met immobiele vervuiling niet met dure baggerwerkzaamheden te saneren,
maar om IBC-maatregelen te nemen: isoleren, beheersen en controleren, dus.

Deze motie betekent in feite steun voor mijn beleid. Het is nu eenmaal niet reëel om op korte termijn
alle verontreinigde waterbodems in Nederland op te willen ruimen. Conform de Vierde Nota zullen veel
waterbodemsaneringen meeliften met het reguliere baggerwerk voor onderhoud. Of met projecten in
het kader van ruimte voor de rivier en natuurontwikkeling. Erg veel saneringen puur en alleen uit
milieu-overwegingen zijn niet te verwachten.

Ik ben dus beslist blij met de motie. Maar als zo’n motie spreekt over immobiele verontreiniging en de
IBC-variant, dan doemt voor mij de vraag op wat de uitvoering van zo’n motie precies betekent. Dat is
nu net een kwestie voor AKWA, lijkt me.

Een verdere uitdaging voor AKWA en dit congres lijkt me om te bezien wat er gedaan kan worden om
de inhaalslag niet te kostbaar te maken. Een effectieve aanpak, dus. Niet niks doen, maar doelmatige
en betaalbare oplossingen zoeken, en een goede planning maken voor de eerstkomende 10 jaar. Daar
is kennis voor nodig. Kennis over de inrichting van depots, over de meest efficiënte wijze van saneren,
over de risico’s van verontreinigingen.

Er is al veel kennis. Ik noem het Project Hergebruik Baggerspecie (PHB) en het Programma
Ontwikkeling Saneringsprojecten Waterbodems (POSW). Mede op basis daarvan is het beleid van de
Vierde Nota tot stand gekomen. Die kennis moet nu worden vertaald en overgedragen naar de
uitvoering.

Daarbij is het goed om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen in het waterbodembeleid. Naar
aanleiding van de hoogwater-problemen in 1993 en 1995 is nieuw ruimtelijk beleid ontwikkeld voor
het rivierengebied. Daar ligt nog veel (diffuus) verontreinigd slib. Het Rivierengebied vraagt om actief
bodembeheer, waarbij veiligheid, natuurontwikkeling en bodem- en milieuverbetering moeten worden
gecombineerd. De opgave is om verantwoord met het verontreinigd materiaal om te gaan en het
milieu in de uiterwaarden daadwerkelijk te verbeteren. Een aantrekkelijke uitdaging, dunkt me.

Verder is ook het Tien-jarenscenario Waterbodems van belang, dat onlangs van start ging. Per regio
wordt in kaart gebracht waar de baggerproblemen zitten en hoe ze kunnen worden opgelost. De
provincie speelt een coördinerende rol en AKWA zal ondersteuning leveren.

En dan is er de problematiek van verwerking en hergebruik van baggerspecie. De
verwerkingsdoelstelling is 20 procent. Dat is haalbaar door een aantal samenhangende stappen te
nemen. Ten eerste het schone zand gebruiken dat uit de verontreinigde specie wordt gehaald. Ten
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tweede de specie hergebruiken als bodem, na natuurlijke ontwatering en rijping. Bagger geschikt
maken voor hergebruik, verdient altijd de voorkeur boven het storten in depots.

Een jaar geleden opende ik de prachtig gerestaureerde historische haven van Woudrichem, die deels
met uiterst eigentijdse blokken bagger-basalt was geplaveid. Hergebruik lukt echter niet voor alle
specie, vooral omdat dat - gezien de enorme hoeveelheden - te duur is. Daarom zijn er helaas ook
depots nodig. Onlangs heb ik het depot IJsseloog geopend, waarin de komende jaren baggerspecie uit
Flevoland en Overijssel geborgen gaat worden. Bij de aanleg van dit depot hebben we veel geleerd.
Daarvan kunnen we profiteren bij volgende projecten. Daarnaast denk ik ook aan het gebruik van
zandwinputten als baggerdepot. Als we de grootschalige verontreiniging uit bijvoorbeeld het
rivierengebied op deze manier concentreren, zal zich veel minder verontreiniging door het milieu
verspreiden dan nu het geval is.

U ziet, er zijn genoeg redenen om de kennisfundering die in de voorgaande jaren is gelegd nog te
verstevigen, en vooral: om die kennis beschikbaar te stellen aan wie hem nodig heeft.

Net als dit congres willen ook de Tweede Kamerfracties vooruit blikken naar de toekomst van de
waterbodems. Er is binnenkort een speciaal overleg voorzien om daarover met de Kamer van
gedachten te wisselen. De resultaten van dit congres komen daarbij vast van pas.

Dames en heren,

U bent hier bijeen met mensen die zeer betrokken zijn bij dit thema vanuit de drie invalshoeken: beleid,
kennis- en uitvoering en zowel overheid als particuliere sector zijn goed vertegenwoordigd. Ik vraag
niet van u om de hele volgende eeuw te overzien. Maar misschien kunt u een heldere toekomstvisie
neerzetten voor bijvoorbeeld de komende 25 jaar. Ik ben benieuwd of het in uw ogen mogelijk is om
op die termijn het probleem op te lossen, en hoe dat dan moet gebeuren.

Ik hoop en verwacht dat u daar op dit congres een bijdrage aan zult leveren en ik wens u allen een
prettig en inspirerend congres.
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3.2 Wie is AKWA en wat betekent zij voor u?

ir. H.P. Laboyrie
AKWA

De waterbodemproblematiek wordt op dit moment als een van de grotere vraagstukken binnen het
waterbeheer gezien. Deze waterbodemproblematiek kenmerkt zich als zeer divers en vraagt om een
integrale, multidisciplinaire aanpak. De inzet van verschillende Specialistische Diensten binnen
Rijkswaterstaat ligt dan ook voor de hand. In de afgelopen periode (globaal 1992-1997) hebben al
verschillende specifieke projectbureau’s en onderzoeksprogramma’s zich beziggehouden met de
waterbodemproblematiek (o.a. Projectbureau Depotbouw, Projectbureau Hergebruik Baggerspecie,
Uitvoeringsbureau Sanering Waterbodems, Programma Onderzoek Saneringsprocessen Waterbodems
en de Werkgroep Referentieontwerp).

Recentelijk is de Vierde Nota Waterhuishouding verschenen, waarin nieuw beleid is geformuleerd ten
aanzien van het omgaan met verontreinigde waterbodems. Hiervoor waren ook al relevante
documenten verschenen zoals het saneringsprogramma’s Waterbodems Rijkswateren 1999-2010 en de
Beleidslijn Ruimte voor Rivier (Maaswerken en Rijntakken). De uitvoering van projecten als gevolg
hiervan zal voor een belangrijk deel de verantwoordelijkheid zijn van de Regionale Directies van
Rijkswaterstaat. Deze zullen behoefte hebben aan een partner ter ondersteuning van de planstudies en
voor de al dan niet integrale uitvoering van de werken. Een partner die zowel kennis als kunde paraat
heeft en dus als een kenniscentrum fungeert.

Teneinde in te spelen op de behoefte naar een eenduidige en voor iedereen duidelijk aanspreekpunt
voor problemen en vraagstukken op het gebied van het omgaan met verontreinigde waterbodems, is
door vier Specialistische diensten en Directie Noordzee het Advies-& Kenniscentrum Waterbodems
(AKWA) opgezet. Het samenwerkingsverband is in 1997 opgezet en is in mei 1998 officieel van start
gegaan. Ook de eerder genoemde projectbureau’s en onderzoeksprogramma’s op het gebied van de
waterbodemproblematiek zijn overgegaan/opgenomen in AKWA.

Het doel van AKWA is de binnen Rijkswaterstaat aanwezige kennis en ervaring op het terrein van
waterbodems te integreren, beschikbaar te maken, effectief in te zetten voor beleid en beheer en deze
kennis en ervaring verder uit te bouwen met het oog op toekomstige vragen. Door de samenwerking
tussen verschillende deskundigheden van de in AKWA deelnemende Specialistische Diensten kan beter
worden voldaan aan de toenemende behoefte aan integrale advisering en kan een betere garantie voor
kwalitatief hoogstaande producten worden geboden. De inspanningen van AKWA zijn primair ten
dienste van Rijkswaterstaat.

Het doel van Rijkswaterstaat als geheel is om ten aanzien van het omgaan met- en verwijderen van
verontreinigde waterbodems een inhaalslag te maken, om stagnatie in onderhoud van verontreinigde
waterbodems op te heffen om zo de bereikbaarheid en waterafvoerfunctie van het watersysteem voor
de toekomst veilig te kunnen stellen. Daarnaast dient sanering van verontreinigde waterbodems plaats
te vinden met als doel diffuse verontreinigingsbronnen in de waterbodem weg te nemen en het herstel
van ecosystemen mogelijk te maken.

Vanuit bovenstaande twee doelstellingen kan de missie van AKWA als volgt worden omschreven:

Het ontwikkelen en primair aan Rijkswaterstaat beschikbaar stellen van alle benodigde kennis en
expertise om een integrale aanpak van de waterbodemproblematiek te kunnen laten verwezenlijken.

AKWA bestaat uit twee organisatieonderdelen namelijk Waterbodems Advies en Uitvoering (kortweg
WAU) en Beleid Onderzoek en Advies (kortweg BOA). Deze twee organisatieonderdelen werken nauw
met elkaar samen. WAU adviseert en voert projecten uit op het gebied van de waterbodemsanering,
de bouw van grootschalige depots en direct hieraan gerelateerd onderzoek. Dit voornamelijk in
opdracht van de regionale directies.
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BOA is verantwoordelijk voor de uitvoering van een breed onderzoeksprogramma op het gebied van
het oplossen van de waterbodemproblematiek en voor de advisering en beleidsvoorbereiding bij
regionale directies en hoofdkantoor van de waterstaat. Van verschillende projecten en onderzoekingen
is het een en ander te zien op de kennismarkt.

Binnen WAU wordt er samengewerkt tussen de Bouwdienst van Rijkswaterstaat, Directie Noordzee
(voornamelijk vanwege de baggerexpertise) en ingenieursbureaus en binnen BOA werken RIZA, DWW
en RIKZ samen. Zowel WAU als BOA worden tevens ondersteund door wetenschappelijke instellingen.
Het hart van de AKWA-organisatie vormt het team van coördinatoren van elke dienst. Deze
coördinatoren komen periodiek bij elkaar waarbij onderwerpen als nieuwe projecten,
onderzoeksprogramma, kennismanagenemt en samenwerking centraal staan. De  belangrijkste
communicatie met de buitenwereld verloopt via de verschillende projecten en onderzoekingen die
momenteel worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er op dit moment twee platforms in het leven geroepen
als forum voor informatie uitwisseling, probleemsignalering en prioritering. Een Rijkswaterstaat intern
platform waarin naast AKWA de regionale directies en het hoofdkantoor van RWS zitting in hebben en
daarnaast een zogenaamd extern platform waarin AKWA, hoofdkantoor, IPO, UvW SKB, VROM en de
Gem R’dam zitting hebben.

Al sinds de oprichting van AKWA wordt aangegeven dat Kennismanagement een belangrijke rol zal
moeten spelen bij de invulling van het aspect ‘advies- en kenniscentrum’ binnen AKWA. Ook is er
intern AKWA gesignaleerd dat de gehele samenwerking binnen AKWA geoptimaliseerd zal kunnen
worden via Kennismanagement. Hiertoe is er binnen AKWA een doelstelling geformuleerd over
Kennismanagement, namelijk:

De taak van een advies- en kenniscentrum is het ontwikkelen, combineren, integreren, ter beschikking
stellen en borgen van alle relevante, benodigde kennis vanuit een pro-actieve houding. Het doel van
KM is dit kennisproces te faciliteren en zo de factor ‘kennis’ optimaal te benutten. In de praktijk
betekent dit het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers worden gestimuleerd om hun
kennis met elkaar te delen en daar collectief ‘beter’ en ‘slimmer’ van te worden.

Binnen AKWA wordt er op dit moment een implementatietraject voorgesteld voor Kennismanagement
dat er globaal als volgt uitziet:
• een inventariserende fase van beschikbare kennis
• een fase waarin de kennis beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt
• een combineer en integreerfase die leidt tot inzicht in leemtes
• een borgingsfase
• en een onderhoudsfase.

In de 4e Nota Waterhuishouding (regeringsbeslissing) zijn toezeggingen gedaan om binnen de
planperiode (5 - 8 jaar):
• de mogelijkheden van baggerberging in diepe putten te verkennen;
• een grootschalige stortlocatie in het Hollandsch Diep en depots in Limburg en Zeeland te realiseren;
• eenvoudige zandverwijderingstechnieken op grote stortplaatsen toe te passen;
• de verwerkingsdoelstelling (20%) te handhaven, vnl. met eenvoudige/goedkope technieken;
• hergebruik/toepassing van baggerspecie, al dan niet na verwerking, te stimuleren;
• actief (water)bodembeheer te bevorderen;
• de verspreiding van matig verontreinigde specie op land en in water vanaf 2003 met een

aangepaste beoordelingsmethodiek en regelgeving te gaan sturen;
• een 10 jaren-scenario waterbodemsanering op te stellen;
• enkele urgente rijks- en regionale saneringsgevallen te saneren;
• het inhalen van bagger-achterstanden in gemeenten te stimuleren;
• klassenindeling en beoordeling baggerspecie te herzien.

Het onderzoek van AKWA ten aanzien van Waterbodems richt zich op het (helpen) oplossen van
knelpunten bij de sanering van de waterbodems. Het voorgenomen onderzoek heeft tot doel een
verdere kennisopbouw ter ondersteuning en realisatie van de NW4-beleidsvoornemens, en komt ten
goede aan regionale beheers- en uitvoeringsvragen.
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De rode draad in het onderzoek van de komende jaren wordt gevormd door het verder vergroten van
de kennis van, en het omgaan met, risico’s van verontreinigingen in waterbodems en baggerspecie.
Deze kennis zal gebruikt worden voor het ontwikkelen en operationaliseren van
beoordelingsmethoden en afwegingsmethodieken. Vooral de beoogde doorwerking hiervan in de wet-
en regelgeving zal aandacht krijgen. De vernieuwde beoordelingsmethoden zijn van belang voor het
vaststellen van de hoeveelheid specie die moet worden verwijderd, en kan worden verspreid, hetgeen
de mogelijkheden voor verwerking en storten mede zal bepalen. Meer en meer zal rekening worden
gehouden met gebiedseigen functies, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de hoeveelheid specie die om
milieuhygiënische redenen verwijderd moet worden, bij het benutten van de mogelijkheden voor
verspreiden van (onderhouds)specie, en bij het verplaatsen, bergen en direct toepassen van specie in
het kader van actief bodem beheer.
Deze gebiedsgerichte differentiatie  zal zijn doorwerking hebben niet alleen in beleidsvoorbereidende
zin, maar ook op beheer en nazorg en monitoring.

Het onderzoeksprogramma met een budget van circa 10 miljoen per jaar heeft hierdoor de volgende
speerpunten met relatieve inspanning:

Beoordeling   50%
Afwegingsmethodieken 6%
Maatregelen 30%
Wet en regelgeving 7%
Kennismanagement 7%

Tot nu toe heb ik een ander verteld waar wij volgens ons mee bezig moeten zijn en lijkt het wel of wij
alle wijsheid in pacht hebben. Voor ons als AKWA is het natuurlijk ook heel interessant om te weten
hoe anderen over onze rol en werkwijze denken en ook waar wij de nuances van ons werk neerleggen.
Een aantal van de volgende punten kan daarbij voer voor discussie zijn.
• In het begin heb ik gezegd dat AKWA er primair is voor de Rijkswaterstaat. Maar kan je wel echt

spreken van een Kenniscentrum als je je niet op niet het gehele probleemveld richt?
• In de vierde nota wordt aangegeven de klasse indeling van baggerspecie wordt herzien, hebben wij

hier wel behoefte aan en moet er wel zoveel aandacht hieraan in het onderzoeksprogramma
worden gegeven ?

• in het onderzoeksprogramma wordt wederom aandacht gegeven aan storten en
verwerkingstechnieken. Is dit nu werkelijk noodzakelijk. Kan er niet beter voor of het een of het
andere worden gekozen

Aangezien de diverse sprekers na de koffiepauze ook hun visie op de waterbodemproblematiek en
AKWA zullen laten schijnen, zou ik willen voorstellen reacties en discussie te bewaren tot na deze
presentaties. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.
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3.3 Visie en verwachtingen vanuit ‘RWS-RD’ perspectief.

drs. J.W.M. Kuijpers
Hoofd Planvorming Water RWS ZH

De waterbodemproblematiek in de rijkswateren in Zuid-Holland

In het benedenrivierengebied ligt ongeveer driekwart van alle vervuilde waterbodems van Nederland.
Dit sediment is hier afgezet door de Rijn en de Maas in een tijd dat de vervuiling van de rivieren een
dieptepunt had bereikt van ca. 1960 tot 1985. Sinds die tijd is de kwaliteit van het aangevoerde
sediment sterk verbeterd, al voldoet het nog steeds niet aan de daarvoor geldende normen
(grenswaarde/streefwaarde). Preventie blijft dus het belangrijkste middel om het probleem van de
vervuilde waterbodems op termijn op te lossen.  Hoewel het overgrote deel van het sediment vervuild
is door lozingen bovenstrooms van het benedenrivierengebied spelen op een aantal plaatsen lokale
lozingen een belangrijke rol.

Sinds het begin van de jaren 80 is veel onderzoek verricht om de kwaliteit  van de waterbodem in het
benedenrivierengebied, de risico’s voor mens en milieu en de noodzaak en urgentie van sanering in
beeld te brengen. Hierdoor is inmiddels een redelijk beeld ontstaan van de kwaliteit en de kwantiteit
van de vervuiling die onder water ligt opgeslagen en de gevolgen hiervan. Door de grote verbetering
van de waterkwaliteit van de grote rivieren is de invloed van de vervuilde waterbodem op het leven in
het water en de waterbodem relatief groter geworden.

Conclusie 1
De (historische) vervuiling van de waterbodem wordt een relatief steeds belangrijkere beperkende
factor voor het functioneren van onze watersystemen naarmate de kwaliteit van het bovenstaande
water verder verbetert.

Op sommige plaatsen worden vervuilde waterbodems afgedekt door recent sediment dat van een
(veel) betere kwaliteit is dan de dieper liggende lagen. Hoewel dit sediment nog niet op alle punten
voldoet aan grens- en streefwaarde wordt op die plaatsen de urgentie van sanering in de loop van de
tijd duidelijk lager dan op plaatsen waar  een dergelijke afdekking niet plaatsvindt.

Conclusie 2
Een deel van de problematiek van de vervuilde waterbodems wordt van nature gesaneerd door
afdekking met schoner materiaal. De saneringsinspanning moet zich richten op die gebieden waar
langdurig een zwaar vervuilde toplaag aanwezig blijft.

In het benedenrivierengebied is op veel plaatsen een geleidelijke overgang aanwezig tussen gebieden
die permanent onder water staan en gebieden die slechts incidenteel bij hoge waterstanden worden
overspoeld. Bij deze laatste gebieden kan bijv. worden gedacht aan de rietlanden en grienden in de
Biesbosch. Ook de bodem van deze gebieden is veelal flink verontreinigd. Sanering van deze gebieden
is echter in landschappelijk en natuurwetenschappelijk opzicht veel ingrijpender dan wanneer het gaat
om de bodem van rivieren en meren. Sanering van de “droge” delen van bijv. de Biesbosch zou vrijwel
neerkomen op het grotendeels afgraven van het gebied waardoor weer de situatie van kort na de St.
Elizabethsvloed in 1421 - een grote watervlakte- zou ontstaan. De vraag kan dan gesteld worden of
het middel (saneren) niet erger is dan de kwaal (vervuiling).

Conclusie 3
Sanering van begroeide buitendijkse gebieden is, op een enkele uitzondering na, niet zinvol.

De afgelopen jaren is veel energie besteed aan het ontwikkelen van verwerkingstechnieken voor
vervuild slib. In de vierde Nota Waterhuishouding wordt geconcludeerd dat van alle mogelijke
technieken alleen zandscheiding voor een deel van opgebaggerde materiaal een realistische
mogelijkheid. Andere technieken zijn vooralsnog te duur.
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Conclusie 4
Om op grote schaal waterbodems te kunnen saneren zijn we voorlopig voor het overgrote deel van
het probleem aangewezen op depots.

De rol van AKWA

Ondanks enkele proefprojecten met de sanering van waterbodems die in het verleden zijn uitgevoerd,
blijft er binnen de RWS-organisatie behoefte aan een centraal punt waar de kennis over waterbodems
en saneringstechnieken wordt gebundeld en beschikbaar wordt gemaakt voor de regionale directies.
Pas wanneer het uitvoeren van waterbodemsaneringen min of meer routine is geworden zal deze
behoefte aan een centrale “steun en toeverlaat” verdwijnen. De centrale rol van AKWA zou zich niet
moeten beperken tot het ondersteunen van regionale directies bij afzonderlijke projecten zoals een
sanering of de voorbereiding van de aanleg van een depot. AKWA zou ook de ontwikkeling en de
regelmatige bijstelling van saneringsvisies kunnen ondersteunen en kunnen zorgen voor afstemming
tussen de verschillende directies. Het toetsen van de saneringsvisies die door de verschillende directies
worden opgesteld is in dit verband het minste wat van AKWA verwacht mag worden. Daarnaast zou
AKWA een rol moeten spelen bij zaken die landelijk moeten worden geregeld zoals het opstellen van
richtlijnen voor nader onderzoek van een vervuilde waterbodem.
Om deze taken te kunnen vervullen moet AKWA zorgen voor een eenduidige ingang voor vragen,
voor gestructureerde kennisoverdracht en voor een goede marketing van zijn eigen producten.
Persoonlijke contacten zijn hierbij van meer nut dan uitgebreide geautomatiseerde kennissystemen.
Naast de landelijke rol kan en moet AKWA ook blijven deelnemen in regionale projecten. Dit is
enerzijds voor AKWA zelf noodzakelijk om voldoende aansluiting bij de praktijk te houden en
anderzijds ook voor de regionale directies van de Rijkswaterstaat omdat zij op dit moment veelal niet
beschikken over de kennis en de ervaring  om zelf grote saneringsprojecten op te zetten en te
begeleiden. Uiteraard zal in alle gevallen een aanzienlijk deel van het werk door de markt moeten
worden verricht, maar de opdrachtgever moet er voor zorgen zelf voldoende deskundigheid in huis te
hebben. De rol van AKWA om de kennis en de creativiteit van private partijen in te schakelen bij de
aanpak van de waterbodemvervuiling kan overigens sterker worden ingevuld dan op dit moment het
geval is.
Het is de taak van AKWA om er voor te zorgen dat de deskundigheid die binnen AKWA is opgebouwd
geleidelijk wordt overgedragen aan de regionale directies van RWS.

Conclusie 5
AKWA is in dit stadium een gewaardeerde en noodzakelijke partner van de regionale directies van
RWS  bij de sanering van vervuilde waterbodems en kan voorlopig nog niet worden gemist.
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3.4 Visie en verwachtingen vanuit ‘droge bodem’ perspectief

ir. H.J. Vermeulen
programmadirecteur Stichting Kennisontwikkeling en Kennistransfer Bodem

Er zijn verschillende manieren om na te denken over je verwachtingen voor de toekomst. De ene
manier is met je verstand. Wat zijn je ervaringen uit het verleden, welke trends en veranderingen neem
je waar, wat zijn sterkten, zwaktes, kansen en bedreigingen. Wat weten we over de
ontwikkelingsprocessen. Vaak gebruiken we die manier van denken voor korte termijn verwachtingen.
Vandaag regent het, de weersvoorspellingen zijn slecht, het zal morgen ook wel regenen.
De nadere manier van denken over verwachtingen voor de toekomst is met je gevoel. Waar verlang je
naar, wat wil je graag, zou het kunnen wat je wilt. Die manier van denken past soms beter bij de lange
termijn. Over drie maanden ga ik met vakantie, het is dan september. Vaak is september een mooie
nazomermaand. Het zal vast wel mooi weer zijn in mijn vakantie.
Op die manier kan je ook nadenken over je verwachtingen ten aanzien van de toekomst van AKWA. Ik
doe dat op drie aspecten:
1. De rol van AKWA.

Ik denk dat steeds duidelijk wordt, dat AKWA hét advies en kenniscentrum op het gebied van
waterbodems is van en voor Rijkswaterstaat. De problematiek van de waterbodems voor
Rijkswateren worden steeds beter in  beeld gebracht door een goede communicatie met de
regionale diensten. Het beleid en het plan van aanpak worden vastgesteld in goed overleg met de
hoofddirectie van Rijkswaterstaat. Voor zover er kennis ontbreekt ontwikkelt AKWA in
samenspraak met de specialistische diensten onderzoek en demonstratieprojecten die adequaat
worden uitgevoerd. Voor de realisatie van de plannen stelt het ministerie voldoende financiële
middelen beschikbaar.
Ik hoop dat AKWA hét advies en kenniscentrum wordt op het gebied van waterbodems voor alle
waterbeheerders in Nederland waarbij de aanpak wordt geïntegreerd in het gebruik van water en
land en de ruimte. AKWA functioneert daartoe als platform waar waterbeheerders, nationaal en
regionaal elkaar ontmoeten, discussiëren over knelpunten, problemen en oplossingsrichtingen. Het
beleid van doelstellingen en aanpak wordt maatschappelijk breed gedragen en de
waterbeheerders zijn gemotiveerd dit beleid te implementeren.

2. De organisatie van AKWA
Ik denk dat AKWA in de toekomst beschikt over een staf die deskundig is op het gebied van
waterbodemverwerking en onderzoeksprogramma’ s weet op te stellen die door ervaren
Rijkswaterstaatsdiensten, voornamelijk de specialistische diensten, worden uitgevoerd. Zij
adviseren klantgericht naar regionale directies die voorzieningen voor de aanpak van de
problematiek moeten realiseren. Zij adviseren desgevraagd derden die worstelen met dezelfde
problemen, mits dit niet ten koste gaat van de primaire klant: Rijkswaterstaat.

Ik hoop dat AKWA een centrum wordt in het netwerk van probleemhebbers, eindgebruikers en
ontwikkelaars van oplossingen voor de waterbodemproblematiek. AKWA is open voor elke
belanghebbende: diensten en directies van Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten, provincies en
particulieren. Belanghebbenden participeren in de sturing van AKWA en haar onderzoeksprogramma.
AKWA identificeert probleemhebbers en ontwikkelaars van oplossingen, zoekt deze actief op om ze bij
AKWA te betrekken en brengt ze met elkaar in contact ter versterking van hun onderlinge
samenwerking.
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3.  De aandachtsgebieden van AKWA
Ik denk dat AKWA in de toekomst veel aandacht zal besteden aan het ontwerp en de uitvoering
van slibdepots. De kosten van aanleg en onderhoud worden geoptimaliseerd. Met de nodige
voorzichtigheid worden verwerkingstechnieken gevolgd en als het echt nodig is ook toegepast.
Naarmate de uitvoering van de plannen vordert, wordt de kennis van AKWA ook overgenomen
door andere organisaties: aannemers en adviesbureau’ s, technologische instituten. AKWA zoekt
nieuwe gebieden voor kennisontwikkeling en adviestaken. Ik hoop dat AKWA zich vooral richt op
de doelstellingen van het waterbodembeleid. Wat zijn reële risico’s van de verontreinigingen voor
mens en ecosysteem. Hoe kunnen deze risico’s het beste worden verminderd tot een
aanvaardbaar niveau. Wat is dat aanvaardbare niveau en hoe communiceren we daarover met
overheden, bedrijven en burgers. Hoe wegen we maatregelen af ten opzichte van andere
maatregelen op milieugebied en welke kosten vinden we aanvaardbaar. Is er maatschappelijk
draagvlak voor dit beleid. Dit laatste vraagt om een integratie van het beleid in die van andere
sectoren; bodembeleid, milieubeleid en ruimtelijke ordeningsbeleid.

De aanpak van de problematiek en de ontwikkeling van kennis en technieken laat AKWA verregaand
over aan de markt. Deze kennis wordt wel gebruikt om haalbaarheid van beleid te toetsen en nieuwe
mogelijkheden te identificeren. Als de aanpak van waterbodem voldoende geïntegreerd is in andere
beleidsvelden, integraal waterbeheer, bodembeheer, ruimtebeheer, heft AKWA zich feestelijk op.
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3.5 Visie en verwachtingen vanuit ‘regionaal’ perspectief

ir. C. van Bladeren
stafmedewerker van de Unie van Waterschappen

Waterschapsvisie op waterbodemonderzoek en het AKWA

Aan de hand van een aantal dia’s wordt een korte impressie gegeven van de taak van waterschappen
bij waterbodems. Gekeken wordt naar onderhoud en sanering; landelijk en stedelijk gebied en naar
verspreiden tegenover toepassen/verwerken/storten. Uit de impressie blijkt onder andere wat de schaal
en het karakter van het waterschapswerk is. Duidelijk moet het verschil met het grootschalige (Rijks–
)baggerwerk worden.

In het kort wordt ingegaan op het waterschapsonderzoek voor waterbodems:
– Inhoudelijk met het accent op het REGWABO onderzoek naar de aanvaardbaarheid van

baggerspecie verspreiding. Aan de hand van het STOWA overzicht wordt ingegaan op wat er verder
aan onderzoeken zoal loopt.
Naar aanleiding van het REGWABO onderzoek wordt gereageerd op de stelling of de klasse indeling
moet worden vereenvoudigd. Wat de waterschappen betreft moet er een vereenvoudiging komen.
Eigenlijk moeten er maar twee klassen voor verspreiden komen: goed of fout evenals voor saneren:
doen of niet doen.

– Organisatorisch met het accent op de pogingen om in samenwerking met de STOWA een
waterschap onderzoeksprogramma op te stellen. Dat zal uitmonden in een uitspraak dat er nog meer
aandacht voor dat onderzoeksprogramma zal moeten komen. Een belangrijk punt daarbij is dat
waterschappen zich meer moeten gaan richten op het vertalen van hun praktische problemen in
algemene onderzoekstermen. Ook bij dat proces is wellicht ondersteuning van de STOWA mogelijk.

Vervolgens wordt  ingegaan op de relatie met AKWA. Daarbij wordt vooral gewezen op de noodzaak
van afstemming tussen de verschillende onderzoeken die plaatsvinden. Het voortzetten van het overleg
in de AKWA stuurgroep is daarom van groot belang. Maar al te snel dreigen op verschillende plaatsen
dezelfde onderzoeken te worden uitgevoerd. STOWA en Unie moeten daarom zeker aan het
stuurgroepoverleg mee doen.
Naast afstemming vooral ook zoeken naar samenwerking. Dat lijkt makkelijk maar is het niet. Een
onderzoeksbehoefte van één van de partijen kan wel lijken op die van een andere maar bij nadere
uitwerking kunnen toch weer verschillen ontstaan vanwege de uiteindelijk verschillende taken en
schalen waarop het beheer wordt uitgevoerd.

Tot zover allemaal punten die vooral van belang zijn voor de landelijk opererende koepels. Voor de
individuele beheerders heeft AKWA ook een rol en dan vooral als kenniscentrum. Het is overigens
voorstelbaar dat het weinig uitnodigend is om als waterschap met een onzekere vraag over regionale
baggerproblemen naar een Rijkswaterstaatcentrum te stappen. Zo’n centrum weet misschien wel van
alles maar of dat ook 1,2,3 in de termen van de regionale beheerders is te vertalen, is de vraag. De
Stowa zou in die positie zeer wel als intermediair en katalysator kunnen fungeren.
Tenslotte wordt opgemerkt dat beheerders ook veel leren van elkaar. Dat kan op heel uiteenlopende
terreinen zijn van kennis van procedures tot ervaringen met stortlocaties of verwijderen van bepaalde
stoffen. Bij de Unie is al enige jaren de RESA actief en daar blijkt dat in de praktijk. In dat opzicht
verwachten de waterschappen zeker iets van het regionale facet van het 10 jarenscenario. Daar kan
naast het signaleren van knelpunten, door kruisbestuiving ook een heel goede basis worden gelegd om
problemen in beeld te brengen en in onderzoekstermen te vertalen. Met name ook voor het stedelijk
waterbeheer, waar steeds meer de aandacht op komt te liggen, kan dit zijn vruchten afwerpen.
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3.6 Visie en verwachtingen vanuit ‘buitenlands’ perspectief

ir. M. Florus
AMINAL (B), afdeling Water

Vlaams waterbodemonderzoek in internationaal perspectief

Tijdens de 'Methodologische studie naar de inventarisatie, de ecologische effecten en de sanering van
de bodems van de Vlaamse waterlopen' (‘94-’95) werd in Vlaanderen een gestandaardiseerde
methode ontwikkeld voor de bemonstering, fysisch-chemische, ecotoxicologische en biologische
analyse van waterbodems, gebaseerd op  bevindingen uit de literatuur en onderbouwd met een
uitgebreide wetenschappelijk studie op 4 verschillende waterlopen. Er is gekozen voor een
kosteneffectieve benadering die in theorie de beste kans op het waarnemen van negatieve effecten
weergeeft als gevolg van specifieke microverontreinigingen in de waterbodem. Bovendien krijgt men
via de toepassing van een ecotoxicologische en biologische beoordeling complementaire informatie die
een idee geeft over de biobeschikbaarheid én over het effect van alle aanwezige
microverontreinigingen. Bij de beoordeling van waterbodems staat immers vooral het milieueffect
(ecologische kwaliteit) van het vervuilde materiaal centraal en niet de totale vervuilingslast. Deze
methodologie is beter bekend onder de naam Triade, wat eveneens een internationaal aanvaarde
methode is. In Nederland is deze methode ook al langer bekend al verschillen beide wel voor bepaalde
invullingen. Maar dat is net de sterkte van de methode, ze laat een bepaalde vrijheid toe in de invulling
ervan. De Triade methode valt dan ook meer te bekijken als een concept in plaats van een recept. Een
aantal fysisch-chemische variabelen, een screeningsbatterij voor het bepalen van ecotoxicologische
effecten en een biologische inventarisatie geven voldoende informatie voor een eerste beoordeling van
de actuele ecologische kwaliteit van de waterbodem. Vervolgens kan een screeningTriade
doorgevoerd worden waarbij de resultaten van de Triade in combinatie met andere beleidskaders,
kwetsbaarheidskaarten en biologische waarderingskaarten gebruikt wordt voor het bepalen van de
globale saneringsprioriteit van de onderzochte waterbodems. Verder onderzoek naar oorzaak-gevolg
relaties moet dan gericht gebeuren op basis van de resultaten van de screeningTriade. Het
saneringsprogramma is dan een verder logisch gevolg.

De ontwikkelde methodologie werd - bij wijze van proef- toegepast op IJzer, Bovenschelde, Jeker en
Dommel in het kader van de Methodologische studie naar de inventarisatie, de ecologische effecten en
de saneringsmogelijkheden van de bodems van de Vlaamse waterlopen (80 punten). Vervolgens werd
in de periode ‘96-‘98 deze Triade- methodologie toegepast op 360 punten in het kader van de studie
'Karakterisatie van de bodems van de Vlaamse onbevaarbare waterlopen'. Momenteel loopt er een
gelijkaardige inventarisatie op de bevaarbare waterlopen (rivieren, stromen en kanalen) in Vlaanderen
op 180 locaties.
Die gestandaardiseerde methode is ondertussen algemeen aanvaard onder de waterloopbeheerders.
Momenteel komt het erop aan deze methode ook dagelijks in de praktijk te brengen.  Het hogere
kostenplaatje voor de ecologische onderbouwing van het waterloopbeheer dat vereist wordt van de
lokale overheden zal door de gewestelijke overheid de komende jaren moeten vrijgemaakt worden.
Bovendien werd de voorbije jaren een aanzienlijke achterstand opgebouwd qua ruimingen wat
bijgevolg het kostenplaatje verder de hoogte injaagt.
In Nederland kan deze noodzakelijke uniformiteit - namelijk dat alle waterloopbeheerders dezelfde
(ecologische) beoordeling hanteren - eventueel nagestreefd worden door AKWA. Uiteindelijk zou deze
uniformiteit moeten doorgroeien op Europees niveau. Als voorbereiding op deze Europese uniformiteit
lijkt het noodzakelijk om beide methodes vergelijkend te testen aan beide kanten van de grens. Hoe
scoort een Nederlandse waterbodem beoordeeld volgens de Vlaamse Triade en hoe wordt een een
Vlaamse waterbodem geklasseerd met de Nederlandse beoordeling.
Het lopende Vlaams Milieubeleidsplan 1997-2001 stimuleert het waterbodembeleid via verschillende
acties zoals studies, structuurontwikkeling en beleidssturing. Deze milieubeleidsplanning voorkomt
projectmatige ad-hoc werking maar stimuleert de structurele samenwerking met de betrokken partners
en instellingen. Eén van de meest opvallende verwezenlijkingen dat in de steigers staat is de integratie
van een waterbodemdatabank in de Meetdatabank wat op zijn beurt een deel is van de Vlaamse
Milieudatabank.
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De waterloopbeheerders op Vlaams en provinciaal niveau timmeren samen aan dit project. De lokale
besturen kunnen later nog perfect diezelfde draad opnemen. Deze databank is gelinkt aan het
oppervlaktewaterimmissiemeetnet, aan het emmissiemeetnet (afvalwaters), aan de Rio-databank en
aan de Vlaams Hydrografische Atlas. Dit uitgebreid informaticagebeuren moet de hoeksteen vormen
voor een ecologisch waterbodembeheer binnen een vernieuwd Integraal Waterbeheer.  Samen met het
operationeel stellen van deze databank start eveneens een periodiek (4 j.) monitoringsmeetnet
(ongeveer 600 ptn) volgens de Triade in Vlaanderen.  De resultaten zullen fungeren als cijfers voor het
beleid  en zullen dan ook meteen moeten leiden tot oplossingen voor de steeds groeiende berg
slib/baggerspecie in een steeds meer verstedelijkt Vlaanderen. De groei naar een Actief
Waterbodembeheer waar AKWA in Nederland voortrekker van is, zal dan ook definitief ingezet
worden.
In de Vlaamse databank worden de gemeten waarden ook meteen getoetst aan de Vlaamse en
Europese normen.  Een belangrijk basisgegeven van de databank vormen de achtergrondwaarden of
een referentiewaterbodem. Maar de praktijk leerde dat het moeilijk is om een statistisch voldoende
aantal niet-antropogeen beïnvloede locaties te vinden. De Nederlandse en Vlaamse waarden naast
elkaar leggen is hier op zijn minst een noodzakelijk gegeven. Misschien blijkt wel hieruit dat we voor
aanvaardbare referentiewaarden moeten uitwijken naar niet verstedelijkte gebieden in Polen of Estland.
Uiteindelijk leven we steeds meer in een Europa waar de internationale samenwerking - zeker binnen
de Europese Gemeenschap - een topprioriteit is. Vandaar uit groeide de opzet van een LIFE proposal
waarin Nederland (AKWA), Frankrijk (Agence de l'Eau Artois Picardis) en België (AMINAL, BHG en
Ministère Wallon de l'equipement et des Transport) participeren. Het LIFE proposal betreft
'Development of a common method in quality assessment and approach of contaminated sediments'.
Na een uitgebreide literatuurstudie wordt op basis daarvan en rekening houdende met de huidige
kennis en ervaring een gezamenlijke ecologische beoordeling ontwikkeld die vervolgens wordt
toegepast op de Schelde en Maas en dat over de ganse lengte van de rivieren.
Uit de verschillende bijeenkomsten tussen Nederland en Vlaanderen blijkt ook de noodzaak aan
afstemming inzake ecologische beoordeling en inzake ecotoxicologisch en biologisch wetenschappelijk
onderzoek. We betreuren dat de Wetenschappelijk Overleggroep Sediment Toxicologie niet meer
actief is en pleiten voor een heropstart ervan en een gelijkaardig overlegforum voor wat de biotische
beoordeling betreft.
Ook op het kwantitatief vlak wordt momenteel gewerkt aan een overleg in het kader van het MARES-
project. MARES of “Management of the recovery of degraded muddy estuarine and marine
sediments” is een voorstel samengesteld door een internationaal team (waaronder Vlaanderen en
Nederland, naast Frankrijk, Engeland, Duitsland en Polen) voor het 5de kaderprogramma van de
Europese gemeenschap. Hier is het de bedoeling enerzijds een beter zicht te krijgen en anderzijds
methoden (modellen) te ontwikkelen om sedimentatie en erosie als gevolg van natuurlijke en
menselijke invloed van verontreinigde mariene waterbodems te voorspellen. Sedimentatie en
erosieverschijnselen van verontreinigde waterbodems hebben namelijk een niet te onderschatten
invloed op de beweging van de contaminanten (resuspensie, …) en veroorzaken zodoende
ecotoxicologische effecten en effecten op de biota. Hiervoor zullen temporele en ruimtelijke variabelen
in rekening gebracht worden om de effecten op de waterbodemkwaliteit en de waterkwaliteit te
volgen.
Het is duidelijk dat grensoverschrijdend overleg in een Europa aan de vooravond van het jaar 2000
noodzakelijk is. Voor Vlaanderen is Nederland de voor de hand liggende gesprekspartner al is het maar
omdat we dezelfde taal spreken of omdat Schelde en Maas passeren.  De eerste aanzet tot concrete
samenwerking met AKWA werd reeds verwezenlijkt in het LIFE project. Aan Europa om de
samenwerking te belonen.
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3.7 Visie en verwachtingen vanuit het perspectief van het bedrijfsleven

ir. R.G. Campen
voorzitter van de ONRI (Organisatie van Nederlandse Raadgevende Ingenieursbureaus)

Namens de ONRI wil ik u bedanken om hier de mening van het bedrijfsleven rond het thema
waterbodems uit te spreken. Ik ben zo vrij me niet beperken tot de ONRI in deze, maar naast het
studerende en adviserende bedrijfsleven, ook het uitvoerende bedrijfsleven in de beschouwingen
betrekken. Deze mening zal gaan over twee onderwerpen:

1. Perspectieven voor het bedrijfsleven
2. Perspectieven voor Advies en Kenniscentrum Waterbodem (AKWA)

Ik wil u ervoor waarschuwen dat de mening van het bedrijfsleven kritisch is.

1. Perspectieven voor het bedrijfsleven

De titel van dit onderwerp is met opzet gelijk gekozen aan de titel van de lezing die de heer dr. J.Th
Meijers, voorzitter van de toenmalige Vereniging Centrale Baggerbedrijf (thans CeDA) op 25 april 1991
hield op de lezingendag "Waterbodemsanering: de praktijk". Ik wil namelijk de perspectieven van nu
vergelijken met de perspectieven van destijds. Hiertoe zal ik drie beelden behandelen:

– Verwachtingen aan het begin jaren van de jaren '90
– Terugblik op die jaren negentig vanaf heden
– Vooruitblik vanaf nu

Als eerste wil ik teruggaan naar de verwachtingen van het bedrijfsleven in 1991.

Verwachtingen aan het begin jaren van de jaren '90
Het is nu precies 10 jaar geleden dat het Programma Ontwikkeling Saneringsmethoden Waterbodem
(POSW) startte. Dit programma had als doel nieuwe technieken te ontwikkelen voor het baggeren van
verontreinigde waterbodems en voor reiniging en verwerking van de verontreinigde baggerspecie. Het
bedrijfsleven is gevraagd hierin financieel te participeren volgens de formule: 60% overheid, 40%
bedrijfsleven. Het uitvoerend bedrijfsleven heeft besloten hier positief op te antwoorden. De redenen
waren duidelijk.

Begin jaren '90 bedroeg de baggeromzet in Nederland ƒ 530 miljoen per jaar. Op basis van het
saneringsprogramma waterbodem kon worden afgeleid dat, inclusief regionale specie, in de periode
1990-2000 totaal ƒ 0,5 à 1 miljard omgezet zou worden aan verontreinigde baggerspecie. Dit
betekent een omzet van maximaal ƒ 50 à 100 miljoen per jaar, zijnde 10 tot 20 % van de jaarlijkse
baggeromzet in Nederland. Deze bedragen zijn gebaseerd op het baggeren gevolgd door bergen van
de specie in grootschalige depots. Gezien deze marktomvang achtte het uitvoerend bedrijfsleven het
verantwoord in totaal  ca.  ƒ 100 miljoen te investeren in de ontwikkeling van bagger- en
verwerkingstechnieken, ondanks dat de overheid nog geen besluit genomen had over het
daadwerkelijk (willen) toepassen van deze technieken.

Terugblik vanaf 1999
De jaren negentig staan in het teken van het POSW en het ontwerp en realisatie van het depot
IJsseloog. Aan beiden heeft het adviserend bedrijfsleven veel werk gehad. In de loop van de jaren
negentig zijn in het kader van de nota's op de waterhuishouding en de diverse saneringsprogramma's
hoeveelheden te verwijderen baggerspecie bepaald:
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Hoeveelheden in miljoenen m3 in situ
Beleidsstandpunt 1993 1 Uitvoeringsplan 1999-2015 2

Onderhoud Sanering Onderhoud Sanering
Klasse 0-1 345 n.a. 450 n.a.
Klasse 2 110 n.a. 228 n.a.
Klasse 3 31 40 75 40
Klasse 4 8 47 41 47
Totaal 494 87 794 87

1: Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie, 1993. Ministerie van VROM
2: Waterbodems, vandaag baggeren, morgen oogsten. Ministerie van V&W, 1998

Uit dit overzicht kan het volgende afgeleid worden:
– De hoeveelheid achterstallig onderhoud uitgedrukt in m3 is de afgelopen jaren toegenomen of

groter gebleken dan eerst werd aangenomen.
– De hoeveelheid te saneren waterbodem is gelijk gebleven. Omdat nieuwe saneringsgevallen niet

zijn ontstaan en er geen saneringen gepleegd zijn, is dit kennelijk nog steeds als zodanig uit te
voeren.

De afgelopen jaren is dus weinig gedaan aan het wegwerken van achterstallig onderhoud en het
saneren van verontreinigde waterbodems.

In 1997 eindigde het POSW. Dit sterk op procesmatige oplossingen gerichte onderzoeksprogramma van
het POSW heeft uitgewezen dat het mogelijk is om 20 % van de vrijkomende baggerspecie te verwerken.
Deze conclusie heeft de rijksoverheid overgenomen en tot doelstelling verheven vanaf het jaar 2000.
Daarmee werd de verwachting gewekt dat verwerken overeenkwam met een procesmatige aanpak. De
laatste tijd is het begrip "verwerken" anders geworden, namelijk direct gebruiken als bouwstof in een
werk. De enige vormen van verwerking in de oorspronkelijke context lijken dan te zijn:
– zandscheiding;
– rijping;
– landfarming.

De afgelopen jaren laten dus een volstrekt andere mix van oplossingen zien dan oorspronkelijk werd
gedacht en verwacht.

De overheid heeft in de tweede helft van de jaren '90 besloten om te gaan investeren in grootschalige
baggerbergingslocaties. De belangrijkste reden hiervoor zijn de kosten, die aanzienlijk lager zijn dan van
baggerverwerking zoals met het POSW-programma voor ogen stond. De afgelopen jaren is hard gewerkt
aan de realisatie van IJsseloog, het depot in het Ketelmeer. Dit is na de Slufter het tweede grootschalige
baggerdepot. Andere depots (Hollandsch Diep, Zeeland en Limburg) zijn nog in ontwikkeling.

De keuze om zwaar vervuilde specie te storten en juist de licht verontreinigde specie direct toe te passen
("verwerken"), in combinatie met het niet kunnen garanderen van een redelijk continu aanbod van
specie, heeft ertoe geleid dat diverse initiatieven om tot hoogwaardige bouwstoffen te komen uit zwaar
vervuild materiaal niet van de grond zijn gekomen. Waar er wel installaties voor stonden, zijn deze
inmiddels weer ontmanteld. Het bedrijfsleven acht dit overigens nog steeds een gemiste kans waar het
gaat om het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor milieuproblemen. Er zijn wel degelijk
investeerders in deze technieken, die echter alleen willen investeren als de partner, in dit geval de
overheid, betrouwbaar is en een consistent beleid voert.

De investeringen in andere technieken hebben daardoor nauwelijks effect gehad.
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Vooruitblik vanaf 1999

Wat verwacht het bedrijfsleven nu de komende jaren, gezien de negatieve ervaringen in het voorgaande?
Daarbij baseert het zich logischerwijs in hoge mate op datgene dat zich bij de overheid aandient:

1. De overheid heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in de droge infrastructuur. Deze investeringen
zijn dusdanig hoog geworden dat dit ten koste gaat van natte projecten. Deze projecten zijn reeds
ingekrompen of zullen later dan voorzien in uitvoering komen. Wel kan de overheid gebruik maken
van ƒ 85 miljoen van de Interdepartementale Commissie voor het Economische Structuurbeleid
(ICES) voor de realisatie van nieuwe depots. De uitkomst is toch dat voor uitvoering van onderhoud
en sanering van waterbodems zelf nog steeds weinig geld is.

2. Er zal nog sterker dan voorheen gehandeld worden om risico's van verontreinigde waterbodems te
bepalen en - indien nodig - te minimaliseren. Alleen dan zal gesaneerd worden als de risico's
onaanvaardbaar zijn. Dit betekent dat de komende jaren gewerkt wordt aan een normeringsysteem
waar het risico-denken beter in verwerkt is dan het huidige systeem.

3. Actief Bodembeheer (ABB) zal de komende jaren steeds meer aandacht krijgen. Bij ABB wordt
binnen een gebied grond en baggerspecie, dat nog geen klasse 4 is, binnen de regels van het
Bouwstoffenbesluit opnieuw toegepast. De overheid ziet dit als "verwerking", daar het immers niet
in een depot terecht komt. De herinrichting van de grote rivieren, waar waterafvoer,
natuurontwikkeling en veiligheid samen gaan, vraagt om een dergelijke aanpak.

4. Het 10-jaren scenario waterbodem heeft als doel met alle betrokken overheden te bepalen waar
voor de komende jaren de knelpunten liggen. De eerste knelpunten zijn al gesignaleerd:
• de financiën;
• de bereidheid bij de niet-rijksoverheid om baggerspecie in werken toe te passen;
• het achterstallig onderhoud, met name in de gemeentelijke wateren;
• de risico's van verontreinigingen.

5. Bij het uitvoeren van werken en het toepassen van technieken is de overheid van plan meer dan
voorheen het marktmechanisme te laten werken. Geen technieken of oplossingsrichtingen
voorschrijven, maar de oplossing kiezen afhankelijk van de geboden prijs en kwaliteit. Van het
bedrijfsleven wordt verlangd nog beter dan voorheen te luisteren naar een steeds kritischer
wordende opdrachtgever die nog maar één doel heeft: het realiseren van de doelstelling.

Kortom, er is nog veel tijd nodig voor herbezinning en nieuw beleid.

Met dit beeld van de overheidsinzet voor ogen, ontwikkelt zich ook een beeld voor het bedrijfsleven. We
hebben de verwachtingen van een aantal bedrijven voor de komende jaren eens geïnventariseerd
teneinde een toekomstbeeld te vormen.

Als eerste komt de vraag of de overheid het probleem wel echt wil aanpakken. Er wordt nu al ruim 15 jaar
beleid gemaakt en onderzoek gedaan, zonder dat er - buiten het bouwen van IJsseloog - enige
substantiële actie is ondernomen. De komende jaren hoeft wederom weinig op actie gerekend te worden:
– Er is weinig geld. Volgens de vierde nota waterhuishouding zal het geld dat er is over een veel

langere periode (25 tot 40 jaar) uitgespreid gaan worden.
– Onder het mom van nieuw beleid zal er de komende jaren weer veel gestudeerd gaan worden

(goed voor de adviesbureaus, hoewel die ook geconfronteerd willen worden met resultaten van
uitvoering) en gebeurt er weer weinig aan het verbeteren van de waterbodemkwaliteit.

– Er is hoogstwaarschijnlijk een normwijziging op komst, waardoor het probleem weer anders
gedefinieerd zal worden.

Men ziet als tweede dat het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodem (1989-1998)
een impuls is geweest die weinig tot geen navolging heeft gekregen. Het bedrijfsleven heeft in die
jaren veel geïnvesteerd in nieuwe technieken met de verwachting dat er veel concrete opdrachten uit
zouden komen. Daar deze zijn uitgebleven en naar het zich laat aanzien veel minder worden
uitgegeven, hoeft van het bedrijfsleven niet veel initiatief verwacht te worden. De initiatieven zullen
primair vooral van de overheid moeten komen. Diverse bedrijven hebben inmiddels besloten om niet
door te gaan met de ontwikkeling van nieuwe processen. De reden is het uitblijven van substantiële
orders en een zwalkend overheidsbeleid. Onlangs (Cobouw d.d. 16 juni 1999) hebben RWS, provincie
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Noord-Brabant en gemeente Moerdijk het initiatief genomen om toch een grootschalige
verwerkingsproef uit te voeren. Hoe dit initiatief beoordeeld moet worden is in dit stadium nog niet
duidelijk.

Ten derde vreest men dat veel kennis die is opgedaan op het gebied van bagger- en van
verwerkingstechnieken de komende jaren dreigt te verdwijnen. Het heeft namelijk weinig zin deze
kennis vast te houden. Terwijl, als de eerder genoemde 20 % hergebruiksdoelstelling gehaald moet
worden, zal er meer gedaan moeten worden dan alleen zandscheiding en dus juist kennis ontwikkeling
moet plaatsvinden.

Kortom, het bedrijfsleven heeft weinig vertrouwen in de toekomst waar het gaat om het voortvarend
aanpakken van het waterbodemprobleem, gegeven de ervaringen over de afgelopen jaren. Wil dat
veranderen dan is er duidelijk een stevige nieuwe impuls nodig, waar politiek, beleid, geld, kennis en
middelen elkaar vinden. Dat brengt me tot de afsluiting van deze voordracht:

2. Perspectieven voor AKWA

Wil het met de waterbodems nog iets worden, dan ligt daar een grote uitdaging voor het Advies- en
Kenniscentrum Waterbodem AKWA. AKWA heeft alleen bestaansrecht als er daadwerkelijk wat
gedaan wordt en niet alleen maar gepraat en beleid gemaakt wordt. AKWA kan hierin stimuleren en
intermediair zijn door:
– Het stimuleren van de aanpak van sanering en achterstallig onderhoud van waterbodems.
– Het stimuleren van kennisbehoud en kennisontwikkeling door actieve programma's. Alleen

werkelijke uitvoering zorgt ervoor dat kennis ontwikkeld wordt en behouden blijft.
– Het vormen van de intermediair tussen bedrijfsleven en overheid. Tussen de overheid en het

bedrijfsleven bestaan soms verschillen van inzicht waartussen een brug geslagen moet worden.
AKWA kan die brug vormen.

Kortom, in onze optiek mag AKWA staan voor: Actief Koöperatief Waterbodems Aanpakken.
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3.8 Discussie plenaire ochtenddeel

Discussie o.l.v. ir. M.A. Hofstra  (HK)

In de presentatie van mevr. De Vries wordt gesteld dat “Veel waterbodems vallen in de categorie
chemisch afval”.
Reactie van dhr. Carpay: “Het is niet juist de waterbodem als chemisch afval te zien. Dat plaats de
waterbodem ten onrechte in een zeer negatief daglicht. Door juist de baggerspecie te zien als een
potentiële grondstof benaderen we het probleem positief en ontstaat er ook meer maatschappelijk
draagvlak voor oplossingen”.

Vraag vanuit de zaal (Waterschap Regge en Dinkel):  Wat is de rol en/of betrokkenheid van VROM in
AKWA?
Dhr. Laboyrie & dhr. Hofstra: “VROM is zeer direct bij AKWA betrokken. Als eerste heeft zij zitting in
het externe platform (of externe begeleidingsgroep) van AKWA. In deze groep worden o.a. de rol, de
taak en de visie van AKWA besproken en wordt het onderzoeksplan afgestemd met andere
organisaties. Daarnaast is er op projectniveau ook veel afstemming met VROM, zoals bijvoorbeeld bij
de opstellen van depotcriteria, actief bodem beheer, risico’s en normering etc.”
Reactie Dhr. Vermeulen: VROM zou een rol kunnen spelen bij het meer integreren van verschillende
beleidsterreinen, zoals: bodem, grondwater, oppervlaktewater, waterbodem. Waterbodem zou dan
niet meer zo nadrukkelijk apart staan maar als onderdeel van het geheel gezien worden met ook één
wetgeving, één normeringsstelsel etc.
Reactie Dhr. Laboyrie:  Uit recent onderzoek blijkt echter wel dat bepaalde zeer fundamentele
processen in de bodem en waterbodem anders verlopen. Deze processen hebben invloed op risico’s en
dus ook op normering en wetgeving. Dit pleit voorlopig niet voor één geïntegreerd normeringsstelsel”.

In de optiek van dhr. Campen staat AKWA voor Actief Koöperatief Waterbodems Aanpakken.
Reactie van VBKO; de heer Van Bijnsdorp: “De VBKO ondersteunt de uitspraken van de heer Campen
van harte: het waterbodemprobleem moet nu eens echt aangepakt worden, er moeten saneringen
uitgevoerd worden! Daarnaast zijn samenwerkingsverbanden gericht op kennisuitwisseling, ook met
het bedrijfsleven, belangrijk. De VBKO wil in ieder geval graag samenwerken met AKWA”.

Vraag vanuit de zaal (RWS Directie Oost-Nederland): Kan AKWA ook een rol spelen bij het
ondersteunen van Bevoegde Gezagen ten aanzien van de waterbodemproblematiek?
Dhr. Laboyrie: Indien gewenst kan AKWA ook Bevoegde Gezagen van advies voorzien. Hier ligt met
name een taak voor de onderzoeksgerichte component van AKWA, aangezien hier veel kennis
voorhanden is over wet- en regelgeving en (milieu)effecten. Daarnaast is voor meer algemeen gebruik
bijvoorbeeld een Leidraad Wet- en Regelgeving Depots ontwikkeld, welke met name bedoeld is voor
Bevoegde Gezagen. Hierin wordt ten aanzien van het ontwerpen van depots een overzicht gegeven
van benodigde vergunningen, relevante milieu-effecten en de ‘vertaling’ van deze aspecten naar
ontwerp-eisen”.

Naast bovenstaande vragen en reacties uit het publiek ontspon zich een discussie tussen alle
paneldeelnemers over de rol en taak van AKWA, met name ten aanzien van het spanningsveld
‘overheid-markt’.
Algemene conclusie van deze discussie was dat AKWA in ieder geval duidelijk moet zijn over haar rol
en taken: wat mag AKWA wel en wat AKWA mag niet. Deze rol- en taakverdeling is nu in ieder geval
nog niet scherp. Over deze rol- en taakverdeling moet AKWA vervolgens helder communiceren met
haar omgeving. AKWA neemt deze aanbeveling mee.



AKWA-congres 1999:  Waterbodems in de volgende eeuw

Advies- en Kenniscentrum Waterbodems Datum: 30 juni 1999
Documentnr:WAU.CON-3-99044   pagina 27 van  61
Versie 2

4. Samenvattingen van de bijdragen (parallelsessies)

4.1 Sessie 1: Afstemming waterbodem - droge bodem

4.1.1 Aanpak en afstemming droge-natte bodemproblematiek

drs. T. Bakker
AKWA

In het beleidstraject tot en met het uitbrengen van de vierde Nota waterhuishouding is veel aandacht
besteed aan het vaststellen van randvoorwaarden waarbinnen waterbodemsanering moet worden
uitgevoerd. Steeds is de parallel getrokken met de landbodemsanering en de regelgeving daarvoor is
ook voor de waterbodem van toepassing verklaard. De uitvoeringspraktijk wijst uit dat er vaak
duidelijke verschillen zijn die een specifiek op de waterbodem gerichte aanpak lijken te rechtvaardigen.
Aan de andere kant blijven er ook argumenten om tenminste de aanpak op hoofdlijnen zoveel mogelijk
gelijk te houden.

De vierde Nota waterhuishouding geeft eerste richting aan de manier waarop de specifieke
waterbodemaanpak invulling kan krijgen. Belangrijke onderdelen die de vierde Nota daarbij aangeeft
zijn:
 het meer planmatig aanpakken van het waterbodemvraagstuk, waarbij het Tienjarenscenario

waterbodems een belangrijke rol moet vervullen en
 het bevorderen van actief waterbodembeheer.

Daarnaast worden een aantal onderwerpen genoemd die in andere parallelsessies van het AKWA-
congres worden bediscussieerd, zoals:
 berging van baggerspecie in open putten,
 anders (omgaan met het) beoordelen van baggerspecie en
 stimuleren van hergebruik van al dan niet verwerkte baggerspecie.

De uitdaging voor het nieuwe millennium is het niet alleen bij het formuleren van plannen te laten,
maar hieraan ook in de uitvoeringspraktijk invulling te geven.

Het waterbodemvraagstuk

Door de relatief sterke aandacht voor de waterbodemsanering in beleidsdocumenten is bij sommigen
het beeld ontstaan dat sanering het belangrijkste punt van aandacht is binnen het thema
waterbodems. De problematiek is in werkelijkheid aanmerkelijk breder.

De waterbeheerders worden vooral geconfronteerd met de problematiek van verontreinigde
baggerspecie die bij onderhoudsbaggerwerk vrij komt. Deze baggerspecie wordt binnen de Wet
milieubeheer als afvalstof beschouwd en de beheerder wordt hierdoor geconfronteerd met een
complex geheel aan regelgeving, waardoor het vinden van oplossingen vaak een moeizaam
administratief proces wordt. Daarnaast spelen de kosten die met het afzetten van deze baggerspecie
gemoeid gaan een belemmering voor een daadwerkelijke aanpak. Het resultaat is dat, zeker bij
gemeenten, soms sprake is van achterstand in onderhoud van o.a. havens, scheepvaartwegen en
stadswateren.

Ook rond sanering bestaan de nodige vragen. Met het in gang zetten van de beleidsvernieuwing rond
het bodemsaneringsbeleid (BEVER) is het begrip functioneel saneren bespreekbaar geworden. Als
gevolg hiervan is meer maatwerk mogelijk. De regelgeving (of de interpretatie daarvan) is echter nog
knellend, maar er worden door deze nieuwe benadering uitvoerbare perspectieven geboden.
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Door hoge waterstanden op de Rijn en Maas in 1993 en 1995 en door problemen met overvloedige
regenval in 1998 zijn er plannen gemaakt voor ingrepen in watersystemen om de waterafvoer en
waterhuishouding te verbeteren. Zeker in het rivierengebied betekent dit grondverzet op grote schaal.
De (uiterwaarden)grond die hiervoor afgegraven moet worden is in veel gevallen duidelijk
verontreinigd. De vraag waar de grote hoeveelheden verontreinigde grond en waterbodem naar toe
moeten is één van de problemen die opgelost moet worden en waarvoor eerste ideeën zijn uitgewerkt.

Het Tienjarenscenario: regionaal oplossingen zoeken

Bij de voorbereiding van de vierde Nota waterhuishouding werd geconstateerd dat met de aanpak van
de waterbodems nog onvoldoende vordering kon worden gemaakt. De hoeveelheid onderhoudsspecie
die verwijderd wordt is onvoldoende om de aanwas bij te houden, waardoor van inlopen van
achterstand zeker geen sprake kan zijn. Verder is het tempo van het saneringsprogramma nog steeds
zo laag dat saneringsingrepen tot ver in de volgende eeuw zullen moeten doorgaan.

De achterstanden leiden tot schade voor milieu, vaarweg- en waterhuishoudingsfuncties en tot
stagnatie bij herinrichting van landelijk gebied, natuurontwikkeling, stedelijk waterbeheer, toerisme en
recreatie.
Om de problematiek op te lossen zou een extra impuls nodig zijn van in totaal bijna 2 miljard gulden.
Het kabinet heeft in het regeeraccoord voor de aanpak van verontreinigde waterbodems een
intensivering van in totaal 600 miljoen gulden tot 2010 opgenomen, 115 miljoen voor de lopende
regeerperiode en 485 voor de periode daarna. Gezien de claim van 2 miljard blijft de vraag of met deze
extra impuls voldoende resultaten kunnen worden bereikt om draagvlak voor verdergaande inzet te
bereiken.

Om de beschikbare middelen voor de aanpak van het waterbodemvraagstuk, reguliere zowel als extra,
zo slagvaardig mogelijk in te kunnen zetten hebben de betrokken overheden afgesproken de uitdaging
gezamenlijk op te pakken binnen het Tienjarenscenario waterbodems. Daarvoor zijn drie concrete
uitvoeringssporen gekozen:
 een vertaling van het huidige inzicht in de problematiek naar goed onderbouwde projectplannen

alsmede een gezamenlijke samenhangende programmering van die projecten
 permanente platforms voor overleg, communicatie en informatie-voorziening, met name op

regionaal niveau
 gerichte planning van grootschalige, deels bovenregionale verwerkings- en stortcapaciteit en een

ruimhartige openstelling daarvan voor alle overheden

Binnen het Tienjarenscenario staat het zoeken naar gezamenlijke oplossingen in de regio centraal: daar
waar de knelpunten het sterkst gevoeld worden is de creativiteit bij het zoeken naar oplossingen het
grootst. Door betere afstemming en gezamenlijke planvorming is de eerste winst al te halen.
Aanvullend zal worden gekeken wat op landelijke schaal noodzakelijk is, bijvoorbeeld in de vorm van
grootschalige stort- en verwerkingsmogelijkheden, waar nodig en mogelijk aanpassen van regelgeving
en ondersteunen met gerichte onderzoeksactiviteiten. Het Tienjarenscenario zal niet een dik rapport als
eindproduct gaan leveren, wel jaarlijkse overzichten over uitgevoerde ingrepen en geplande
activiteiten. Het hoofdproduct van het Tienjarenscenario moet een goed lopende aanpak van het
waterbodemvraagstuk worden. Het Tienjarenscenario is nadrukkelijk een proces dat in werking wordt
gezet.

Actief Bodembeheer: creëren van win-win situaties

In een aantal gebieden is de omvang van de waterbodemproblematiek zo groot en complex, dat
verwijdering uit het gebied vooralsnog geen reële oplossing biedt. In plaats van verwijdering van het
verontreinigd materiaal ligt het meer voor de hand te zoeken naar mogelijkheden van risicoreductie en
risicobeheersing.
In veel gevallen zijn er combinaties te maken met andere plannen, zoals bijvoorbeeld herinrichting ten
behoeve van natuurontwikkeling of voor het vergroten van de veiligheid. Eerste projecten, waarbij het
vrijkomende verontreinigde sediment binnen het gebied zelf wordt toegepast worden op dit moment
al uitgewerkt.. Uitgangspunt daarbij is dat er én een verbetering van het milieu c.q risicoreductie
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optreedt én andere, vaak morfologische, knelpunten worden opgelost. Op deze manier treedt er winst
op voor zowel de functies van het gebied als het milieu.

Voor het rivierbed is deze benadering uitgewerkt in de beleidslijn “Omgaan met verontreinigd
sediment in de grote rivieren / actief bodembeheer in het rivierbed”. Alhoewel in deze beleidslijn
risicoreductie voorop staat, wordt in een aantal gevallen ook stand-still voor de bodemkwaliteit als
minimum-variant geaccepteerd.

De komende jaren zal het begrip actief waterbodembeheer ook voor andere gebieden dan het rivieren
gebied moeten worden uitgewerkt. Heel belangrijk daarbij is dat het verwijderen van verontreinigd
sediment op de ene plaats (saneren) niet los gezien kan worden van de discussie over wat er met de
vrijkomende baggerspecie gaat gebeuren. Het is echter ook zo dat het toenemen van risico’s in een
beperkt gebied, bijvoorbeeld door opslag van verontreinigd materiaal, acceptabel kan zijn als het elders
voldoende gecompenseerd wordt doordat daar risico-reductie optreedt. Een belangrijk punt daarbij is
een realistische risicoschatting. Door bewust om te gaan met bijvoorbeeld milieu-omstandigheden
kunnen de risico’s sterk beïnvloed worden. Generieke gehalte-criteria en beoordeling van baggerspecie,
los van het ontvangende gebied of het gebied van herkomst zijn daarin belemmerend en leveren
stagnatie op.

Actief waterbodembeheer wordt echt een hulpmiddel voor beheer als we kans zien om actief om te
gaan met de aanwezige risico’s als gevolg van verontreinigingen. Als verontreinigingen door de locatie,
het gebruik daarvan of door eventueel te creëren milieuomstandigheden geen directe risico’s opleveren
is het, gecontroleerd, laten liggen waarschijnlijk één van de beste opties. Deze vorm van actief bezig
zijn met verontreinigingen vraagt echter wel een aanpassing in denken. Het onderscheid tussen
waterbodem en landbodem is in dit opzicht niet dat er verschillende benaderingen gevolgd moeten
worden, wel verschillen de milieuomstandigheden en de functies, waardoor de uitwerking toch heel
verschillend kan worden. Het einddoel is echter identiek: probeer oplossingen te vinden waarbij de
gebruiksmogelijkheden groter worden en tegelijk het milieu ook verbetert. Technisch is de kennis voor
een aantal oplossingen aanwezig, voor andere problemen zijn mogelijke oplossingsrichtingen
benoemd, maar moet nog verder onderzoek plaatsvinden. Een belangrijke voorwaarde voor het
oplossen van een veel knelpunten is bestuurlijk doorzettingsvermogen en de wil om de schouders er
gezamenlijk onder te zetten.
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4.1.2 Discussie sessie 1

Discussie o.l.v. ir. Th. Edelman (SNBS)

Dhr. Dolman: Morgen, op 1 juli 1999, treedt het Bouwstoffenbesluit in werking. Hoe wordt dan
omgegaan met sulfaat?
Dhr. Munters: Ook op politiek niveau is discussie over de normering gevoerd. De sulfaatnorm is
verruimd, verlicht zo u wilt, in de loop van de voorbereiding van het Bouwstoffenbesluit. Maar door
uitloging naar het grondwater bestaat een kans op overschrijding van de drinkwaternorm, en zou
verruiming niet mogen plaatsvinden.
Dhr. Schram: Alleen sulfaat is een probleem voor toepassing van klasse 1 in bouwstoffen, het probleem
doet zich niet bij andere stoffen voor.

Zaal: Een strenge aanpak van met minerale oliën vervuilde baggerspecie ontbreekt.
Dhr. Bakker: Het is de vraag of het wel minerale olie ís, of toch geen andere verbinding. VROM en
V&W overleggen wekelijks over deze materie.

Dhr. Van Vianen: PAK’s zijn voor de landbouw minder kritisch dan voor water. Dit aspect moet men
betrekken bij verandering van de normen.
Dhr Bakker: Dit probleem komt door de toetsingswaarde. PAK’s hebben in de evaluatienota al een
ruimere norm gekregen.

Dhr. Stam: Er is sprake van sulfaatuitloging van de gronden in Noord- en Zuid-Holland. De grond
voldoet niet aan de normen, maar wordt overal toegepast.

Dhr. Haan: Het komt voor dat sanerings- en onderhoudsspecie wordt vermengd voor een leeflaag bij
waterbodems. Hoe komt dat?
Dhr Bakker: Bij de Merwede is dat toegepast, omdat een natuurlijke afdekking ontbrak. Normaal wordt
bij onderhoud een overdiepte gebaggerd en komt er een leeflaag overheen. Dat is echter niet nodig als
het water louter een functie van vaarweg heeft.

Dhr. Leenmans: Door functiegericht saneren is later geen functieverandering meer mogelijk.
Dhr. Munters: Daar moeten we praktisch mee omgaan. Als de grond een nieuwe functie krijgt, moeten
maatregelen worden genomen om die functie mogelijk te maken.
Dhr. Van ‘t Hof: Functiegericht saneren levert problemen voor de beheerder op omdat normen of
richtlijnen ontbreken.
Dhr. Munters: Er komen richtlijnen voor bepaalde functies. Voor de functies natuur en landbouw
komen geen standaardpakketten, maar wordt maatwerk geleverd.
Dhr. Bakker: Streng uitvoeren is vaak onbetaalbaar. Het leveren van maatwerk is niet alleen financieel
gunstige, maar ook positief voor het milieu.
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4.2 Sessie 2:  Verwerken: Noodzaak of utopie?

4.2.1 Stand van zaken verwerkingstechnieken

dr.ir. K.P. Groen
ir. R.H. Ringeling
AKWA

Probleemschets
Door sedimentatie van zwevende stof kent ons land een continue aanwas van de sliblaag in vaarwegen
en havens. Het overtollige slib moet worden verwijderd ten behoeve van de scheepvaart en de
waterdoorvoer. Dergelijke baggerwerkzaamheden worden in ons land al sinds jaar en dag uitgevoerd.
De daarbij vrijkomende  baggerspecie werd steeds gezien als een welkom en nuttig toe te passen
product (dijkverzwaring, inpoldering).

Hierin is een ommezwaai gekomen nadat begin jaren tachtig bekend werd dat de baggerspecie
verontreinigd was. Omdat toepassing van verontreinigd materiaal milieuhygiënisch niet verantwoord
was, moesten andere oplossingen gevonden worden. De specie zou ofwel onder isolerende condities
gestort moeten worden in grootschalige depots, ofwel verwerkt worden tot toepasbaar/herbruikbaar
materiaal. Sinds de jaren tachtig is veel energie gestoken in de inventarisatie van de
waterbodemkwaliteit, de aanpak van de bronnen, de ontwikkeling van beleid, wet- en regelgeving,
verwerkingstechnieken voor verontreinigde baggerspecie en de realisatie van depotcapaciteit.

Door gebrek aan capaciteit voor storten en verwerken van baggerspecie en beperkte financiële
middelen, is er een achterstand ontstaan in de baggerwerkzaamheden. Hierdoor wordt met name de
nautische functie van waterwegen (scheepvaart, waterafvoer) nadelig beïnvloed.

Beleid
Ten behoeve van de omgang met verontreinigde waterbodems en baggerspecie is een klasse-indeling
gemaakt op basis van de ernst van de verontreiniging (klasse 0 t/m 4). Voor de bestemming de specie
is het beleid (NW4) als volgt:
1.  Klasse 0/1 specie: vrij verspreidbaar.
2.  Klasse 2 specie: verspreidbaar onder voorwaarden
Naar zee: totale vracht van verontreinigingen mag niet hoger zijn dan in 1987

(gehaltetoets, later ook nog beoordelingssysteem gebaseerd op biologische
effecten en milieubezwaarlijkheid).

Naar land: Verspreiden verlengd tot 1 januari 2003 (tot 20 meter van de watergang - in
tussenliggende periode besluit over kwaliteit baggerspecie i.r.t. verspreiding).

Naar zoet water: verspreiding onder voorwaarde stand-still principe toegestaan). Voldoet de
klasse 2 specie niet aan deze voorwaarden dan is het niet vrij verspreidbaar.

3.  Klasse 3 / 4 :             niet vrij verspreidbaar.
Voor deze ernstig verontreinigde baggerspecie zijn twee bestemmingen mogelijk: 1) storten, in
gesloten depots of  in open depots (diepe putten) of 2) verwerken gevolgd door hergebruik
(streefwaarde) of nuttige toepassing als bouwstof. Voor deze laatste optie dient voldaan te worden aan
de normen van het Bouwstoffenbesluit (Bsb).

Voor de verwerking van baggerspecie is de niet vrij verspreidbare baggerspecie van belang. Stort en
verwerking zijn hierbij 2 concurrerende opties. Het beleid is gericht op 20% verwerken van de
vrijkomende baggerspecie, door implementatie van eenvoudige technieken als gebiedsgerichte
toepassing, rijping, landfarming en zandscheiding (NW4). Het Nederlandse milieubeleid is er op gericht
afvalstromen drastisch terug te dringen en minder primaire grondstoffen te gebruiken. Dit beleid is
weergegeven in de zogenaamde ladder van Lansink. Deze geeft in volgorde van prioriteit aan hoe
moet worden omgegaan met afvalstoffen. De volgorde is: preventie, hergebruik, nuttige toepassing,
bewerken, verbranden en als laatste trede storten.

De nieuwe beleidslijn ‘Actief bodembeheer riviergebied’ is gericht op de (grote hoeveelheden)
baggerspecie die in het kader van de veiligheid van de grote rivieren zullen vrijkomen. Hierbij wordt het
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mogelijk om ook ernstig verontreinigd materiaal, onder voorwaarden (stand-still of reductie van
risico’s) in het eigen gebied toe te kunnen passen.

Aanbod aan specie
Dankzij het (inter)nationale waterkwaliteitsbeleid zijn veel rivieren, meren en kanalen thans schoner en
is de sanering van waterbodems op veel plaatsen een zinvolle optie geworden. Intensieve programma’s
om de bronnen te saneren hebben effect gesorteerd, maar nog steeds ontstaat klasse 2. Ook het
sediment dat ons land binnenkomt via Rijn en Maas is minder verontreinigd, maar nog niet schoon
(klasse 2/3). Daarnaast is ook nog eerder gesedimenteerde materiaal aanwezig (de erfenis).

Er wordt onderscheid gemaakt in waterbodems die verwijderd moeten worden vanwege nautische
redenen (onderhoudspecie) en vanwege milieuhygiënische redenen (saneringspecie). Wanneer de
kwaliteit van de waterbodem klasse 3 of 4 is, dient de noodzaak en urgentie van verwijdering te
worden onderzocht. Ook bij onderhoudswerkzaamheden kan overigens klasse 3 of soms 4 specie
aanwezig zijn. Over het algemeen geldt dat baggeren voor onderhoud een hogere prioriteit kent dan
het z.g.n. saneringsbaggeren.

Op basis van de meest recente inventarisatie is de verwachting dat tot  het jaar 2015, circa 1 miljard
kubieke meter baggerspecie verwijderd dient te worden. Hiervan is 250 miljoen kubieke meter van
klasse 3 / 4 kwaliteit en zal dus verwerkt of gestort moeten worden. De meeste specie is verontreinigd
met een cocktail van verontreinigingen (organisch/anorgansich). In deze cijfers zijn de aanmerkelijke
hoeveelheden vervuilde specie in het winterbed van de grote rivieren (30-100 miljoen kubieke meter)
nog níet meegenomen.

De waterbodemproblematiek is thans in omvang en aard globaal bekend. Nut en noodzaak van een
aanpak zijn evident, de technische mogelijkheden zijn voldoende uitgezocht en depotruimte deels
gerealiseerd.
De tijd is gekomen om het achterstallige baggerwerk ter hand te nemen. Met de huidige financiële
middelen is de verwachting is dat de sanering van de waterbodems nog enkele decennia zal gaan
duren.

Technieken voor behandeling van baggerspecie
In de periode 1989 - 1997 is  het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW)
uitgevoerd. Dit programma had tot doel milieuvriendelijke bagger- en verwerkings-methoden te
ontwikkelen en te operationaliseren. Hierbij is intensief samengewerkt tussen Rijkswaterstaat en het
bedrijfsleven. Het  doel is verwezenlijkt: diverse verwerkingstechnieken zijn geoperationaliseerd in
ontwikkelings- en demonstratieprojecten. Een kanttekening terzijde is dat het aanbod van baggerspecie
voor verwerking in de praktijk is achtergebleven bij de eerder ontstane verwachting.

Ook werd het Projectbureau Hergebruik Baggerspecie (PHB) ingesteld (1993 - 1998). De activiteiten
van het PHB liepen uiteen van technieken zoals rijping, zandscheiding en gebiedsgerichte toepassing,
tot meer omvattende integrale verwerkings- en hergebruiksplannen waarbij de totale keten van
baggeren tot aan bestemmen in ogenschouw wordt genomen. Naast onderzoek naar de verbetering
van bestaande verwerkingstechnieken zijn ook proef- of demonstratieprojecten uitgevoerd. Een
belangrijke taak van het PHB was het bevorderen van het gebruik van producten uit baggerspecie en
het overdragen van de verzamelde kennis.

Beide programma’s zijn nu integraal opgenomen binnen het thema Maatregelen van AKWA. Om aan
de beleidsdoelstelling (20% van de baggerspecie toepassen) te voldoen, richt het huidige onderzoek
zich op de implementatie van eenvoudige technieken, zoals gebiedsgerichte toepassing, rijpen,
landfarmen en zandscheiden. Het vereenvoudigen van de technieken en verlagen van de kosten,
neemt hierbij een grote rol in.

Kosten van verwerken en storten
Uit de ladder van Lansink mag geconcludeerd worden dat vanuit het milieubeleid verwerking de
voorkeur verdient boven storten. De vraag is allen tegen welke kosten dit zal gebeuren. Onlangs is een
kostenvergelijking tussen storten en verwerken van baggerspecie opgesteld. Deze is samengevat in de
tabel. De volgende conclusies kunnen worden getrokken:
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• de stortkosten en verwerkingskosten depot Slufter zijn veel lager dan de overige en kunnen als de
laagst mogelijke kosten worden beschouwd;

• indien afvalstoffenbelasting in rekening wordt gebracht (ongeveer ƒ 38,- per kubieke meter), is het
afscheiden van zand concurrerend t.o.v. storten. Zonder afvalstoffenbelasting zijn lokatiespecifieke
omstandigheden bepalend;

• verwerking door afscheiden van zand en thermische immobilisatie van de slibfractie leidt tot hogere
kosten: de kostprijs inclusief opbrengst grind/basalt is vergeleken met storten of natuurlijke
scheiding in een sedimenatiebekken + storten van de slibfractie een factor 4 tot 13 hoger;
vergeleken met mechanisch zand afscheiden en storten van de slibfractie is de kostprijs inclusief
opbrengst grind/basalt een factor 2 tot 5 hoger. Indien afvalstoffenbelasting verschuldigd is voor
het storten van baggerspecie of afgescheiden slibfractie, neemt zowel het verschil in kostprijs ten
opzichte van storten als het verschil ten opzichte van mechanisch afscheiden van zand en storten
van de slibfractie af tot een factor 1,3 à 2; ten opzichte van natuurlijke scheiding in een
sedimentatiebekken en storten van de slibfractie neemt het verschil in kostprijs af tot een factor 1,8
à 3.

• landfarmen kan voor een beperkt aantal verontreinigingen een relatief goedkoop alternatief bieden.
Het gaat hier met name om species die verontreinigd zijn met organische micro-verontreinigingen.

Behandeling Kostprijs (ƒ/m3) Tarief  (ƒ/m3)
STORTEN SPECIE

Storten specie in Slufter 5 á 6 15
Storten specie in IJsseloog 20 25
Storten specie in 3e Merwedehaven bedrijfsgeheim 91
VERWERKING (ZWARE METALEN OF COCKTAILS)
Natuurlijke scheiding in bekken     6 (Slufter), 23

(IJsseloog)
15 (Slufter)

Mechanisch zand afscheiden   15 (Slufter), 39
(IJsseloog)

15 (Slufter)

Mechanisch zand afscheiden + ontwateren
slibfractie

  50 - 60   (*) 65 (Pecos/3e

Merwedehaven)
Mechanisch zand afscheiden + sinteren
slibfractie (product: kunstgrind)

  89  (Ecotechniek)
105 - 150 (*)

geen tarief beschikbaar

Rijpen 10 - 30 (*) (**)
VERWERKING (ORGANISCHE VERONTREINIGINGEN)
Landfarmen 35 - 35    (*) geen tarief beschikbaar
Thermische desorptie 80 - 120  (*) geen tarief beschikbaar
Mechanisch zand afscheiden + solvent extractie
slibfractie

70 - 90    (*) geen tarief beschikbaar

Mechanisch zand afscheiden + bioreactor
slibfractie

60 - 70    (*) geen tarief beschikbaar

Mechanisch zand afscheiden + chem. oxidatie
slibfractie

80 - 110  (*) geen tarief beschikbaar

(*) Uit Handboek Bodemsaneringstechnieken, deel H (in druk)
(**) Beperkte kwaliteitsverbetering

Kansen voor verwerking en toepassing van baggerspecie
De technologie voor baggerspecieverwerking is gereed voor opschaling naar praktijktoepassing. Toch
lijkt de implementatie van de verwerking te stagneren, waarbij met name het kosten-aspect een rol
speelt.

Hierbij  is sprake van een verdringingsmarkt, waarbij producten uit baggerspecie moet concurreren met
primaire grondstoffen. Dit betreft enerzijds de kwaliteit van de producten en anderzijds de kosten. Ten
aanzien van de kosten kan deze slag gewonnen worden door verlaging van de kosten voor
baggerspecieverwerking laag dienen te zijn, danwel door het belasten van  het gebruik aan primaire
grondstoffen Voor de meer geavanceerde technieken zullen de kosten sterk moeten dalen, willen deze
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producten (kunstgrind, kunstbazalt) een kans  maken. Voor zeer specifieke gevallen is de toepassing
van meer geavanceerde technieken een optie. Over het algemeen levert de toepassing van eenvoudige
technieken, zoals zandscheiding in sedimentatiebekkens geen hoogwaardige grondstoffen op, zoals
beton-, metsel- of drainagezand, maar blijven de toepassingsmogelijkheden beperkt tot ophoogzand.
Daarnaast leveren deze technieken geen constante productkwaliteit en blijft het product meestal nog
licht verontreinigd. Dit verkleind de toepassingsmogelijkheden voor producten van eenvoudige
technieken.

Gezien de beperkte budgetten en het enorme aanbod van verontreinigde baggerspecie zal de keus
gemaakt moeten worden: “Gaan we kleine hoeveelheden verontreinigde specie met geavanceerde
technieken opruimen of wordt een veel grotere hoeveelheid opgeruimd tegen lagere kosten per
kubieke meter?”

Vooralsnog is de keus gemaakt  voor het aanpakken van grotere hoeveelheden en de toepassing van
eenvoudige technieken in combinatie met het storten van baggerspecie in depots. Toch dienen we ons
te realiseren dat het storten van verontreinigde specie in depots ons in de toekomst opnieuw met een
erfenis uit het verleden zal opzadelen. Ook zal op deze wijze technologische ontwikkeling van
verwerkingstechnieken niet worden gestimuleerd.
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4.2.2 Van verontreinigde baggerslib naar bouwstof

dr. C.J.J. Schouten
Stichting Klasse 4

De Stichting Klasse 4 wil de toepassing van deels of geheel uit klasse 4  baggerspecie geproduceerde
herbruikbare bouwstoffen bevorderen.

De verontreiniging van de Nederlandse waterbodems stelt de overheid en andere waterbeheerders in
toenemende mate voor een probleem. Ongecontroleerde stort of verspreiding van deze specie is niet
toegestaan. Het vervuilde slib moet ofwel direct worden gestort in een beveiligd depot ofwel
(gedeeltelijk) worden verwerkt tot  bruikbare producten. Bij de keuze tussen deze twee mogelijkheden
spelen naast kostenaspecten, milieu en veiligheidsoverweging een rol  Alhoewel de humane en
ecologische risico’s van de verontreinigde waterbodems en de bij sanering of werken vrijkomende
grond niet anders zijn dan bij landbodems gaat de overheid in Nederland  er verschillend mee om.
Ernstig verontreinigde waterbodems die gebaggerd worden en technisch reinigbaar zijn stort men met
enige regelmaat in lokaties die op lange termijn de omgeving kunnen beïnvloeden. Een aantal
bedrijven dat zich met de verwerking van specie bezighoudt, vindt dat de maatschappelijke kosten
baten verhouding  van verwerking  van een deel van de meest verontreinigde specie niet in voldoende
mate bij het publiek en geïnteresseerde partijen bekend is.  Met name het storten van de gigantische
volumes baggerspecie van klasse 2, 3 en 4 die jaarlijks in Nederland vrij komen kan men  veel
acceptabeler maken indien men aantoont dat zorgvuldig met de ernstig verontreinigde species (klasse
4) is omgegaan en dat er eerst onderzocht is dat niet al te gemakkelijk ontheffingen door de overheid
verleent worden voor het storten . Door het verwerken van een belangrijk deel van de relatief kleinere
hoeveelheid klasse 4 specie tot nuttig toepasbare bouwstoffen en/of door  reiniging en scheiding van
de zandfractie in combinatie met immobilisatie van het residu, bereikt men een hoog  milieurendement.
Het storten van de bulk bestaande uit de minder verontreinigde specie wordt hierdoor maatschappelijk
meer acceptabel. De omgang met verontreinigde waterbodems gaat dan ook meer paralel lopen met
de behandeling  van de verontreinigde landbodems.

De stichting klasse 4 tracht haar doelstellingen te bereiken door:

1) Het wegnemen van blokkades (politiek, ambtelijk, regelgeving en perceptie)
2) Het bevorderen van een heffing op primaire grondstoffen
3) De afvalstoffenheffing dient ook op klasse 4 baggerspecie van toepassing te zijn aangezien er

technisch en financieel haalbare alternatieven zijn voor het storten.

Voorbeeld verwijderingsketen verontreinigde baggerspecie

Door de “Stichting klasse 4” is een rekenvoorbeeld uitgewerkt, gebaseerd op een verwijderingsketen
waarbij de sterkst verontreinigde baggerspecie wordt verwerkt. Aan dit rekenvoorbeeld liggen de
volgende uitgangspunten ten grondslag:

1) Nederlands beleid ten aanzien van de verwijdering van baggerspecie is sterk gericht op de
aanpak van het volumeprobleem. Mede door de in de 3e Nota geformuleerde
"volumedoelstelling" ten aanzien van verwerking het hergebruik (20% van het aanbod), en de
beperkte stortcapaciteit, is de discussie rond verwerken alleen gericht op de vragen "hoeveel
kunnen we verwerken" en "hoeveel kost dit". Het resultaat hiervan is dat alle aandacht is
gericht op verwerken van relatief licht verontreinigde baggerspecie met eenvoudige technieken
(tegen lage kosten). Bij deze aanpak zal de "probleemspecie" gestort moeten worden depots.

2) Omdat bij storten van "reinigbare baggerspecie" tot 2001 ontheffing is veleend van
stortbelasting, wordt doorgerekend, zijn de stortkosten dermate laag dat alleen de meest
simpele technieken in aanmerking komen (sedimentatiebekkens en rijpen). Hiermee is het
gelijkheidsbeginsel onder druk komen te staan, zoals blijkt bij vergelijking met de aanpak van
de verontreinigde landbodems. Dit blijkt in extreme mate bij de aanpak van verontreinigde
uiterwaardgrond. Als "droge baggerspecie" kan deze grond voor een zeer beperkt bedrag
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worden gestort, terwijl als "landbodem" dezelfde grond voor ca fl 100,- /m3 gereinigd of
gestort zou moeten worden.

3) De discussie over het "milieurendement" is ondergesneeuwd bij deze aanpak van de
baggerspecieproblematiek. Alle baggerspecie die niet met eenvoudige verwerkingstechnieken
(kosten lager dan fl 30,-) verwerkt kan worden, wordt  gestort in grootschalige depots. Bij deze
aanpak wordt het echte milieuprobleem weggewerkt in de grote specie-berg. Dit topje van de
baggerberg kan nader worden gedefinieerd op basis van een aantal criteria, zoals:
a) baggerspecie die dermate sterk verontreinigd is dat een speciale aanpak

wenselijk is (bv gehaltes boven de signaleringswaarde/BAGA-grenswaarde,
aanwezigheid van toxische organische stoffen in zeer hoge gehaltes, gehaltes
boven de vergunningvoorschriften grootschalige depots);

b) baggerspecie waarin mobiele verontreinigingen voorkomen;
c) baggerspecie die voor storten in natte depots ongewenste eigenschapen bezit,

zoals slechte consolidatie-eigenschappen (vette klei, sterk humusrijk, veen)
4 Voor veel van dergelijke typen baggerspecie (of residuen van fractiescheiding) zijn

verweringstechnieken beschikbaar en op pilot-schaal getest. De kosten voor deze technieken
zijn (natuurlijk) hoger dan de stortkosten in grote depots. Deze hogere kosten zijn te
verantwoorden met het hogere milieurendement dat door verwerking wordt bereikt. Dit
rendement kan bijvoorbeeld inzichtelijk worden gemaakt door het toepassen van de
"vrachtbenadering". Met verwerking van een relatief klein deel van de baggerspecie, wordt
een groot aandeel van de verontreinigingen afgebroken of  geïmmobiliseerd.

Bijkomend voordeel is dat de sterkst verontreinigde baggerspecie niet meer gestort hoeft te worden,
hetgeen de maatschappelijke acceptatie van grootschalige depots kan vergroten.

Voorbeeld verwijderingsketen voor baggerspecie

Geschat wordt dat in de periode 1096 - 2015 ca 1 miljard m3 baggerspecie gebaggerd zal moeten
worden om onderhouds- of saneringsredenen (ca 50 miljoen m3 per jaar). Het grootste deel van de
vrijkomende baggerspecie is schoon, of licht verontreinigd. Deze baggerspecie kan worden verspreid
(indien hiervoor de ruimte beschikbaar is), of direct worden hergebruikt. Naar schatting kan ca  75%
van de baggerspecie op deze wijze worden verwijderd (38 miljoen m3/jaar), waarvan het merendeel
door "verspreiden".

Het overige deel zal verwerkt of gestort moeten worden. Voor het verwerken van (sterk) zandige
baggerspecie kan gebruik worden gemaakt van eenvoudige scheidingstechnieken, zoals deze o.a. bij
de Slufter worden gebruikt (scheidingsbekkens). De restfactie van het scheidingsproces is zal gestort of
verwerkt moeten worden. De baggerspecie die verontreinigd is met olie en/of lichte PAK's kan
mogelijk door rijpen/landfarmen worden verwerkt tot een toepasbare (categorie I) bouwstof. Naar
verwachting kan met deze eenvoudige en relatief goedkope technieken ca 5% van de vrijkomende
baggerspecie worden verwerkt (3 miljoen m3).
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De resterende baggerspecie (ca 9 miljoen m3 per jaar), bestaat deels uit licht tot matig verontreinigde
baggerspecie die vanwege een hoog klei en/of humusgehalte niet verwerkt of toegepast kan worden.
Deze hoeveelheid is geschat op 50% van het totaal (4,5 miljoen m3).

De overige, sterk verontreinigde (klasse 4) baggerspecie, kan mogelijk (ten dele) worden verwerkt met
(intensieve) reinigings- en immobilisatietechnieken. Uitgaande van verwerking van alleen de zeer sterk
verontreinigde baggerspecie (o.a. metaalgehaltes boven de signaleringswaarde), kan de hoeveelheid
"reinigbare baggerspecie" worden geschat op 2 miljoen m3/jaar. Daarnaast kan ook een deel van de
restfractie die bij sedimentatiebekkens vrijkomt (ca 400.000 m3/jaar) worden verwerkt.

Bij deze verwijderingsketen wordt 7 miljoen m3 gestort in depots. Deze baggerspecie ibevat geen
extreem hoge gehaltes aan verontreinigingen, en bevat een hoog lutum- of organisch stofgehalte
waardoor deze baggerspecie alleen tegen hogere kosten (> 100,-/m3) verwerkbaar is.

Techniek Verontreinigingsgraad Kosten/situ
m3

Olie en PAK’s OCB’s en PCB’s Zware metalen

Extensief biologisch
reinigen (landfarmen)

> Interventiewaarde < Interventiewaarde < Interventiewaarde Fl 25,- tot 45,-

Intensief biologisch
reinigen

> Interventiewaarde < Interventiewaarde < Interventiewaarde Fl 35,- tot 65,-

Thermisch reinigen > Interventiewaarde > Interventiewaarde < Interventiewaarde Fl 65,- tot 75,-

Thermisch
immobiliseren

> Interventiewaarde > Interventiewaarde > Interventiewaarde Fl 60,- tot 70,-

Koud immobiliseren < Interventiewaarde < Interventiewaarde > Interventiewaarde Fl 40,- tot 60,-

Uitgaande van bovenstaande uitgangspunten is een berekening uitgevoerd van de jaarlijkse kosten van
de verwijdering van baggerspecie (exclusief baggeren/transport). Bij het “stortscenario”, waarbij alleen
eenvoudige verwerkingstechnieken worden toegepast, bedragen de totale kosten ca 8,- per m3
baggerspecie. Bij verwerking van de sterkst verontreinigde baggerspecie (probleemspecie), zullen de
kosten 15 tot 25% stijgen.

eenvoudig bewerken en hergebruik

verspreiden en direct hergebruik

storten

reinigen/immobiliseren en toepassen

Verontreinigingsgraad

restfractie

Prioriteitsvolgorde verwijdering van baggerspecie

38 miljoen m3

3 miljoen m3

7 miljoen 3

2 miljoen m3

0,2 miljoen m3

0,2 miljoen m3
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Stortscenario
Geen verwerking klasse 4+

Verwerkingsscenario
Met verwerking klasse 4+

Hoeveelheid
(miljoen situ m3/jaar)

Totale kosten
(miljoen gld/jaar)

Hoeveelheid
(miljoen situ

m3/jaar)

Totale kosten
(miljoen gld/jaar)

Verspreiden 31 0 31     0

Direct toepassen 7 0 7     0

Sedimentatiebekkens,
rijpen en landfarmen

3 75 – 135 3   75 – 135

Storten baggerspecie
klasse 3/4 1

9 270 7 210

Verwerken
baggerspecie klasse 4+

0 0 2 100 – 135

Storten residu
sedimentatiebekkens 2

0.4 12 0,2     6

Verwerken residu
sedimentatiebekkens 3

0 0 0,2   25 – 30

Totaal 50 357 - 417 50 416 – 521

Kosten exclusief baggeren en transport

1) Storten in grootschalige RWS-depots. Voor gemeenten en waterschappen kunnen de stortkosten aanzienlijk hoger liggen.
2) Deel van het scheidingsresidu dat relatief licht verontreinigd is en in grootschalige RWS-depots kan (en mag) worden

geborgen.
3) Deel van scheidingsresidu dat zeer sterk verontreinigd is (bv > BAGA-normen) en verwerkt kan worden met thermische

immobilisatie.
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4.2.3 Discussie sessie 2

Discussie o.l.v. dr. W.A. Bruggeman (HK)

In de presentatie van dhr. Schouten wordt duidelijk gemaakt dat de inspanning van onderzoek en
ontwikkeling vooral gericht moet worden op het deel van de zwaar verontreinigde specie, want daar
valt de grootste milieuwinst te behalen.
De discussieleider vraagt de zaal om een reactie op deze stelling.
Zaal: “Dit is een additionele stap, de extra kosten die dit met zich meebrengt, zijn opgebouwd uit zeer
grove schattingen. Daarnaast is er nog geen enkele keuze gemaakt. Moet het van het bestaande
budget? Moet er extra geld komen? Ten koste van wat moet dat extra geld komen?”

De discussieleider laat een sheet zien, waarop als vraag staat: “Halen we de 20 % verwerking”, en
vraagt om een reactie uit de zaal.
Zaal:  (ongeveer 1/3 van de zaal denkt hier positief over) “Die vraagt moet specifieker; ga je
20 % toepassen, hergebruiken, want dat is in feite geen verwerking”.
Zaal: “Hiermee wordt eigenlijk bedoeld dat we 20 % minder willen storten”
Zaal: “We kunnen het met eenvoudige technieken halen, mits er voor die verwerking een redelijke prijs
geldt, het is veel meer een kostenverhaal dan een technische discussie”.

De discussieleider laat nu een sheet zien  waar op de vraag wordt gesteld: “Hoe milieu-effectief is dit
alles?”
Dhr.  Groen: “Door de toepassing van thermische immobilisatie worden de organische componenten
verbrand en worden de aanwezige metalen geïmmobiliseerd. In vergelijking met storten is dit een
aanzienlijke milieuwinst, immers met storten heb je het probleem alleen beheerst”.
Dhr. Schouten: “Een groot deel van het probleem wordt ook veroorzaakt door de emotie die bij
betrokkenen aanwezig is , terwijl het werkelijke gevaar niet goed in kaart wordt gebracht. Dit is vooral
in de droge bodemsector een probleem gebleken”.

Discussieleider: “Er is toch juist bij droge bodem gekozen voor dure oplossingen, waarom kan dat dan
niet bij baggerspecie?”
Dhr. Groen: “Baggerspecie is wettelijk gezien uitgezonderd van het moeten toepassen van dergelijke
dure verwerkingstechnieken”.
Dhr. Schouten: “We zijn voor de o.a. voor de kwaliteit van ons drinkwater afhankelijk van een goede
kwaliteit van de droge bodem, het is onzin om waterbodem en droge bodem qua beleid te laten
verschillen”.

Discussieleider: “Is het storten van baggerspecie in een depot wel een oplossing, als het geen
duurzame oplossing is ? Met andere woorden; is het nu wel of geen risico om het in een depot te laten
liggen?”
Dhr.Groen: “Je hebt nu eenmaal te maken met onderhoudsspecie, die je ergens kwijt moet. Voor een
deel is dat ook niet-verontreinigde specie, en voor een deel wél en deze wordt ook vaak in de depots
gestort. Door juist de verontreinigde specie te bergen in een depot, boek je milieuwinst”, doordat je
voorkomt dat deze verspreid wordt in het milieu (grondwater en voedselketen). Door het
geconcentreerd bergen van verontreinigde specie in een depot ga je van een groot contactoppervlak
naar een veel kleiner contactoppervlak.

Discussieleider: “Kun je nu stellen ”storten is slecht, verwerken is goed?”
Dhr. Schouten: “Ik denk dat je dat moet vaststellen, want de milieukosten voor verwerken zijn niet zo
hoog als mensen vaak denken”.
Dhr. Groen: “Het is ook locatiespecifiek, een saneringslocatie met een zeer grote hoeveelheid olie in de
bagger, kan grote problemen hebben met retourwater vanuit een depot. In dat geval kan in een
totalke afweging verwerken een betere optie zijn, bijvoorbeeld een thermische behandeling als
verwerkingsmethode. In andere gevallen is storten beter als verwerken”.
Dhr. Schouten: “Er is ook veel maatschappelijke druk, het moet goedkoop, dus grootschalig, om een
financieel gunstig rendement te halen, terwijl voor de locatiespecifieke gevallen juist een kleine en
mobiele verwerkingsfabriek een goede saneringsoptie zou zijn”.
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Zaal: “Waar denkt u de afzetmarkt voor de verwerkte produkten te kunnen vinden?”
Dhr. Groen: “Deze afzetmarkt is beperkt. Beton en metselzand uit baggerspecie voldoet over algemeen
niet aan de samenstellingseisen. Hetzelfde geldt voor gerijpte klei, waarvoor de mogelijkheden beperkt
zijn door het Bouwstoffenbesluit. Het zoveel mogelijk werk met werk maken en dus toepassen binnen
het eigen gebied is een optie, waarbij Rijkswaterstaat zelf het voortouw kan nemen.”
De zaal heeft haar bedenkingen t.a.v. concurrentie, en of dit wel een langdurige oplossing is, er wordt
tevens gesteld dat het doel is om van een afvalstof een nieuwe grondstof te maken. Tevens wordt de
Ladder van Lansink aangehaald om het probleem te benaderen, waarbij storten laag scoort.
Dhr. Groen verduidelijkt dat de oplossing om te storten in depots een tijdelijke oplossing is, want de
nieuw aangevoerde bagger van de rivieren is van een sterk verbeterde kwaliteit. Daarnaast moet
serieus nagedacht worden over een afvalstoffenheffing voor het storten van baggerspecie, waardoor
een betere marktwerking voor verwerkingstechnieken zal gaan optreden.
Zaal: “Er is een sterke schaalvergroting voor verwerkingstechnieken nodig, anders wordt het nooit
concurrerend. Er wordt duidelijk de wens uitgesproken voor een vast tarief voor verwerken en storten,
zodat het bedrijfsleven op basis van die bedragen verwerkingstechnieken kunnen gaan ontwikkelen.
Nu is er nog teveel onzekerheid om te gaan investeren in deze dure verwerkingstechnieken”.
De discussieleider: “Er blijkt hier  duidelijk uit dat verwerken moet gaan concurreren met storten,
anders zullen de verwerkingstechnieken niet van de grond komen. Zolang het storten gebeurt voor een
prijs die niet reëel is t.o.v. de verwekingsmethoden, zal storten de voorkeur blijven behouden”.
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4.3 Sessie 3:  Normering & risico’s, nut & noodzaak

4.3.1 De klassenindeling op de helling

drs. C. van de Guchte,
ing. J. Stronkhorst MSc,
ir. G.M. Boks
AKWA

Met het verschijnen van NW4 is een stap vooruit gezet in het beoordelen van de kwaliteit van
waterbodems en baggerspecie. Weliswaar is voor veel doeleinden de breed bekende klassenindeling
waterbodems nog steeds van toepassing, maar er is een belangrijke aanzet gegeven tot de verdere
uitwerking van een meer op risico’s en effecten gebaseerde beoordelingssystematiek. Toegezegd is
deze in 2002/2003 gereed te hebben.

De klassenindeling op de helling?
In NW4 is een helder onderscheid gemaakt tussen milieukwaliteitsnormen en productkwaliteitseisen.
De interventiewaarde, MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico) en streefwaarde zijn voorbeelden van de
eerste, de toetsingswaarde/gehaltetoets is een duidelijk voorbeeld van de tweede groep
getalswaarden. Milieukwaliteitsnormen zijn vooral bedoeld ter bescherming van milieu en mens, en
voor het onderbouwen van het preventieve emissiebeleid en het curatieve saneringsbeleid.
Productkwaliteitseisen gelden met name voor opgenomen baggerspecie, voor het reguleren van
grondstromen bij verspreiding, directe toepassing en verwerking.

De bestaande klassenindeling heeft ook al altijd deze aspecten gekend, welke zijn vastgelegd en
aangevuld in wet- en regelgeving, zoals de Wet Bodem Bescherming, het Bouwstoffen Besluit, of het
beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie. De vernieuwing, ingezet met NW4 en NMP3, zit in het
beter zichbaar maken van risicogrenzen, en, waar nodig, het daarop aanpassen van de
beoordelingssystematiek. Het gebruik van bioassays kan daarbij een belangrijk extra hulpmiddel zijn.
Op relatief korte termijn zal dit leiden tot een heroverweging van de bestaande klassengrenzen.

Eén risicomaatlat, met enkele vaste ijkpunten
Voor het vaststellen van risicogrenzen voor stoffen, is er ook een risico-maatlat nodig. Die is er (zie
figuur 1  & 2). De MTR neemt daarop een belangrijke plaats in. De streefwaarde, of VR
(Verwaarloosbaar Risico), is een arbitraire factor 100 lager dan de MTR. Voor milieu-eigen stoffen
wordt gecorrigeerd voor het natuurlijk achtergrondgehalte volgens het ‘toegevoegd risico concept’.
Een derde ijkpunt op de risicoladder voor waterbodems wordt ingenomen door het zgn. Ernstig Risico
(ER), dat refereert aan de Ernstige Bodem Verontreinigings Concentratie (EBVC) voor landbodems. Elke
stof heeft zijn eigen maatlat, en er zijn afzonderlijke maatlatten voor mens en ecosysteem, voor
waterbodem en droge bodem, en daarbinnen nog enkele verbijzonderingen.
Tot op heden is de afleiding van getalswaarden vooral gericht geweest op intercompartimentale
afstemming tussen bodem, waterbodem, water en grondwater en lucht, hetgeen resulteerde in steeds
één eindgetal voor vaste of vloeibare fasen. Hiermee is een multifunctioneel beschermingsniveau
nagestreefd: waterbodem kan bodem worden, en vice versa, zonder dat die verandering in gebruik of
bestemming leidt tot normoverschrijding voor mens of ecosystemen.
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Toenemende differentiatie: naar regionaal en locaal maatwerk
In toenemende mate zijn kanttekeningen geplaatst bij de bruikbaarheid van generieke, landelijk
geldende klassengrenzen voor regionale en locale afwegingen. In de urgentiesystematiek voor
(water)bodemsaneringen is een twee-stapsbenadering al vorm gegeven. Hierdoor is het mogelijk
nieuwe kennis en inzichten in het gedrag en de beschikbaarheid van metalen en organische
verbindingen te betrekken bij locatiegerichte beoordelingen. Evenzo kan met mede gebruik van
bioassays en ecologische veldwaarnemingen een verbeterde prioritering in voorgenomen ingrepen tot
stand komen, waarin rekening wordt gehouden met de gecombineerde inwerking van velerlei stoffen
tegelijkertijd. Het verdient aanbeveling dergelijke benaderingen ook op andere beleidsterreinen verder
uit te werken.
Met de Beleidsvernieuwing Bodemsanering is een extra impuls gegeven aan een voortgaande
differentiatie van het normenbouwwerk. Functiegericht saneren en functie-afhankelijke
bodemgebruiksnormen staan nu sterk in de aandacht. Het ligt voor de hand deze ontwikkelingen ook
door te trekken naar de waterbodem-problematiek.

Enkele highlights voor normstelling op basis van risico’s in een nabije toekomst…?
. risicogrenzen als basis voor alle milieukwaliteitsnormen en productkwaliteitseisen
. gebruik van bioassays waar dat nuttig is, met bijhorende criteria (normen)
. optimaal gebruik van nieuwe kennis (speciatie, sorptie; beschikbaarheid)

m.b.t. saneren: afzonderlijke interventiewaarden voor de waterbodem?
laten vervallen van de signaleringswaarden

m.b.t. verspreiden: toetsingswaarde/gehaltetoets vervangen door risicogrens aanvullende
beoordeling met bioassays/-markers afstemming verspreiding in zee,
zoet water en op land

m.b.t. toepassen: functiegerichte kwaliteitseisen voor direct toepassen baggerspecie
m.b.t. actief bodembeheer: BGN’s op basis van risicogrenzen voor kleine gevallen voor grote

gebieden risico reductie als leidend principe
algemeen: een beteren afstemming tussen verschillende normstellingskaders,

waardoor ook een betere afweging van nut & noodzaakmogelijk
wordt.
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Figuur 1: De risicoladder met 3 ijkpunten: ER,MTR
en VR

Figuur 2: Voorbeeld van een risicomaatlat voor
bodem-organismen: blootstelling aan cadmium
(bron: OMEGA, A.J. Hendriks & M. Beek, RIZA)
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4.3.2 Nieuwe inzichten m.b.t. milieugevaarlijke stoffen: nieuwe normen of andere instrumenten?

dr. D.W.G. Jung 1

Ministerie van VROM, Directoraat-generaal Milieubeheer, Directie Stoffen, Veiligheid, Straling

Milieukwaliteitsnormen
Met het verschijnen van NW4 en NMP3 is het omgaan met de milieukwaliteitsnormen een stuk
duidelijker geworden. Nederland hanteert, veelal als uitvloeisel van een Europese richtlijn, voor diverse
stoffen wettelijke grenswaarden (en soms richtwaarden) en voor vele andere stoffen een Maximaal
Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) en streefwaarde (SW). In het beleidspoor dat zich richt op het
beperken van emissies hebben deze normen een preventieve betekenis: emissies zodanig reduceren dat
de milieukwaliteit MTR in 2000 en de milieukwaliteit SW in 2010 niet in gevaar komt. Het preventieve
beleid moet er voor zorgen dan we niet nu al nieuwe saneringssituaties creëren voor toekomstige
generaties. In het emissiebeleid staat de hoogte van deze ijkpunten (milieukwaliteitsnormen) niet ter
discussie. Maatwerk, per bron of regio, kan geleverd worden door te schuiven in het tijdstip waarop de
SW gehaald wordt. Het halen van de streefwaarde in 2010 is een streven.
Voor saneringssituaties gelden vergelijkbare overwegingen. Evenwel ontwikkelt het saneringsbeleid
zich naar een ander soort van maatwerk dat zich laat vertalen naar functiegericht saneren en functie-
afhankelijke bodemgebruiksnormen. Voor deze trend valt veel te zeggen. Een kritische kanttekening is
echter ook op zijn plaats. Naarmate maatwerk toeneemt, in het meest extreme geval zeer vele normen
voor vele functies, locaties, etc., neemt de kracht van het instrument normstelling, dat gebaseerd is op
een vertrouwen in het algemeen geldende -en dus gelijkheidsbeginsel-, af.
In de afgelopen jaren heeft er bij de overheid een bezinning plaatsgevonden met betrekking tot het
zogeheten normstellingsbouwwerk als instrument voor milieubeleid. Met name voor het bodem, water
en luchtkwaliteitsbeleid is ingezet op een zo groot mogelijke duidelijkheid en gelijkheid voor iedereen
rekening houdend met noodzakelijk geacht maatwerk. Dit heeft geleidt tot een beperkt aantal
algemeen geldende milieukwaliteitnormen die afhankelijk van de beschouwde stof een wettelijke of
niet-wettelijke status hebben (grenswaarden, richtwaarden respectievelijk MTR en StreefWaarden).
Inzake specifiek saneringsbeleid kunnen en worden deze algemene normen met mate aangevuld met
normen die nog beter expressie geven aan het noodzakelijk geachte maatwerk.

Nieuwe inzichten
Diverse internationale initiatieven van zowel industrie, NGO’s als overheden geven blijk van zorg
omtrent het gebrek aan kennis van gevaren van stoffen. De systematiek van het vaststellen van
milieukwaliteitsnormen geeft reden tot zorg. Het kost de overheden enerzijds veel tijd en geld om deze
normen te voorzien van een breed geaccepteerde stevige wetenschappelijke onderbouwing en
anderzijds zijn slechts een beperkt aantal stoffen voorzien van dergelijke normen. De zorg wordt ook
gevoed door onzekerheid over de risico’s van stoffen die wel bestaan en wellicht geproduceerd,
gebruikt en geëmitteerd worden maar waarvan we weinig tot niets weten. Daarbij komt de
ongerustheid over gevaren van de zogeheten PTB stoffen (persistente, bioaccumulerende en toxische
stoffen) en de hormoonontregelende stoffen. De conclusie is dat het hier boven beschreven instrument
normstelling voldoet voor de stoffen waarvan inmiddels veel bekend is maar dat het instrument niet
effectief en efficiënt lijkt voor de overige stoffen (circa 100.000).
Aanhakend bij initiatieven van de industrie die onder andere vorm willen geven aan Responsible Care
en Product Stewardship lijkt het, in termen van preventie, wenselijk om de verantwoordelijkheid voor
(gevaren van) stoffen te verschuiven naar de industrie. Daarbij horen dan, naast normstelling, andere
(beleids)instrumenten.
In Nederland wordt in overleg met de industrie en de milieubeweging vorm gegeven aan wat inmiddels
de beleidsvernieuwing stoffen is gaan heten (ook wel aangeduid als het SOMS-programma). De
beleidsvernieuwing heeft uiteraard ook een internationale dimensie. In OSPAR-kader wordt momenteel
concrete invulling gegeven aan de strategie ten aanzien van milieugevaarlijk stoffen door op basis van
PTB eigenschappen van stoffen de meest relevante te selecteren. In UN-ECE kader wordt gekeken naar
PTB eigenschappen van stoffen teneinde nieuwe POP’s te identificeren die op termijn uitgefaseerd
kunnen worden.

                                                    
1 De bijdrage van de heer Jung is uitgesproken door de heer D.A. Jonkers (Min. van VROM)
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De internationale industrie heeft inmiddels aangegeven de komende jaren op grote schaal informatie te
willen leveren over de gevaren van een groot aantal stoffen.

Conclusie: de relatieve stilte rond het stoffenbeleid zal de komende jaren danig worden verstoord. Dit
zal ook gevolgen hebben voor het emissiebeleid en het saneringsbeleid.

Nieuwe normen of andere instrumenten
Gezien de geschetste (inter)nationale veranderingen de komende jaren is de vraag of het huidige
normstellingsbouwwerk een geschikt instrument is om deze veranderingen op te vangen legitiem. Het
lijkt waarschijnlijk dat aanvullende (beleids)instrumenten noodzakelijk zijn. De vraag welke
instrumenten werkbaar zullen zijn is onderwerp van de al eerder genoemde beleidsvernieuwing stoffen.
Discussies die daarmee samenhangen zijn: hoe operationeel is het voorzorgprincipe te maken, zijn er
stoffen die op basis van hun stofintrinsieke eigenschappen al voldoende reden voor grote zorg zijn dat
zij uit de gehele keten (stof, product, afval) geweerd moeten worden, etc.
Het is goed als alle actoren in het milieubeleid zich alvast voorbereiden op deze onvermijdelijke
discussies.
De genoemde discussies zullen niet beperkt blijven tot het emissiebeleid.
Als voorbeeld het volgende: indien ten aanzien van emissie, op basis van een ‘quick scan’ van stof
intrinsieke eigenschappen, geconcludeerd wordt dat er 50 (500 of 5000) stoffen zodanige PTB
eigenschappen hebben dat zij absoluut ongewenst zijn in het milieu of slechts in verwaarloosbaar
kleine hoeveelheden in het milieu mogen voorkomen dan zal deze lijst van stoffen doorwerken in het
saneringsbeleid. Als productaansprakelijkheid (ketenaansprakelijkheid) een werkbare en efficiënte vorm
krijgt zal bij hergebruik van bijvoorbeeld afval en slib rekening moeten worden gehouden met meer
stoffen dan ooit. De discussie over maatwerk bij sanering, functiegericht saneren, zal daardoor
complexer worden.
Conclusie: het huidige normstellingsbouwwerk voldoet uitstekend ingeval van het emissiebeleid en zal,
met een beetje maatwerk, goed kunnen fungeren als instrument in het saneringsbeleid. De
internationale discussies over de toekomstige richting van het stoffenbeleid zal duidelijk maken dat het
instrument normstelling alleen onvoldoende is om alle milieuproblemen gerelateerd aan
milieugevaarlijke stoffen op te lossen. Zowel vanuit de emissiereductiepraktijk als de saneringspraktijk
zijn creatieve ideeën nodig om nieuwe (of oude) effectieve en efficiënte instrumenten te bedenken en
te implementeren.
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4.3.3 Discussie sessie 3

Discussie o.l.v.  J.J. de Vegter (alg. Secr. Technische Commissie Bodembescherming)

De discussieleider concludeert dat het beleid voor de toekomstige milieunormeringen ook voor
waterbodems gericht zullen zijn op het toekomstige gebruik van die waterbodems. Er zal een
overkoepelende visie ontstaan over de relatie tussen het milieu en het produkt.

Zaal: “Beide sprekers willen bioassays inzetten voor de bepaling van de risico’s van verspreiding van
baggerslib. Bioassays zijn daar een toetsend instrument. Hoe effectief is deze toets als de baggerspecie
op het land gebracht wordt ? Immers, er wordt getoetst met organismen uit natte milieus en niet uit
het droge”.
Dhr. van de Guchte: “Het model wat hier gepresenteerd werd, is specifiek gericht op de verspreiding
van baggerspecie in een waterig milieu. Instituten als DLO en universiteiten gebruiken ook landdieren
in hun bioassays”.

Zaal: “Is het niet verstandig om te kiezen voor een meertrapsbenadering waarbij er in de eerste trap
een keuze gemaakt wordt voor een stofgerichte benadering, of een benadering d.m.v. bioassays ? “
Dhr. van de Guchte: “De bedoeling van het gebruik van bioassays is o.a. gericht op het in beeld
brengen van accumulatie, bioassays zijn echter niet het enige middel dat gebruikt wordt om te komen
tot nieuwe normeringen”.

Zaal: “Er zijn gevallen bekend waarbij bioassays voor bagger uitgevoerd zijn, en waarbij de uitkomst
van de bioassays onschadelijk zou zijn. Toen echter de bagger op het land werd gebracht, stierven er
landdieren,  er moet eerst rijping plaatsvinden voordat je er landdieren (vee) op kunt laten komen”.
Dhr. van de Guchte: “Er zijn op labschaal experimenten uitgevoerd waarbij die rijping versneld zou
kunnen worden, dit zou een oplossing voor dit probleem kunnen bieden”.

Zaal: “In hoeverre vindt beïnvloeding plaats door de aanwezigheid van sulfaat voor bagger van klasse
1 en 2 op het land? Vooral de invloed van veeteelt is hier natuurlijk sterk aanwezig”.
Dhr. Jonkers: “De lokale achtergrondgehalten worden meegenomen in de normstelling”.
Zaal: “Betekend dat er dan regionale normen, en dus ook regionale risicowaarden komen ?”
Dhr Jonkers: “Inderdaad,  in de vorm van een maximale toelaatbare toevoeging op regionaal nivo”.

Zaal: “In NW3 was een normeringssysteem opgenomen (“kansen voor waterorganismen”) dat MTR’s
en bioassays al bevatte, wat is er nu nieuw aan deze benadering ?”
Dhr. Jonkers: “Deze systematiek kende nog niet de risico-filisofie, pas later is gekozen voor het
inpassen van normen die in NW3 genoemd zijn. In NW4 is gekozen voor risico-grenzen”.

Zaal: “Hoe steekt dit alles af tegen het Bouwstoffenbesluit ?”
Dhr. van de Guchte: “Het bouwstoffenbesluit is gericht op de gebruiker, waarbij de getalswaarden
voor de normen een ingewikkelde totstandkoming hebben gehad. Prioriteitstelling is van een andere
orde, waarbij de vraag gesteld wordt: moeten we saneren of niet ? Er is duidelijk sprake van een
verschillende benadering in tijdspad en karakter van benadering van het probleem. Echter, een betere
afstemming is in mijn ogen gewenst. In de discussie gaat het om een product of om milieukwaliteit,
waardoor afstemming niet altijd makkelijk is”.

Zaal: “Er wordt gesproken over “verantwoording leggen bij  de industrie”, hoe gaat VROM dat
doen ?”
Dhr. Jonkers:  “VROM wil de industrie vooral de gelegenheid geven om eigen technieken en
methoden te ontwikkelen om milieuproblemen op te lossen”.

De discussieleider bedankt de sprekers en brengt in herinnering dat in de droge-bodemwereld (de
grondbank) de grond als onderdeel van het milieu beschouwd blijft worden, ook al is het toegepast in
een produkt. Dit zou ook een duidelijker benadering voor de waterbodems kunnen zijn.
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4.4 Sessie 4:  Bestaat het depot van de volgende eeuw?

4.4.1 Depotbenadering door AKWA

ing. A.G. Fase
AKWA

Ervaringen en ontwikkelingen t.a.v. grote depots

In de afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat een groot aantal projecten met betrekking tot de
problematiek van verontreinigde waterbodems en het bergen van verontreinigde specie voorbereid
en/of gerealiseerd,
In opdracht van de regionale directies van rijkswaterstaat is het Advies- en Kenniscentrum
Waterbodems ook betrokken geweest bij de planvorming en voorbereiding van een aantal van de
grote depots.  Als belangrijkste voorbeelden hiervoor zijn te noemen het speciedepot IJseloog in het
Ketelmeer, het depot Molengreend bij Maasbracht in Limburg, het depot Koegorspolder ten zuiden
van Terneuzen in Zeeland en het speciedepot in het Hollandsch Diep /Haringvliet Oost.

Als belangrijkste kenmerken zijn te noemen:

KENMERKEN IJSSELOOG MOLENGREEND KOEGORSPOLDER HOLL. DIEP
Bergingsvolume ca. 20 miljoen m3 4,9 miljoen m3 6,8 miljoen m3 ca. 30 miljoen m3

Depottype omdijkt depot open put omdijkt depot omdijkt / open put
Afmetingen cirkel

diameter 1000 m
rechthoekig

ca. 500 x 600 m
fase 1: 850 * 750 m
fase 2: 650 * 550 m

2 compartimenten of
afzonderlijke depots

Dijkhoogte 10 m n.v.t. 10 m max 3,5 m
Putdiepte 43 m 35 m ca. 10 m ??

Bij een vergelijking van de planvorming en ontwerp-processen van de deze depot lijkt er in de loop van
de tijd een aantal ontwikkelingen te onderscheiden.  Waarin het verleden aan de hand van richtlijnen
en normeringen in een vroeg stadium van een project eenduidige keuzes gemaakt werden voor de
inrichting van het depot, lijken er in de recente planvorming voor de speciebergingsdepot
mogelijkheden voor aanpassing tot aan de realisatie open gehouden te worden. In de plannen is er
meer ruimte om flexibel rekening te houden met de meest recente technische en beleidsmatige
ontwikkelingen ten aanzien van de oplossingsrichtingen voor de vervuilde waterbodemproblematiek.
Een gefaseerde aanleg van speciedepots is hiervan een voorbeeld.
Verder speelt de omgeving een steeds belangrijker rol in de planvorming voor een depot. Intensief
overleg met belanghebbenden in de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming
blijkt van essentieel belang om stagnatie van de projecten te voorkomen.

Financieringsconstructies

Regelmatig is gebleken, dat voor de oplossing van de vervuilde waterbodemproblematiek onvoldoende
financiële middelen beschikbaar zijn. Meerdere projecten voor sanering van de waterbodem, de aanleg
van depots of andere initiatieven voor oplossing van de problematiek komen vaak in onvoldoende
mate of met grote vertraging van de grond.
Omdat te verwachten is dat de financiële ruimte zowel voor de  aanleg van depots als voor de sanering
van urgente locaties in de komende jaren niet zal toenemen is door Rijkswaterstaat het initiatief
genomen om te onderzoeken welke oplossingen mogelijk zijn om het saneringsprogramma tot 2010 te
kunnen realiseren.

Hierbij is gedacht aan 4 oplossingsrichtingen:
 Aanpassing beleidsdoelstellingen
 Aanpassing planvorming depotlocaties
 Kostenbesparende maatregelen
 Vergroten beschikbare financiële middelen
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Vooralsnog wordt beleidswijziging niet opportuun geacht. Ook wordt niet verwacht dat er belangrijke
aanpassingen van de planvorming of kostenbesparende maatregelen mogelijk zijn.
Het onderzoek zal zich vooral concentreren naar het onderzoeken van de mogelijkheden voor het
beschikbaar krijgen van (nieuwe) financieringsconstructies.
Hiervoor zijn de volgende oplossingsrichtingen genoemd:
 PPS constructies
 Voorfinanciering aannemers
 Bijdragen andere overheden
 Leenconstructies
 Tariefconstructies
 Bijdragen uit overheidsbudgetten

Het eindresultaat zal zijn een overzicht, een globale uitwerking en vergelijking van
oplossingsrichtingen, die kansrijk zijn voor de financiering van (grootschalige) berging van
verontreinigde baggerspecie.

Toekomstige ontwikkelingen: open putten

Achtergrond
De grote hoeveelheden baggerspecie die vrijkomen bij het saneren van verontreinigde waterbodems
leiden tot hoge kosten voor berging en/of verwerking van deze specie. Er is daarom grote behoefte
aan goedkope oplossingen waarbij grotere hoeveelheden baggerspecie verwerkt of geborgen kunnen
worden.
Ook is gebleken is dat de verontreinigingen niet zo gemakkelijk uit deze baggerspecie weer in
oplossing gaan als wel eens verondersteld werd.
Het storten in open putten biedt wellicht dus wellicht meer mogelijkheden dan wel eens verondersteld
werd; op voorwaarde dat ook het milieu hierbij gebaat is. Uit onderzoek is gebleken dat er
mogelijkheden zijn. Op dit moment is er een toetsingskader ontwikkeld op basis waarvan in de praktijk
een afweging gemaakt kan worden over de effecten van het storten in open putten, het vaststellen
van mogelijke emissiebeperkende maatregelen en acceptatiecriteria. Verder onderzoek moet dit
toetsingskader onderbouwen.

Wat wordt verstaan onder ‘open putten’?
Open putten zijn verdiepingen in de waterbodem in grote open wateren of in langs de rivieren.
Het kan gaan om bestaande verdiepingen, ontstaan door zandwinning, maar het kan ook zijn dat
speciaal voor de specieberging putten gegraven moeten worden.
De putten waarvoor nu onderzoek gedaan is en wordt, gaan tot een diepte van 45 meter en een
omtrek van 1 tot 2 km. Hierbij gaat het om een bergingsvolume van 10 tot 30 miljoen m3

baggerspecie.
Naast rivieren als de Maas, Waal en Lek staan oude zandwinputten vaak via een kleine invaaropening
continu in verbinding staat met de rivier, en maken tijdens hoog water volledig deel uit van het
watersysteem. De omvang van deze putten is echter vaak kleiner en daarmee ook een kleinere
bergingscapaciteit.
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Effecten van storten in open putten
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Bij het storten van baggerspecie in open putten zijn er een aantal emissieroutes relevant voor de mate
van verspreiding van verontreinigingen. Deze emissieroutes zijn in figuur 1 in beeld gebracht.
Achtereenvolgens zijn dit:
1. Verspreiding van verontreinigingen tijdens het storten naar het oppervlaktewater.
2. Verspreiding van verontreinigd zwevend stof naar omliggende waterbodem.
3. Uitreden van verontreinigingen met het poriënwater door consolidatie en diffusie
4. Verspreiding naar het grondwater.
Emissieroutes één en twee blijken het belangrijkste aandeel te leveren in de totale belasting van het
milieu. Met name tijdens het storten kan het weer in suspensie gaan van baggerspecie aanleiding zijn
voor vertroebeling van het oppervlaktewater en het vrijkomen van verontreinigingen.

Maatregelen en acceptatiecriteria
Bij het beoordelen van de emissie naar de omgeving dient dan ook bekend te zijn wat de omvang is
van de verschillende emissieroutes. Voorop staat dat dit storten zo zorgvuldig dient te gebeuren dat zo
min mogelijk emissie ontstaat. Het toepassen van bepaalde storttechnieken en/of aanpassingen in
geometrie van de directe omgeving van de put kunnen ervoor zorgen dat zo veel mogelijke
verontreinigde specie daadwerkelijk in het depot terecht komt.
Indien blijkt dat de emissie in die lokale situatie bezwaarlijk kan zijn voor de waterkwaliteit kunnen
concentratiegrenzen deze emissie verder te beperken.

Onderzoek en beleidsontwikkeling
De verspreiding van zwevend stof en het eventueel vrijkomen van stikstof uit de baggerspecie lijken op
dit moment de belangrijkste problemen. Van gesloten depots is al bekend dat er bij het storten van de
specie relatief grote hoeveelheden stikstof vrij kunnen komen via het retourwater. In geval van een
open put is directe belasting van het oppervlaktewater niet te voorkomen. Of dit bij open putten
daadwerkelijk een groot probleem zal zijn wordt verder onderzocht.
Een andere aspect van het onderzoek is de relatie tussen de speciesamenstelling, de toe te passen
bagger- en storttechnieken en de emissie van zwevend stof bij het storten. Relevante parameters die
invloed hebben op de verspreiding van zwevend stof zullen verder worden onderbouwd.
Gezocht wordt naar een methode om de omvang van deze emissieroute te kunnen voorspellen. Tevens
zullen aanbevelingen opgesteld worden voor mogelijke emissiebeperkende maatregelen.
Ook wordt gewerkt aan het opstellen van een model-monitoringsplan voor waterkwaliteit en het
opstellen van een referentie-ontwerp.
Deze informatie wordt begin 2000 verzameld in een eindnota waarin tevens een voorstel voor
definitief beleid voor het omgaan met het storten in open putten geformuleerd wordt.
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4.4.2 Depotbeheer in de praktijk

ir.  T. Vellinga
Hoofd Waterside Management Ontwikkeling Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam

Meer dan 10 jaar Slufter en Papegaaiebek
Begin jaren 80 werd na een moeizame zoektocht naar opspuitlocaties en praktijkonderzoek naar
verwerkingstechnieken gekozen voor een geïntegreerde aanpak om te komen tot een lange termijn
oplossing voor het probleem van de berging en verwerking van verontreinigde baggerspecie uit de
Rotterdamse haven. In samenwerking tussen de Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de
Gemeente Rotterdam kwamen de volgende initiatieven tot stand. De Papegaaiebek werd aangelegd
als tijdelijke depot voor de berging van klasse 4 specie en de Slufter voor de definitieve berging van
klasse 2/3 specie. Parallel daaraan werd de aanpak van de verontreiniging aan de bron sterk
geïntensiveerd en gold als lange termijn doelstelling `geen tweede Slufter’ en alle baggerspecie schoon.
De Papegaaiebek, een depot aan de noordoostzijde van de Maasvlakte, kreeg een bergingsvolume van
ca. 1 miljoen m3. Dat werd voldoende geacht om het probleem van de klasse 4, binnen een periode
van 10 jaar, volledig op te lossen. Klasse 4 specie mocht er alleen in worden geborgen als werd
aangetoond dat het niet opnieuw zou ontstaan. Het depot, gesitueerd  boven de waterspiegel, werd
geïsoleerd met een folie met beperkte levensduur en zou na vulling worden ontmanteld, of meer
definitief worden geïsoleerd. De optie ontmanteling was min of meer gekoppeld aan het beschikbaar
komen van betaalbare reinigingstechnieken gedurende de exploitatieperiode van het depot.
De Slufter werd ingericht als definitief depot, als put in zee binnen een ringdijk, aan de zuidwest zijde
van de Maasvlakte. De Slufter heeft een inhoud van bijna 100 miljoen volume-m3, waarin ca. 150
miljoen m3 baggerspecie kan worden geborgen (gegeven een bepaalde water/vaste stof verhouding).
Op fictieve wijze werd aan de Slufter een levensduur gekoppeld van 15 jaar, zijnde 15 maal 10 miljoen
m3 baggerspecie per jaar. Daarbij werd uitgegaan van een gelijkblijvende omvang en sturing van de
speciestromen. De ten behoeve van het instandhouden van de bereikbaarheid van de Rotterdamse
haven te bergen hoeveelheid  baggerspecie bedraagt ca. 20  miljoen m3 per jaar. Tijdens de
planontwikkeling voor de Slufter was hiervan de helft aan te merken als klasse 2/3 en de andere helft
als klasse 1. De klasse 1 specie wordt teruggestort in zee. Bij de aanleg van de Slufter werden tevens
faciliteiten aangelegd voor recreatie en natuurontwikkeling. Na de exploitatieperiode zal de Slufter
worden afgedekt met een schone laag en volledig worden ingericht voor natuur en recreatie.

Integraal Baggerspeciebeleid Rotterdam
Kenmerken van het Rotterdamse baggerspeciebeleid zijn:
• Primair aanpak van verontreiniging aan de bron
• Slufter eenmalig met doelmatig gebruik, incl. verwerking
• Koppeling Rijn- en Noordzee beleid  (WVZ/WVO-beleid)
• Systeembenadering (klasse 1 duurzaam naar zee)
• Indien mogelijk grootschalig nuttig gebruik van schone baggerspecie
Het beleid voor de depots is daarbij niet op zichzelf staand, maar onderdeel van het geheel en ook
mede daardoor bepaald.

Acceptatiebeleid Slufter
Het acceptatiebeleid is een belangrijk instrument om baggerspecie stromen te weren, dan wel toe te
laten. Een rol daarbij spelen de boven- en ondergrens van de baggerspeciekwaliteit, het
herkomstgebied, de reden tot verwijdering van de baggerspecie, de aanbieders (zonodig aan quota
gebonden) en het bergingstarief. Daarnaast spelen afwegingen om andere stoffen dan baggerspecie
toe te laten. Uiteraard alles binnen kaders van vergunningenprocedures. In de loop der jaren is het
acceptatiebeleid voor de Slufter diverse malen aangepast op basis van verbeterde inzichten in de
milieu-effecten van het depot, ervaringen met het gebruik van het depot en externe omstandigheden
en dan vooral het tekort aan bergingsruimte elders in Nederland.

De ervaring heeft geleerd dat het acceptatiebeleid niet een statisch gegeven is en dat daarmede
rekening gehouden moet worden. Het acceptatiebeleid bepaalt niet alleen wat erin het depot wordt
toegelaten, maar heeft ook in zekere mate consequenties voor de  beleidsontwikkeling en -
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implementatie elders in Nederland. Mede vanwege dit gegeven is het van groot belang dat er
zorgvuldig mee wordt omgegaan en dat een vastgesteld beleid duidelijk is, goed onderbouwd en
consequent wordt toegepast.

Change Management Slufter
De belangrijkste veranderingen van de afgelopen jaren zijn terug te voeren tot een gewijzigd inzicht in
de milieu-effecten van het depot, de wijze waarop daarmee wordt omgegaan en de ontwikkeling van
een visie op verwerking van baggerspecie. Voor wat betreft de effecten is de omslag gemaakt van
sturing op grond van wat erin gaat (input: 2/3 of 4) naar sturing op wat eruit komt (output: milieu-
effect). Voor wat betreft verwerking was enerzijds zeer nadrukkelijk een pro-actieve aanpak
noodzakelijk vanwege ontwikkelingen in het Rijksbeleid en ontstond anderzijds een besef van de logica
om meer gedifferentieerd en doelmatig met het depot om te gaan.  De veranderingen hebben er toe
geleid dat de milieuhygiënische acceptatiecriteria stapsgewijze werden verruimd en er thans structureel
zandscheiding en op aangepaste wijze landfarming plaatsvindt op het depot. Een ander belangrijk
gegeven was het (althans voorlopige) succes van de aanpak aan de bron. De hoeveelheid
verontreinigde baggerspecie is in 10 jaar meer dan gehalveerd, terwijl de Slufter nog niet voor de helft
vol is. Mede daardoor ontstond de mogelijkheid, maar ook de verantwoordelijkheid,  om de Slufter in
beperkte mate open te stellen voor oorspronkelijk niet voorziene aanbieders van baggerspecie. Een
paar procent van de bergingsruimte is in beslag genomen door communaal zuiveringsslib uit de
Provincie Zuid-Holland. Dit is, sterk overmatig gemengd met baggerspecie ingebracht vanaf 1990.
Doordat er inmiddels voldoende verbrandingscapaciteit beschikbaar is gekomen is deze stroom bijna
opgedroogd. Er wordt een plan gemaakt voor ontmanteling van de daarvoor gebruikte voorzieningen.

Gebruik Papegaaiebek
Het depot Papegaaiebek is na een exploitatieperiode van ruim 10 jaar thans geheel opgevuld en heeft
aan haar doel beantwoord. Er worden plannen gemaakt voor de ontmanteling van het depot.
Vanwege het verbeterde inzicht in de milieu-effecten van het depot zal de baggerspecie naar
verwachting in de Slufter kunnen worden geaccepteerd, waarbij het verwerkbare deel wordt verwerkt.
De milieu-effectrapportage en vergunningen procedure die dit mede mogelijk maken worden nog dit
jaar afgerond. Een deel van de Papegaaiebek is reeds binnen de bestaande vergunningen ontmanteld
en op de Slufter verwerkt in de zandscheidingsinrichting.

Onzekerheden vullingprognose Slufter
De vullingprognose van de Slufter kent de volgende belangrijke onzekerheden:
• De kwaliteitsontwikkeling van de baggerspecie en de ontwikkeling in de normering op grond

waarvan de sturing van de speciestromen wordt bepaald.
• Acceptatie van de kennis- en beleidsimplementatie. In dit verband is communicatie met de

omgeving en andere relevante betrokkenen en belangenvertegenwoordigers van het grootste
belang.

• Aspecten van het consolidatie gedrag, zoals de prognose voor het gasgehalte in het depot.
• Variabelen bij de exploitatie van de bovenwaterfase.

Toekomstvisie
De volgende kernthema’s zullen leidend zijn wanneer het gaat om
het baggerspecie management:
• Van bedreiging naar uitdaging (van afvalstof naar bouwstof)
• Strategische visie blijft leidend: primair aanpak aan de bron en koppeling Rijn en Noordzee beleid

(kwelders in de waddenzee i.p.v. depots aan de kust)
en het beheer van de Slufter:

• Eenmalig en primair voor de haven
• Open karakter blijft
• Eindbestemming natuur en recreatie (bufferzone tussen Maasvlakte en Voorne)
• Als basis voor de gebruikstoets de oorspronkelijke prognose van het omgevingseffect
• Voortzetten van verwerking met milieu- en bedrijfseconomische toetsing
• Proeftuin voor technologie operationalisering
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Conclusies en aanbevelingen
• Gebleken is dat de strategische visie en de integrale aanpak succesvol zijn geweest. Daar waar in

het verleden een voortdurende zoektocht plaats vond naar min of meer ad hoc oplossingen kan
thans de aandacht worden gericht op de onderliggende problematiek.

• Depotbeheer staat niet op zichzelf, maar is een van de instrumenten in het baggermanagement.
Dit is van belang bij keuzes inzake de beheersstructuur van depots.

• De ervaringen met de veranderingen die hebben plaatsgevonden bij de Slufter tonen het belang
aan van ruimte in procedurele en fysieke zin voor change management en zelfsturing, gekoppeld
aan gerichte aandacht voor actieve communicatie met de omgeving.

• Het depot voor de toekomst, boven of onder water, zou daarop moeten anticiperen en aldus
voldoende flexibiliteit moeten kennen. Het is daarbij van belang:

• depots voor verontreinigde baggerspecie te toetsen aan de visie op integraal water
management,

•  depots niet als stand-alone te beschouwen, maar als deeloplossing van een totaal
 oplossing bronbestrijding-depot-verwerking-nuttige toepassing e.d.

• voldoende oog te hebben voor ook andere functionele mogelijkheden van depots
 (verwerking/aanverwante afvalstromen/ natuur/recreatie/bosbouw/windenergie etc.).
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4.4.3 Discussie sessie 4

Discussie o.l.v. V. Schaap (DNH).

Discussieleider:  Is de bestaande onderverdeling, met depots voor klasse 4-specie, open putten voor
klasse 3 en verwerking van klasse 2 voldoende?
Dhr. Polderman: Het grote probleem van baggerspecie is ook veroorzaakt door de ad-hoc aanpak van
de overheid.
Zaal: Het tijdsprobleem heeft geleid tot ad-hoc acties. De werkwijze is heel divers, zowel door aanpak
bij de bron als door de aanleg van depots.

Dhr. Van 't Hoff: Onder water storten is vooral een logistiek probleem.
Dhr. Vellinga: Transport is duurder dan verwerking. Als slib niet ter plaatse kan worden gestort is
verwerking reëel.

Dhr. Taat: Hoe wordt over open putten gedacht en waar kunnen ze worden gemaakt?
Dhr Schaap: Open putten zijn er al, maar het is nog onduidelijk in hoeverre het gedeponeerde slib
verontreinigd mag zijn.
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4.5 Feestelijke afsluiting

De gehele congresdag heeft een liedjesmaker/cabaratier meegelopen en inspiratie opgedaan. Deze
inspiratie is aan het einde van de dag omgezet in een lied dat na de plenaire synthese ter gehore is
gebracht. Bij het zingen van het refrein werd de liedjesmaker elke keer begeleid door de zaal en door
het AKWA-coördinatorenkoor op het podium. De tekst van het lied is onderstaand weergegeven.

WATERBODEMS IN DE VOLGENDE EEUW: DE AFRONDING (melodie: “Those were the days”)

1. Dit is dus echt de allerlaatste ronde
Voordat u weer naar huis vertrekken mag
Ik heb nou wel voldoende stof gevonden
Zie hier een korte terugblik op de dag

Refrein: Wij nemen na een jaar
een mooie toekomst waar.
Wij zien een groot gezamenlijk belang.
Want met nog meer succes
gaan wij, na dit congres,
met onze waterbodems aan de gang.

2. Ik zelf ben het ook duidelijk gaan voelen
We hebben hier geweldig veel geleerd
Gezamenlijk bereikten wij de Doelen
Daar heb ik ook mijn auto geparkeerd

3. Na dit congres, waar AKWA ook wou vieren
dat zij een jaar geleden werd gesticht
En na wat tasten en wat pionieren,
nu worden jullie echt praktijkgericht Refrein

4. De stoelen lekker zacht, de sfeer ontspannen
De eerste spreker was mevrouw De Vries
Maar verder spraken hier alleen maar mannen
De reden daarvoor ken ik niet precies
(en: De vrouwen vinden bagger zeker vies)

5. Maar wat die kerels zeiden was geweldig
‘k Heb ademloos geluisterd, zonder meer
Hun boodschap is nog minstens 10 jaar geldig
Hoe luidde deze boodschap ook alweer? Refrein

6. Toen Hofstra ‘waterbodems’ op wou zoeken
trof hij het in één encyclopedie
‘t Staat volgend jaar in alle woordenboeken
De tekst komt van de hand van Laboyrie

7. Vermeulen wil verstand maar deels gebruiken
Hij hecht ook grote waarde aan gevoel
Maar ‘k wil ook in de toekomst willen ruiken
en proeven leert mij ook een heleboel

8. U snapt wel dat er eigenlijk geen grens is
Aan integratie stel ik geen limiet
Mijn boodschap is: use all your common senses
Vergeet daarbij uw zangtalenten niet! Refrein
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9. De bagger in depots zien kwijt te raken
En met een minimum aan risico
Goh, dat je daar zo’n heisa van kan maken
Ik deed het als klein kind al in de-po

10. Maar wie heeft dat scenario geschreven
Dat jullie daar wel tien jaar over doen!
Ik hoop het resultaat nog te beleven
Maar dan ga ik al bijna met pensioen

11. We moeten sneller actie ondernemen
En daar waar ‘t eig’lijk allemaal begon
Hoe laat je ze verdwijnen, de problemen?
Natuurlijk, door de aanpak bij de bron!

12. De waterbodems anders gaan bekijken
Beschouw ze als een waardevolle stof
Gebruik ze weer voor wegen en voor dijken
Dus zingen wij weer richting Binnenhof Refrein

13. Herinner je de laatste spreker, Campen?
Die had wat minder vrolijke muziek
Hij had het dan wel net niet over rampen
Maar bracht me daar een flinke brok kritiek!

14. ‘Er wordt maar uitgesteld en doorgeschoven
‘t Gaat allemaal te traag, het duurt te lang’
We moeten hem maar beterschap beloven
Dat doen we met een vrij bekend gezang Refrein

15. We mochten ook in groepen discussiëren
Acht sessies en ze liepen parallel
Men kon daar al z’n kunsten etaleren
Maar nergens kwam het tot een AKWA-rel

16. De sessies in zaal twee mochten er wezen
Daar stond de tent al gauw in vuur en vlam
Maar hier werd toch teveel weer voorgelezen
Dus bleven de discussies kort en tam
(Dat zijn we niet gewend in Rotterdam)

17. En heeft u alle kraampjes goed bekeken
Daar deed je en passant ook kennis op
Dat ligt mij meer dan ellenlange preken
Zeg, kent u het refrein al uit uw kop? Refrein

18. Tenslotte, dit congres was niet voorbarig
Meer functie- en gebiedsgericht beleid
Als dat niet lukt, is AKWA nog niet jarig
Dus zingen wij voor alle zekerheid Refrein

19. Ik had natuurlijk veel meer willen zingen
Helaas, ik word hier uitbetaald per woord
en door een maximum mij op te dringen
Heeft u hierbij de laatste zin gehoord Refrein
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Bijlage 1: Deelnemerslijst

voorvoegsels achternaam instantie

1 L. Absil Bureau Waterpakt
2 de heer R. Aelvoet Dredging International NV
3 mevrouw I. Akkerman Rijkswaterstaat Dir. Noordzee
4 Mr.drs. G.J. Arbouw Min. van VROM
5 de heer T. Arts Rijkswaterstaat Dir. Zuid-Holland
6 Drs. J.G.R. Arum, van-Weggemans Rijkswaterstaat
7 de heer L. Bakker Provincie Flevoland
8 Drs. T. Bakker RIZA
9 de heer G.W. Berger Gemeentewerken Rotterdam
10 de heer me. ing. F.F. Berkum, van Oranjewoud
11 de heer P.P. Berkum, van Gemeente Apeldoorn
12 de heer C.J.H. Bes Provincie Noord-Holland
13 de heer K. Betten Waterschap De Dommel
14 Ir. L. Bijlsma Rijksinstituut voor Kust & Zee
15 Ir. H.J.M. Bijnsdorp VBKO
16 Ir. F.G. Bisschop Rijkswaterstaat
17 Ir. C. Bladeren, van Unie van Waterschappen
18 mevrouw E.H. Boers-Gerlings Rijkswaterstaat Dir. Zuid-Holland
19 de heer ir. G. Boks Rijkswaterstaat
20 de heer T.K.H.M. Bolleboom BKH Adviesbureau
21 de heer R.M. Boomen, van den Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs
22 de heer S.C. Bos Tauw BV
23 Drs. W. Bosma Provincie Noord-Holland
24 de heer I. Bosman Wetterskip Fryslan
25 mevrouw J. Botterweg RIZA
26 de heer T.J. Boudewijn Bureau Waardenburg BV
27 de heer J.H. Bouma Consulmij BV
28 de heer R.A. Bouwer Provincie Drenthe
29 Ir. S.C. Bouwsma Rijkswaterstaat Dir. Limburg
30 Mr. A. Branderhorst Waterschap De Dongestroom
31 Ir. A.R. Bresters DRSH Zuiveringsslib NV
32 Ir. J. Breukelman AVL-Sturing
33 Mr. H. Brink, van Waterschap Rijn & IJssel
34 de heer A.J.M. Broeders Promeco BV
35 de heer A. Visser Ballast Nedam Baggeren BV
36 de heer A. Broekhuizen Rijkswaterstaat Dir. Zuid-Holland
37 de heer ing. W.I.G.M. Fleuren BAG BV
38 Dr. W.A. Bruggeman Hoofddirectie van de Waterstaat
39 de heer F.L.G. Bruijckere, de Rijkswaterstaat Dir. Zeeland
40 Mr. S. Bruin, de Rijkswaterstaat Dir. Noord-Brabant
41 Ing. G.J. Brunink Roelofs Wegenbouw BV
42 Ir. R.G. Campen ONRI
43 de heer E.A.P.M. Carpay Arcadis Heidemij Advies BV
44 Drs. M.F.A. Cerutti Min. van Verkeer & Waterstaat
45 Ir. M.P.T.M Cleen, de GeoDelft
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46 mevrouw C. Cnossen RIZA
47 Ir. W. de Cooman, de Universitaire Instelling Antwerpen
48 de heer A. Coops HWZ Milieu
49 de heer A. Cramer Arnicon BV
50 de heer W. Crombrugge, van Min. van de Vlaamse Gemeenschap
51 Mr. D.W.R. Crommelin Rijkswaterstaat Dir. Oost-Nederland
52 de heer E. Daemen Rijkswaterstaat Dir. Zeeland
53 mevrouw I.K. Deibel Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
54 mevrouw V. Descamps Incitec
55 D. Det, van Haskoning BV
56 Ing. R.M. Dijk, van RIZA
57 de heer P. Dijk, van Tauw BV
58 mevrouw M. Dijkman Rijkswaterstaat
59 de heer F. Dijkman RWS Noord-Holland
60 Ing. H. Dis, van Waterschap Mark en Weerijs
61 T. Doezelaar BAG BV
62 Ir. H.P. Dokkum, van TNO-MEP
63 de heer J. Dolman Boskalis Dolman BV
64 Drs. P.N. Duijn Milieutechniek De Vries & Van de Wiel BV
65 de heer W. Dulfer Rijksinstituut voor Kust & Zee
66 Ir. Th. Edelman St. Bodemsanering NS
67 de heer E. Eede, van den Min. van de Vlaamse Gemeenschap
68 de heer J.K. Eenhoorn Bouwdienst Rijkswaterstaat
69 de heer D. Eerden, van der Arcadis Heidemij Advies
70 mevrouw C. Egmond, van IWACO BV
71 de heer M. Eisma Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
72 de heer T. Ellen, van DHV Milieu & Infrastructuur BV
73 Drs. E.J. Elshof, ten VNG
74 Drs. M. Elswijk, van RIZA
75 Drs. J.O. Ende, van den Alcontrol Biochem Laboratoria
76 de heer A.A.D. Ende, van den PeCoS Nederland BV
77 Ir. K.C.J. Ende, van der Rijksinstituut voor Kust & Zee
78 de heer R.J.G. Etten, van Rijkswaterstaat
79 Ing. A.G. Fase Bouwdienst RWS
80 Ir. J.W. Feijter, de GeoDelft
81 mevrouw M. Ferdinandy RIZA
82 de heer B. Flach Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
83 de heer R.G. Fletcher De Ruiter Milieutechnologie BV
84 Drs. M.W.J. Flooren Hogeschool IJselland
85 de heer M. Floris AMINAL, afd. Water
86 Ing. B.F.H. Fokke Haskoning BV
87 de heer J.P. Folkersma Rijkswaterstaat
88 de heer R.O.G. Franken RIVM
89 Ir. J. Freije Senter
90 de heer M. Fruhling Rijkswaterstaat Dir. Limburg
91 de heer H. Gerrits De Straat Milieu Adviseurs BV
92 Ir. G.W.R. Gerrits Haskoning BV
93 de heer J.B.M. Gerritsen RIZA
94 Dr. G. Greeuw GeoDelft
95 Dr.ir. K.P. Groen RIZA
96 Drs. C. Guchte, van de RIZA
97 Ir. W. Haan, de Grontmij Advies & Techniek BV
98 de heer J. Haan, de Ingenieursbureau Oranjewoud BV



AKWA-congres 1999:  Waterbodems in de volgende eeuw

Advies- en Kenniscentrum Waterbodems Datum: 30 juni 1999
Documentnr:WAU.CON-3-99044   pagina 57 van  61
Versie 2

99 Ir. W.F. Haan, de Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs
100 R.L. Haan, den ARA Adviesburo BV
101 Ir. A.A. Hagen Gemeente Den Haag
102 de heer A.L. Hakstege Bouwdienst Rijkswaterstaat
103 mevrouw M. Halingse Provincie Noord-Brabant
104 mevrouw J.C.M. Haren, van Min. van Verkeer & Waterstaat
105 Drs. J. Harmsen SC-DLO
106 mevrouw M. Harst, van der Waterschap Gelderse Vallei & Eem
107 Ing. J. Hartnack RIZA
108 de heer A.A. Hassent, van Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
109 de heer B. Haveman Grontmij Friesland
110 de heer L. Hazelhoff Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
111 mevrouw M. Heck Hogeschool IJselland
112 Drs. J.C. Hees, van Rijkswaterstaat Dir. Zuid-Holland
113 de heer W. Herberg, van der Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
114 Drs. J.R. Heringa Hogeschool Zeeland
115 de heer ing. J.S. Boorsma Oranjewoud Bouw & Infra B.V.
116 de heer J. Hin De Straat Milieu Adviseurs BV
117 mevrouw C.S. Hoek, van TU Delft
118 de heer A. Hof Boskalis BV
119 Ir. J. Hoff, van 't Ingenieursbureau Van 't Hoff BV
120 Ir. H. Hofmeester Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV
121 Ir. M.A. Hofstra Hoofddirectie van de Waterstaat
122 de heer T. Honders Service Centrum Grondreiniging
123 mevrouw R.N. Hooftman TNO
124 de heer T.J.H. Hoogeveen Provincie Zuid-Holland
125 de heer R. Houten, van Het Architecten Consort
126 de heer D.P. Hut MH Nederland BV
127 mevrouw B. IJsselmuiden Zuiveringsbeheer Provincie Groningen
128 de heer N. Jawalapersad RIZA
129 Ir. C. Jelsma Milieutechniek De Vries & Van de Wiel BV
130 de heer J. Jelsma Rijkswaterstaat Dir. Zuid-Holland
131 de heer G. Jonge, de MH Nederland BV
132 de heer D.A. Jonkers Min. van VROM
133 de heer J. Joziasse TNO-MEP
134 Dr. D.W.G. Jung Min. van VROM
135 de heer G. Kalkeren, van Rijkswaterstaat Dir. Noord-Holland
136 mevrouw S. Kalloe Fugro Milieu Consult BV
137 de heer L. Kamminga Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
138 de heer R. Kampf Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen
139 de heer P. Karssemeijer CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek
140 mevrouw S. Kartsens TU Delft
141 mevrouw H.H. Kielich Waterschap Regge & Dinkel
142 de heer A. Kiewiet Milieudienst Amsterdam
143 de heer N. Kinneging Meetkundige Dienst
144 de heer R.L. Klooster, van der Rijkswaterstaat
145 de heer M. Kluivers Lhoist Nederland BV
146 mevrouw C. Koenjer Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
147 Ing. M.P.M. Koenraadt Ingenieursbureau Oranjewoud BV
148 de heer A.V. Kok, de Gemeente Leiden
149 de heer A. Koning, de Waterschap IJsselmonde
150 de heer A. Kooistra Waterschap Peel en Maasvallei
151 Ing. L.A. Kooy, van der DHV Milieu & Infrastructuur BV
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152 de heer J. Kreeft Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
153 Drs. J.W.M. Kuijpers Rijkswaterstaat Dir. Zuid-Holland
154 de heer E.J. Kuik Grontmij Advies en Techniek BV
155 mevrouw E.M. Kuil, van der Bouwdienst Rijkswaterstaat
156 de heer J.H. Kuilboer Dienst Waterbeheer en Riolering
157 T. Kuit Actiegroep "De kwade zwaan"
158 Ir. J.V.J.M. Kuyper Provincie Noord-Holland
159 de heer A.J. Kwakernaak Boskalis BV
160 de heer R. Laane Rijksinstituut voor Kust & Zee
161 Ir. H.P. Laboyrie Advies- en Kenniscentrum Waterbodems
162 Drs. R. Lageman Hak Milieutechniek
163 de heer R. Lahaij Berenschot Osborne BV
164 de heer J. Lahr AquaSense BV
165 de heer J.U.M. Langen, van Arcadis Heidemij Advies BV
166 de heer E. Leemans Het Waterpakt
167 Prof.dr.ir. J. Leentvaar RIZA
168 de heer E.W Leeuwen, van Econsultancy BV
169 mevrouw M. Leloup St. DWR
170 mevrouw M. Lendfers BK Ingenieurs & Milieuadviesbureau BV
171 Ing. C.L. Lieren, van Waterschap De Dongestroom
172 de heer H.M.T. Lieshout, van Van den Herik Sliedrecht
173 de heer M. Lips Hoogheemraadschap van Schieland
174 de heer F.W.J. Lissum, van Provincie Limburg
175 mevrouw K. Luursema Rijkswaterstaat Dir. Zuid-Holland
176 H. Maas RIZA
177 Ing. D.C. Maldegem, van RIKZ
178 mevrouw M.P.E. Manoir, du-Schutte Min. van Verkeer & Waterstaat
179 de heer E. Matla Waterschap De Aa
180 de heer B.T.M. Meer, van der Rijkswaterstaat Dir. Zuid-Holland
181 de heer P. Meesters Arcadis Heidemij Advies BV
182 de heer C.J. Meeuse Rijkswaterstaat Dir. Zeeland
183 de heer J.W.J. Meijerink Provincie Overijssel
184 mevrouw J.S. Mellema Lexmond Milieu-adviezen BV
185 Ir. J.C.W. Meulen, van der Ingenieursbureau Oranjewoud BV
186 de heer J. Meygaarden, van Provincie Zuid-Holland
187 mevrouw A. Middendorp Rijkswaterstaat
188 de heer J. Mol Rijkswaterstaat Dir. Zuid-Holland
189 de heer L. Molenkamp Rijkswaterstaat Dir. Oost-Nederland
190 de heer P.W. Mollema Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
191 de heer J. Moonen Rijkswaterstaat Dir. Limburg
192 ir. M.K. Kreuk, de MTI Holland BV
193 de heer W.H. Mulder Rijkswaterstaat
194 mevrouw S. Mulder Rijkswaterstaat
195 Drs. W.M. Munters Min. van VROM
196 de heer G.F. Nijkamp Berenschot Osborne BV
197 H.J. Nijland Gemeente Nijmegen
198 de heer A.G.J. Nijland Promeco BV
199 Ing. T.R. Noordhoff Provincie Noord-Holland
200 de heer L. Nooteboom Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
201 Ir. G.J. Nooy, de Waterschap Groot-Haarlemmermeer
202 Ing. P. Oggel Reg. Directie Domeinen-West
203 de heer ing. R. Kastelein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
204 de heer Chr. Oord, van HAM-Van Oord Werkendam BV



AKWA-congres 1999:  Waterbodems in de volgende eeuw

Advies- en Kenniscentrum Waterbodems Datum: 30 juni 1999
Documentnr:WAU.CON-3-99044   pagina 59 van  61
Versie 2

205 de heer L.B. Oost Econsultancy BV
206 de heer A.A. Oost Rijkswaterstaat Dir. Noord-Nederland
207 Ir. N. Oskam Provincie Zeeland
208 de heer C.J. Otten Rijkswaterstaat Dir. Noordzee
209 de heer M. Scheepers Waterschap De Aa
210 Drs. F. Otto Rijksinstituut voor Kust & Zee
211 de heer C. Paans BV Aannemingsbedrijf L. Paans & Zonen
212 de heer F.T. Paleari HWZ Milieu
213 Ir. Joh.G.S. Pennekamp WL/Delft Hydraulics
214 Ir. A. Pepels Gemeentewerken Rotterdam
215 de heer R. Platteeuw Gemeentewerken Rotterdam
216 de heer L.R.M. Poorter RIZA
217 Ing. J. Plicht, van der Waterschap Rijn & IJssel
218 de heer W.M. Polderman Rijkswaterstaat
219 mevrouw M.L.J.C. Ponti, de Hoogheemraadschap van West-Brabant
220 Ir. K.A. Poortman Milieutechniek De Vries & Van de Wiel BV
221 de heer J. Postma AquaSense BV
222 de heer L. Pouwels Mosmans Mineraaltechniek
223 Ing. A.C.J. Pronk Novem BV
224 de heer P. Puijenbroek RIVM
225 mevrouw S. Raabe Provincie Friesland
226 de heer W. Kester Gemeentewerken Rotterdam
227 de heer J.A. Raats Adviesbureau v/d Waal en Partners
228 de heer J.H. Reijnen Waterschap De Maaskant
229 de heer W.E. Reitsma Milieutechniek De Vries & Van de Wiel BV
230 de heer J. Rienks RIZA
231 de heer J.M. Rijn, van ARA Adviesburo BV
232 Ir. M. Rikkers Rijkswaterstaat Dir. Zeeland
233 de heer ir. R.H.P. Ringeling Rijkswaterstaat
234 de heer H. Rogaar Programmabureau Bodemonderzoek
235 Ing. W.D. Rokosch Rijkswaterstaat Dir. Noordzee
236 de heer T. Romkes Grontmij BRP BV
237 Drs. C.A.J.M. Rotteveel Rijkswaterstaat
238 de heer G. Rouhof Waterschap De Maaskant
239 Ing. V. Schaap Rijkswaterstaat Dir. Noord-Holland
240 A. Scheer, van der RIZA
241 de heer F.N. Scheffer Bouwdienst Rijkswaterstaat
242 de heer E. Schellekens RWS Dienstkring Waterwegen Tilburg
243 de heer C.A. Schipper RIKZ
244 de heer H.W. Schoneveld Fugro Ingenieursbureau BV
245 Ing. F.M. Schotel RIZA
246 Dr. C.J. Schouten CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek
247 de heer ir. T. Schuhmacher Rijkswaterstaat Dir. Noordzee
248 de heer C. Schuler Dusaltec
249 de heer E. Schultz Bouwdienst Rijkswaterstaat
250 de heer I.P.F.M. Schutjes IWACO BV
251 Ir. P.G. Schwarz Rijkswaterstaat Dir. Zuid-Holland
252 de heer H. Seegers CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek
253 Ir. R.I. Seijffers Commissie voor Milieu-Effect Rapportage
254 de heer J. Sijtsma AVR-Caldwell BV
255 L. Sinderen, van Aannemingsbedrijf Gerrit Ooms BV
256 de heer G. Slaa, te Haskoning BV
257 de heer H.C. Slagmolen Hoogovens Staal BV
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258 de heer G. Slijkhuis Zuiveringschap Holl. Eilanden & Waarden
259 Ing. D.E. Slot, van 't AVL-Sturing
260 de heer W. Sluijs, van der Rijkswaterstaat Bouwdienst
261 de heer A. Smeenk De Klinker Milieu Adviesbureau
262 mevrouw L. Snitsevorg Rijkswaterstaat Dir. IJsselmeergebied
263 de heer ing. L.B. Teeuw Dekker Zandbaggerbedrijf BV
264 Ir. H.L.A. Sonneveldt Rijksinstituut voor Kust & Zee
265 de heer F. Speijcken Rijkswaterstaat Dir. Limburg
266 de heer J.H. Staak, van der Gemeentewerken Rotterdam
267 Ir. K. Stam BV Baggerzorg
268 M. Steenbruggen Rijkswaterstaat
269 Ir. P.B.M. Stortelder RIZA
270 Ing. J. MSC Stronkhorst Rijksinstituut voor Kust & Zee
271 de heer J. Taat GeoDelft
272 Ir. M.J.G. Talsma STOWA
273 M. Tax Uitgeverij J. van Tuijn
274 de heer J.M.H. Tijhuis Dosco Klein Baggerwerken BV
275 de heer J.W. Vaart Dienst Waterbeheer en Riolering
276 mevrouw I. Vandenbroucke Grondbank VZW
277 de heer H.J. Veen, van TNO-MEP
278 de heer dr. J.J. Vegter TCB
279 Ir. T. Vellinga Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
280 de heer H.B. Venema Provincie Drenthe
281 Ir. P.R.H. Verbeek MTI Holland BV
282 de heer L. Verhaest Min. van de Vlaamse Gemeenschap
283 mevrouw M.H.J. Verhorst-van Leeuwen Actiegroep "De kwade zwaan"
284 Ir. G.D. Vermeulen IMAG-DLO
285 Ir. H.J. Vermeulen SKB
286 de heer J. Vermeulen Landbouwuniversiteit Wageningen
287 de heer A.N.N. Vermeulen Waterschap IJsselmonde
288 Drs. H.P. Versteeg Rijkswaterstaat Dir. Noordzee
289 Ir. G. Verwolf Rijkswaterstaat
290 de heer M.J. Villhaber Isotank BV
291 Ir. F. Visser Rijkswaterstaat Dir. Noord-Holland
292 de heer D. Visser Rijkswaterstaat Dir. Zuid-Holland
293 de heer S. Claeys Silt NV
294 mevrouw J.E. Vlot Geodan Geodesie BV
295 mevrouw M.B. Vonk Waterschap De Groote Waard
296 de heer W. Voorberg Rijkswaterstaat
297 de heer J.W. Voort Dienst Waterbeheer en Riolering
298 de heer A.J. Vos Provincie Zeeland
299 de heer H. Vranen, van Lexmond Milieu-adviezen BV
300 de heer W. Vreeswijk, van Kiwa NV
301 Ir. W.S. Vries, de Rijkswaterstaat
302 de heer D. Vries, de Waterschap Het Lange Rond
303 de heer W. Vries, de Waterschap Land van Nassau
304 Drs. J. Wackerlin Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst
305 Ing. F. Wagenaar Grondstoffenbank Zuid-Holland BV
306 Drs. B. Wal, van der STOWA
307 de heer E.J. Walda Techn. Centr. vd. Keramische Industrie
308 mevrouw M.N. Euser TNO-MEP
309 de heer D. Weger, de Bouwdienst Rijkswaterstaat
310 de heer ir. J. Weisscher VROM/DGM/Bodem
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311 Ir. A. Wekken, van der Rijkswaterstaat Dir. Zuid-Holland
312 mevrouw S.E.M. Welling Rijkswaterstaat Dir. Utrecht
313 de heer L.R.A. Wennekes Waterschap Het Scheldekwartier
314 M. Wesselink Gemeente Nijmegen
315 de heer Ir. H.H.A.G. Wevers Rijkswaterstaat Dir. Noordzee
316 mevrouw B.G.H.M. Wichman Rijkswaterstaat
317 de heer H.P. Wijk, van Provincie Overijssel
318 de heer P.M. Wilderom Rijkswaterstaat Dir. Zuid-Holland
319 mevrouw L.A. Willemse Waterschap Zeeuwse Eilanden
320 de heer drs. U. Menke RIZA
321 Ir. J.A.W. Wit, de Min. van Verkeer & Waterstaat
322 de heer H.J. Zoelen, van Service Centrum Grondreiniging
323 Drs R. Zoest, van Grontmij Advies & Techniek BV
324 de heer R. Zon, van DWR
325 mevrouw K. Zwaga Zuiveringschap Limburg
326 mevrouw M. Zwiers Rijkswaterstaat Dir. Noord-Holland


