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In het voorjaar van 1994 is de sanering van de Haven van Elburg uitgevoerd in 
opdracht van de Directie I Jsselmeergebied (voorheen Directie Flevoland) en het 
POSW. Deze waterbodemsanering is opgezet als een pilotsanering: een 
experiment om kennis en ervaring op te doen met de toepassing van nieuwe 
bagger-en venverkingstechnieken in een complete saneringsketen. Gedurende de 
voorbereiding en bij de uitvoering is kennis ontwikkeld en zijn ervaringen 
opgedaan op het gebied van waterbodemsaneringen. De sanering is geëvalueerd 
op verzoek van beide opdrachtgevers om zodoende kennis en ervaring vast te 
leggen en breed te verspreiden. De evaluatie is gerealiseerd onder supervisie van 
de projectgroep 'Realisatie Sanering Elburg'. 

Voor u ligt het Hoofdrapport van de Evaluatie van de Waterbodemsanering van 
de Haven van Elburg'. Het rapport is bedoeld voor de technisch geïnteresseerden 
in de saneringen van waterbodems. De verwachting is dat deze vooral te vinden 
zijn bij aannemers, ingenieursbureau's en waterbeheerders zoals waterschappen, 
provincies, gemeentes en de regionale directies van Rijkswaterstaat. 

Het rapport is een samenvatting van een groot aantal deelrapportages, en is 
opgesteld door L.A. van Geldermalsen en L. J. Kappe. De deelrapportages zijn allen 
veel uitgebreider en gaan dieper in op  de verschillende onderwerpen. De 
deelrapportages zijn samengebracht in de nota 'Uitgebreide Evaluatie van de 
Waterbodemsanering van de Haven van Elburg'. 

Lelystad, april 1995 

Lerende organisaties bestaan niet, lerende medewerkers wei 



Management samenvatting 

Kader en  d o e l  
In het kader van het Saneringsprogramma Waterbodems Rijkswateren is in 1994 
in gezamenlijke opdracht van Directie IJsselmeergebied en het Programma 
Onderzoek Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) de sanering van de 
waterbodem van de haven van Elburg uitgevoerd. De doelstellingen voor deze 
sanering waren, ten eerste het schoonmaken van de haven naar een 
bodemkwaliteit gelijk aan die van het Drontermeer (klasse 2) en ten tweede het 
testen van milieuvriendelijke bagger- en verwerkingstechnieken in de praktijk, 
uitgevoerd door middel van een integrale saneringsketen. 

! 

Voor POSW betrof het de eerste van een drietal pilotsaneringen: een experiment 
om kennis en ervaring op te doen, gebruik makend van op dat moment (1994) 
beschikbare technieken. Voor deze sanering werden twee operationele 
doelstellingen geformuleerd: 

verwijdering van ten minste 90% van de aanwezige verontreinigingen (PAK); 
verwerking van het gebaggerde verontreinigde sediment, met hergebruik of 
nuttige toepassing van ten minste 50% van de produkten als uitgangspunt. 

R e s u l t a t e n  e n  k o s t e n  
In totaal is 38.130 m3 (in situ) gebaggerd en verwerkt. De doelstellingen zijn beide 
behaald: 75% van de havenbodem is teruggebracht tot klasse 2 specie, hierbij werd 
93% van de aanwezige verontreinigingen verwijderd. Daarnaast werd 84% van het 
gebaggerde sediment na verwerking hergebruikt of nuttig toegepast. Er is veel 
kennis opgedaan met zowel nieuwe bagger- en venverkingstechnieken, als met 
aanpak van dit soort projecten ten aanzien van onderzoek, projectbegeleiding en 
marktbenadering. 

De kosten voor het werk werden geraamd op  Mfl8,l (excl. BTW), de inschrijving 
sloot op Mfl7,9 (excl. B W )  en de afrekening bedroeg Mfl9,5 (excl. BTW). 
Daarnaast hebben beide opdrachtgevers samen nog Mfl1,27 (excl. BTW) besteed 
aan uiteenlopende onderzoeken voor een gedegen voorbereiding, begeleiding en 
evaluatie van de sanering. Door derden werd MflO,7 (excl. BTW) bijgedragen in 
de kosten voor nautisch onderhoud. 

Aanzet  t o t  saner ing  
In Oriënterend en Nader Onderzoek was een ernstige verontreiniging met PAK 
aangetoond. Een eerste schatting kwam uit op 10.000 m3 verontreinigd sediment. 
Om verspreiding van het verontreinigde materiaal te voorkomen werd besloten 
tot sanering over te gaan. Triade-onderzoek wees vervolgens uit - op basis van 
bio-assays, veldonderzoek en chemische analyses - dat sanering van de sliblaag 
urgent was. Aanvullende onderzoeken leidden tot een aanzienlijke bijstelling van 
de hoeveelheid te baggeren materiaal: rekening houdend met overdiepte bij het 
baggeren werd de hoeveelheid uiteindelijk vastgesteld op 39.000 m3! 



Op basis van het Saneringsonderzoek werd gekozen voor een saneringsketen 
bestaande uit nauwkeurig ontgraven, scheiden van zand en slib, en reinigen van 
een deel van het zand. Fingerprint-onderzoek had namelijk aangetoond dat 
hydrocyclonage het zand uit het gebaggerde slib kon scheiden en dat zodoende 
70% van de specie herbruikbaar danwel nuttig toepasbaar zou zijn. Het resterende 
verontreinigde slib moest dan worden gestort. Een deel van dit slibresidu werd ter 
beschikking gesteld voor reinigingsproeven door middel van flotatie en natte 
oxydatie. Hierover zal separaat worden gerapporteerd. 

Kri t i sche  factoren 
Het hoofdrapport gaat in op de verschillende onderdelen van het project: 
organisatie, fasering, belemmeringen, onzekerheden en keuzen in voorbereiding 
en uitvoering, aanbesteding, uitvoering, technische monitoring en milieu- 
effecten. 

Het is duidelijk geworden dat als kritische factoren in het traject zijn te 
beschouwen: 

een gedegen voorbereiding van organisatie, fasering en besluitvorming; 
een uitgebreid vooronderzoek om risico’s te kunnen inperken; 
onzekerheden omtrent hoeveelheden en kwaliteit van specie en het 
vóórkomen van grof vuil; 

formuleren van een hanteerbare verdeling van verantwoordelijkheden tussen 
opdrachtgever en aannemer in het bestek met het oog op beheersbaarheid van 
kosten, tijd en kwaliteit; 
mobilisatie van deskundigheid bij de opdrachtgever tijdens voorbereiding en 
uitvoering; 
vergunningprocedures (wel of geen MER); 
de keuze van de opdrachtnemer, met speciale aandacht voor selectie op 
kwaliteit bij baggeren en verwerken van specie. 

formuleren van toetsbare doelstellingen; 

De ervaringen uit de waterbodemsanering van de haven van Elburg zijn van groot 
belang voor de volgende pilotsaneringen binnen POSW, maar kunnen zeker ook 
van toepassing zijn voor toekomstige waterbodemsaneringen elders en verwerking 
van daarbij vrijkomende verontreinigde baggerspecie. 
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i Inleiding en doelstellingen 

De doelstelling van het POSW is te komen tot een aantal operationele milieu-vriendelijke bagger- 

en verwerkingstechnieken ten behoeve van de sanering van verontreinigde waterbodems. De 

technische toepasbaarheid hiervan dient te zijn aangetoond in een sanering. 

Om dit te verwezenlijken kan men niet volstaan met het voorschrijven van een 
nieuwe techniek in een willekeurige sanering. Een nieuwe techniek kan alleen 
succesvol toegepast worden als het verontreinigde sediment aan de specificaties 
van de reinigingstechnologie voldoet. De locatie moet daarom zorgvuldig 
geselecteerd worden. Ook aan de overige voorwaarden voor een succesvolle 
sanering moet worden voldaan. Zo zullen de juiste (voor-)onderzoeken moeten 
worden verricht, zal er een op maat gesneden bestek nodig zijn, moet de markt op 
de juiste manier benaderd worden, dient de uitvoering deskundig te worden 
begeleid én moet alles op  een goede wijze worden georganiseerd. 

Kortom, wil de toepassing van een nieuwe techniek succesvol zijn, dan moeten 
alle aspecten van een sanering vanaf de keuze van de saneringslocatie tot en met 
de uiteindelijke oplevering van de schone grond en de schone locatie, onder 
controle zijn. Ook op deze gebieden zijn er nieuwe ontwikkelingen die in de 
pilotsaneringen toegepast kunnen worden en waarvan geleerd kan worden. 

Deze evaluatie omvat daarom niet alleen een rapportage over de toepassing en de 
resultaten van nieuwe technieken maar ook over die andere aspecten. Ze worden 
besproken in de hoofdstukken over organisatie, planning en voortgang, 
vooronderzoeken en technische en organisatorische voorbereiding. 

De haven van Elburg is door het POSW geselecteerd als locatie voor de eerste 
pilotsanering omdat de verontreinigingsproblematiek aansloot bij de 
mogelijkheden tot reinigen en omdat deze haven baggertechnisch representatief is 
voor een groot aantal Nederlandse havens. De Directie I Jsselmeergebied 
(voorheen Directie Flevoland), de waterkwaliteitsbeheerder van deze haven, had 
deze haven opgevoerd in het Saneringsprogramma Waterbodems Rijkswateren 
omdat de ernstig verontreinigde bodem van deze haven de milieu-hygiënische 
kwaliteit van het Drontermeer bedreigde. 
Naast deze argumenten om de haven van Elburg als pilot-sanering te selecteren, 
leek de omvang van de sanering ook goed aan te sluiten bij het beschikbare 
budget; een reden temeer om te kiezen voor deze locatie. 

Afgezien van de hierboven omschreven, meer algemene, doelstelling van het 
POSW, zijn er door de opdrachtgevers (de Directie IJsselmeergebied en het 
POSW hebben deze sanering samen aangepakt) twee doelstellingen geformuleerd 
voor de sanering van de haven van Elburg. Het is zowel de bedoeling om een 
schone bodem met een kwaliteit gelijk aan die van het Drontermeer (klasse 2) te 
krijgen, als om het verontreinigde sediment te reinigen. 



Uit voorgaande saneringen, zowel in den droge als in den natte, is geleerd dat de 
kosten van saneringen uit de hand kunnen lopen als er geen duidelijke doelen en 
eisen worden geformuleerd. De doelstellingen voor deze sanering worden daarom 
als volgt geoperationaliseerd: 

de verontreinigde specie moet zodanig weggebaggerd worden dat in de haven 
maximaal i0  Yo verontreinigd sediment achterblijft (dit betekent dat na afloop 
minimaal 427 kg van de 475 kg PAK'S uit de haven verwijderd moeten zijn). 
verwerking van het gebaggerde verontreinigde sediment, met hergebruik of 
nuttige toepassing van ten minste 50% van de gereinigde produkten als 
uitgangspunt. 

De evaluatie van deze doelstellingen komt aan de orde in de hoofdstukken over 
het saneringsbaggerwerk, de reiniging en de milieu-effecten. 

Deze evaluatie bestaat dus uit de volgende onderdelen: 
een (korte) chronologische beschrijving van het gehele project, 
een hoofdstuk over organisatie, planning en voortgang, 
een hoofdstuk over de vooronderzoeken, 
een hoofdstuk over de technische en organisatorische voorbereiding, 
een hoofdstuk over het saneringsbaggerwerk en reiniging, en 
een hoofdstuk over de milieu-effecten en de kosten van de sanering. 

De conclusies en de aanbevelingen zijn in een apart hoofdstuk samengevoegd. 



2 Overzicht van het project 

In 1992 is de haven van Elburg geselecteerd als locatie voor de eerste pilot-sanering van het POSW. 

Zoals blijkt uit het Nader Onderzoek is deze haven ernstig verontreinigd met PAK'S en is daarom 

opgenomen in het Saneringsprogramma Waterbodems Rijkswateren. De Directie IJsselmeergebied, 

de waterkwaliteitsbeheerder, is verantwoordelijk voor het onderzoek en de uitvoering van de 

sanering. 

De haven bestaat uit een toegangsgeul en een havenkom en was tot aan de vijftiger 
jaren een vissershaven. Tegenwoordig is de recreatievaart de belangrijkste 
activiteit. De bodem van de toegangsgeul is gelaagd en de verontreinigingen zitten 
in de bovenste sliblaag van enige decimeters. De zandlaag die daar onder ligt is 
schoon. In de havenkom is de verontreinigde bovenlaag veel dikker en bevat meer 
zand. De schatting is dat het gaat om ongeveer 10.000 m3 verontreinigd sediment. 

De haven van Elburg 
(opname Aerophoto Eelde) 

Samen met Directie I Jsselmeergebied is door POSW een projectgroep gevormd 
die de voorbereiding van de sanering ter hand heeft genomen. Deze projectgroep 
is samengesteld uit medewerkers van Rijkswaterstaat, Gemeentewerken 
Rotterdam (GWR) en de N.V. Service Centrum Grondreiniging (SCG). De 
afspraken die gemaakt moeten worden tussen POSW en Directie I Jsselmeergebied 
over doelstellingen, techniek, organisatie, budget en capaciteit, zijn in het Plan van 
Aanpak neergelegd. De projectgroep gaat begin 1993 van start en produceert al 
snel plannen om de sanering ten uitvoer te brengen. 
Ter toetsing van de voorgestelde technisch inhoudelijke aanpak aan de mening 
van deskundigen en betrokken organisaties wordt een Klankbordgroep gefor- 
meerd waarin de Vereniging Centrale Baggerbedrijf (VCB), de Nederlandse 
Vereniging van Procesmatige Grondreinigers (NVPG), SCG en Rijkswaterstaat 
deelnemen. Aan deze Klankbordgroep wordt verzocht de opdrachtgevers en de 
projectleiders te adviseren over het het Programma van Eisen, het bestek en de 
aanbestedingswijze. 



Op basis van het saneringsonderzoek wordt gekozen voor een saneringsketen 
bestaande uit drie processen: ontgraven, scheiden van zand en slib, en reinigen 
van een deel van het zand. Deze keten is zowel gebaseerd op de eigenschappen van 
de specie, het verwachte milieu-effect en de toe te passen technologie, als op het 
beschikbare budget. Het blijkt namelijk dat er, inclusief overdiepte, 39.000 m3 
specie verwijderd moet worden. Dat is bijna vier keer zo veel als de 
oorspronkelijke schatting. De financiële consequenties daarvan zijn overkomelijk. 
Een onoverkomelijk probleem ontstaat pas op het moment dat Provincie 
Gelderland bij de vergunningaanvraag een milieu-effect-rapportage verlangt over 
de op te richten verwerkingsinstallatie in Elburg. Daarmee dreigt de hele sanering 
op de lange baan te worden geschoven. Om dat te vermijden moet de aanpak 
worden gewijzigd. Er wordt besloten tot verwerking van de verontreinigde specie 
in een inrichting die al beschikt over de benodigde vergunningen. Vervolgens 
wordt onder hoge druk gewerkt om het bestek alsnog voor het eind van dat jaar 
(1993) op de markt te krijgen. De uitgangspunten bij het opstellen van het bestek 
zijn de praktische haalbaarheid van de uitvoering en de beheersbaarheid van de 
uitgaven. 

De aanbesteding, waarbij de beoordeling van de kwaliteit van de ingediende 
bagger- en verwerkingsplannen een belangrijk selectiecriterium is, wordt 
succesvol afgesloten met de gunning aan de aannemerscombinatie Boskalis 
Oosterwijk, Boskalis Dolman en De Vries &Van de Wiel. De inschrijving sluit op 
7,8 miljoen gulden (excl. BTW). Dit bedrag ligt binnen het toegestane budget, 
zijnde de raming plus 10%. 

De uitvoering heeft startproblemen doordat de voorbereidingstijd tot de 
daadwerkelijke uitvoering zeer kort is. De start wordt ook vertraagd doordat het 
depot in Den Helder nog niet gereed is door wateroverlast en door vorstverlet. 
Ook komen in het begin de transporten naar Den Helder in de problemen 
tengevolge van stormen. Ais het baggeren eenmaal begonnen is, gaat het 
voorspoedig. Het baggeren is gesplitst in een 'bulk'slag en een 'opschoon'slag. De 
door de aannemer voor dit werk ontwikkelde horizontaal sluitende 
'milieu-grijper' blijkt in combinatie met de plaatsbepalingsoftware zeer 
nauwkeurig te kunnen werken en wordt daarom ook ingezet bij de uitvoering van 
de opschoonslag. De opschoonslag wordt grotendeels uitgevoerd met een 
voorgeschreven 'mechanisch-hydraulisch' baggermechanisme, de 'milieu- 
zuigmond'. Oponthoud ontstaat hierbij doordat in de ondergrond veel puin zit; 
de resten van een oude strekdam. Al met al loopt de realisatie zes weken uit op de 
planning. 

Het sediment wordt verwerkt in een installatie in Den Helder. Hier wordt eerst 
het grove materiaal verwijderd en daarna wordt door middel van opstroom- 
scheiding en hydrocyclonage het sediment gescheiden in grof zand, fijn zand en 
slib. Het zand voldoet voor een deel aan de normen zoals verwacht, zodat het 
nuttig toegepast kan worden. Het grove zand wordt deels verwerkt in Stelcon 
platen en deels gebruikt voor het bouwrijp maken van een woonwijk. Ook wordt 
een deel van het fijne zand in deze bouwlocatie verwerkt. De rest van het fijne 
zand wordt gebruikt als drainagezand in het depot. Het resterende slib is ernstig 
verontreinigd en moet worden ontwaterd. De aannemer past een eenvoudige 
methode voor het indrogen van het slib toe: het wordt namelijk ingedikt door 
toevoeging van een vlokmiddel en daarna in depot gebracht, waar het op 
natuurlijke wijze droogt. Het weer zit hierbij mee. Na afloop blijkt de kwaliteit van 
een deel van het slib zover verbeterd dat het toegepast kan worden binnen het 
depot als kade-en afdekmateriaal. De rest is dermate verontreinigd dat het moet 
worden afgevoerd naar een stortplaats. 



De kosten zijn binnen 20 Yo van de raming gebleven en komen uit op 9,5 miljoen 
gulden (excl. BTW). Na afloop verleent de accountant zijn goedkeuring over de 
rechtmatigheid van de gedane uitgaven. 

Het milieu-effect van de sanering is uitgebreid onderzocht door registratie van aile 
relevante parameters vóór, tijdens en na de sanering. De doelstellingen die het 
POSW en Directie IJsselmeergebied zich gesteld hebben bij het begin van de 
sanering worden gehaald: 93% van de aanwezige verontreiniging is verwijderd uit 
de haven, bij een doelstelling van 90%. 84% van het gebaggerde sediment is na 
verwerking als bouwstof toegepast of op en andere wijze nuttig toegepast, bij een 
doelstelling van minimaal 50%. De waterbodem voldoet echter niet overal aan 
klasse 2. Ongeveer 25% van het oppervlak is nog klasse 3. Dit wordt vooral 
geweten aan de mors die gemiddeld vijf centimeter dik is. 

De havenkom 

Er is veel ervaring opgedaan met de toepassing van nieuwe bagger- en reini- 
gingstechnieken en er is een schat aan informatie vrij gekomen op het gebied van 
(voor-)onderzoek, projectbegeleiding en marktbenadering. Dat wordt in deze 
evaluatie gepresenteerd. Daarmee hoopt het POSW bij te dragen aan de 
verdieping en verbreding van de kennis op dit gebied in Nederland. 





3 De organisatie, planning en voortgang 

3.1 De organisatie 

De organisatie van de waterbodemsanering van de haven van Elburg is in overleg tussen POSW en 

Directie I Jsselmeergebied vormgegeven en beschreven in het Plan van Aanpak. Er is onderscheid 

gemaakt tussen de ontwerp- en uitvoeringsfase. 

De organisatie van de 
pilotsanering Elburg 

De verantwoordelijkheden worden verdeeld onder beide opdrachtgevers. Sturing 
en besluitvorming is de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het opstellen van het 
bestek wordt door het POSW verzorgd. Het POSW is daarmee verantwoordelijk 
voor het technisch ontwerp. De randvoorwaarden vergunningen en financiën 
vallen onder verantwoordelijkheid van Directie I Jsselmeergebied. Deze voert 
tevens het comptabel beheer. Bij de directievoering tijdens de uitvoering zal de 
Directie I Jsselmeergebied ondersteund worden door het Uitvoeringsbureau 
Sanering Waterbodems (USW), een gezamenlijk bureau van de Bouwdienst en 
Directie Noordzee van Rijkswaterstaat. Het overleg en het contact met externe 
belanghebbenden en belangstellenden zoals de gemeente, de provincie, de jacht- 
werfeigenaar en omwonenden wordt tot de verantwoordelijkheid van de Directie 
I Jsselmeergebied gerekend. Voor dit doel wordt door de Directie I Jsselmeergebied 
het Overleg Sanering Elburg opgericht. Aan deze overleggroep nemen deel verte- 
genwoordigers van de Gemeente Elburg, de Provincie Gelderland, het Zuive- 
ringschap 'Veluwe' en het POSW. 
De voorbereiding van het Programma van Eisen en het Bestek wordt in handen 
gegeven van de projectgroep Realisatie Sanering Elburg. Deze groep bestaat uit 
deskundigen van het POSW, de Directie IJsselmeergebied en SCG. 
De goedkeuring van de beslisdokurnenten ligt in handen van de Stuurgroep 
bestaande uit de programmacoördinator van het POSW, het hoofd van de 
hoofdafdeling Waterhuishouding en Vaarwegen van Directie IJsselmeergebied en 
de projectleiders van respectievelijk de Directie I Jsselmeergebied en het POSW. 
Voor haar beslissingen laat de Stuurgroep zich adviseren door een Klankbord- 
groep. Deze Klankbordgroep bestaat uit medewerkers van verschillende directies 
van Rijkswaterstaat, de directeuren van VCB, SCG en NVPG. De vergunningaan- 
vragen worden voorbereid door een kleine werkgroep waar interne en externe 
deskundigen aan deelnemen. 

- Hoofd Hoofdafdeling AN (RDU) 

Projectgroep RSE 
REALISATIE SANERING ELBURG VERGUNNINGEN 

- Rijkswatentaters 



3.2 Evaluatie van de organisatie 

Bij de aanvang van het project is de organisatie en taakverdeling onvoldoende 
uitgewerkt. De consequentie daarvan is geweest dat er tijd is verloren waardoor 
het project onder grote tijdsdruk is gekomen. 
De Stuurgroep heeft als bewaker van de voortgang van het project en als besluit- 
vormingsorgaan goed gefunctioneerd. Het voordeel van de beperkte omvang is 
geweest, dat ze adequaat heeft kunnen optreden. De kanttekening wordt hierbij 
gemaakt dat het nemen van beslissingen soms enige tijd heeft gekost omdat de 
adviezen van de Klankbordgroep zwaar zijn meegewogen. 
De projectgroep Realisatie Sanering Elburg was te groot om slagvaardig te kunnen 
werken. In deze groep hebben vijftien specialisten en projectmedewerkers 
deelgenomen. Vergaderen met het voltallig gezelschap is dan ook eerder 
uitzondering dan regel geweest. Het heeft uiteindelijk geleid tot het werken met 
een kleine 'kern'groep, die zo nu en dan is bijgestaan door de specialisten uit de 
projectgroep. Bij projectversnellingen heeft dit soms tot communicatiestoringen 
geleid. 
SCG en GWR hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderdeel 
grondreiniging van het bestek door deskundige inbreng op het gebied van fractie- 
scheiding. 
De Klankbordgroep heeft veel bijgedragen aan de gedachtenvorming over de 
ontwerpeisen en de aanbestedingswijze. Het voorleggen van de beslisdocumenten 
aan de Klankbordgroep is door de opdrachtgevers daarom als zeer zinvol ervaren. 
De realistische en kritisch positieve inbreng van de 'markt'-partijen, VCB en 
NVPG, heeft hier zeker ook toe bijgedragen. Het is daarom goed geweest dat ze er 
vanaf het begin bij betrokken zijn geweest. 
Ook bij dit project is weer gebleken dat een goede communicatie naar 
belanghebbenden en belangstellenden onontbeerlijk is om draagvlak voor het 
slagen van het project te krijgen. Helaas is dat in dit project ook voor een deel 
mislukt: het is niet mogelijk gebleken om Provincie Gelderland te overtuigen van 
de mogelijkheid om een vergunningsaanvraag voor de tijdelijke 
verwerkingsinstallatie in Elburg ontvankelijk te verklaren zonder daarbij een 
milieu-effect rapport (MER) hiervoor te overleggen. Dit terwijl het niet uitvoeren 
van een milieu-effect rapportage (m.e.r.) o p  goede gronden gedoogd had kunnen 
worden. Deze situatie heeft er uiteindelijk toe geleid dat de baggerspecie voor 
aanzienlijke kosten naar Den Helder is vervoerd. 

3.3 Planning en voortgang 

Bij de planning van de projectmatige aanpak van deze sanering is uitgegaan van 
'baseline management'. 'Baseline management' is er op gebaseerd dat de 
opeenvolgende fasen in een project worden afgesloten met het vaststellen van 
beslisdocumenten. De documenten zijn dan het vertrekpunt voor de volgende 
fasen. 

De eerste fase binnen dit project is het opstellen van het Plan van Aanpak geweest. 
De daaropvolgende fasen staan aangegeven in de figuur met de tijdplanning. De 
data hebben betrekking op het einde van de fase. 

De projectplanning is opgenomen in het Plan van Aanpak en is vastgesteld door 
de Stuurgroep in april 1993 door het goedkeuren van het Plan van Aanpak. De 
bespreking van deze planning is een vast onderdeel van de agenda van de 
projectgroep Realisatie Sanering Elburg geweest. De planning is regelmatig aange- 
past aan de hand van de voortgang van het project. Een wijziging van de overall 
planning is alleen mogelijk na goedkeuring door de Stuurgroep. 
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m: gerealiseerde voortgang, -: planning van 3 mei 1993 

Vanaf het begin staat het project onder grote tijdsdruk. Belangrijkste oorzaak is de 
achterstand van bijna vier maanden bij het instellen van de projectgroep ten 
opzichte van de planning van het programma POSW dat uitgaat van een 
projectstart in januari 1993. Pas in april 1993 kan feitelijk worden begonnen. 

Hoewel uiteindelijk het gerealiseerde projectverloop niet veel afwijkt van de 
oorspronkelijke planning, is het tijdschema in de zomer van 1993 een aantal 
keren bijgesteld. Dit is veroorzaakt door een aantal onzekerheden, het 
saneringsonderzoek laat bijvoorbeeld voor de saneringsketen nog verschillende 
varianten toe. In het Plan van Aanpak worden de varianten verder beperkt, maar 
een definitieve keuze is dan nog steeds niet gemaakt. 

Deze zullen verder uitgewerkt worden in het Programma van Eisen. Het eerste 
concept hiervan bevat een keuze voor een saneringsketen, maar er zijn nog veel 
grijze vlekken: het Programma van Eisen geeft in dit stadium wel uitsluitsel over 
onderwerpen als het in te zetten baggerwerktuig, de toleranties, het ont- 
werpprofiel en de monitoring, maar de onderbouwing van de eisen is nog 
gebrekkig. De haalbaarheid van de voorgestane werkwijze is op dat moment aller- 
minst zeker. De belangrijkste onzekerheid is de mogelijkheid tot verwerking ter 
plaatse. 

In augustus 1993 wordt duidelijk dat de vergunning voor de geplande schei- 
dingsinstallatie niet zonder een MER aangevraagd kan worden. Daarmee wordt de 
projectplanning onhaalbaar. Het heeft weinig gescheeld of het hele project is om 
die reden afgelast. Verwerking elders is op dat moment de enige mogelijkheid om 
het project toch volgens de planning uit te voeren. 

Om dit alternatief beter te kunnen beoordelen is besloten eerst een haalbaar- 
heidsstudie te doen. In deze studie zijn de zaken die inmiddels duidelijker ge- 
worden zijn op een rij gezet, zodat de uitvoerbaarheid beter kan worden inge- 
schat. De studie valt positief uit. Hoewel een dergelijke studie zeker zinvol is, moet 
het belang ervan niet worden overschat, uiteindelijk worden pas bij het 
formuleren van het bestek de meeste onduidelijkheden weggenomen. De 
oorspronkelijke planning is weer haalbaar wanneer op basis van deze 
haalbaarheidsstudie wordt besloten tot het verwerken van de verontreinigde 
baggerspecie in een al bestaande installatie elders. 

. . . 
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Vervolgens wordt het Programma van Eisen aangepast en tegelijkertijd het bestek 
herschreven. Daarvoor moeten wel alle zeilen worden bijgezet. Het projectverloop 
illustreert dit: op 14 september 1993 wordt er een aanvang gemaakt met het 
opstellen van het definitieve bestek. Op 8 oktober wordt dit behandeld in de 
Klankbordgroep. Op 26 oktober wordt het concept bestek behandeld in de Stuur- 
groep, op 17 november is het bestek zover gereed dat een advertentie kan worden 
geplaatst in de Staatscourant en Cobouw. 

Dat het gelukt is ondanks de tegenvallers het werk met een geringe achterstand 
(6 weken) te gunnen, wijst op de motivatie en het improvisatietalent van de 
betrokken medewerkers. Met name de grote inspanningen bij het opstellen van 
het definitieve bestek zijn doorslaggevend geweest. Er is onvoldoende tijd 
uitgetrokken voor het intern bewerken van het extern opgestelde bestek. Als 
alternatief kan een volgend bestek door Rijkswaterstaat zelf worden opgesteld. 
Het raadplegen van een Klankbordgroep heeft ook tijd gekost, maar de discussies 
en de adviezen zijn positief ervaren. Een goede investering van de tijd. Door de 
uiteindelijke beslissing bij de Stuurgroep te leggen, is constructief met de 
aangedragen ideeën omgegaan. Een alternatief voor een Klankbordgroep zou 
kunnen zijn het afzonderlijk raadplegen van adviseurs en specialisten. Dit heeft 
wel het nadeel dat een brede discussie in zo'n geval ontbreekt. 

Het toepassen van een digitaal terreinmodel begint als interessante noviteit, maar 
het maken van een bruikbaar terreinmodel blijkt heel wat voeten in de aarde te 
hebben. Een kwalitatief goed grondonderzoek blijkt bovendien moeilijk 
realiseerbaar. 

3.4 Evaluatie van de projectmatige aanpak 

Uit een vergelijking tussen geplande en gerealiseerde voortgang kan worden 
geconcludeerd dat van een projectmatige aanpak via 'baseline management' 
weinig is terecht gekomen. De tijdsdruk heeft zich gaande het project steeds 
duidelijker gemanifesteerd. Steeds is al met de volgende fase gestart voordat de 
voorgaande officieel was afgesloten. Aan de andere kant heeft de projectmatige 
aanpak wel degelijk geholpen om de realisatie mogelijk te maken. Als deze aanpak 
geheel had ontbroken, dan was de realisatie van het project binnen zo'n korte 
termijn vermoedelijk niet verwezenlijkt. 

Een omissie is geweest dat afspraken voor het opstellen van een 
milieumonitoringsplan geheel aan het projectplan hebben ontbroken, zodat dit 
nog vlak voor de uitvoering gemaakt moest worden. 

Er is aanvankelijk te eenzijdig gewerkt aan de civieltechnische voorbereiding van 
het werk. Ingenieurs eigen is met enig optimisme gedacht dat zo'n mooi project 
als een waterbodemsanering, met nota bene een hoog hergebruikspercentage van 
de vrijkomende specie, nooit door milieuvergunningsprocedures gefrustreerd kan 
worden. 



4 Het vooronderzoek 

4.1 Inleiding 

Voorafgaand aan de sanering zijn er veel onderzoeken gedaan. De informatie uit deze onderzoeken 

is nodig voor het nemen van beslissingen binnen het project en dient als basis voor het bestek. 

In de evaluatie zijn alle onderzoeken beoordeeld op doelmatigheid aan de hand 
van de volgende vragen: 'Hoe is de aanvraag voor het onderzoek onderbouwd', 
'Hoe is het onderzoek geformuleerd', 'Hoe is de opdracht beantwoord', 'Wat is de 
kwaliteit van het onderzoeksresultaat' en 'Wat is de bijdrage aan het bestek en/of 
de besluitvorming'. Tenslotte zijn de verschillende onderzoeksresultaten verge- 
leken met de kennis na afloop van de sanering. Per rubriek van onderzoeken 
worden de belangrijkste conclusies over deze onderzoeken hieronder beschreven. 

met de haven Overzicht klasse-indeling van van Elburg de klasse 2 5 - 
vóór d e  sanering, klasse3 

klasse 4 getoetst aan de Derde 
I 

I - - 
Nota Waterhuishouding - VAK IV  : VAK 111 VAK I I  3 VAK I 

I - - - - 

4.2  Onderzoek naar de kwaliteit van de waterbodem 

Het onderzoek naar de kwaliteit van de waterbodem is hier opgebouwd uit 
Oriënterend Onderzoek, Nader Onderzoek, een Aanvullend onderzoek en een 
Triade-onderzoek. 

Oriënterend Onderzoek 
Uit het Oriënterend Onderzoek blijkt dat de havenkom en toegangsgeul van de 
haven van Elburg ernstig verontreinigd is met PAK'S. Naar aanleiding hiervan 
wordt een Nader Onderzoek ingesteld. 

Nader Onderzoek 
Bij het Nader Onderzoek dient de aard, concentratie en omvang van de 
verontreiniging te worden bepaald zodat de saneringsnoodzaak en urgentie kan 
worden vastgesteld. De noodzaak tot sanering is aangetoond na analyse van een 
vijfentwintigtal boorkernen, waaruit blijkt dat zowel in de havenkom als de 
toegangsgeul de signaleringswaarde herhaaldelijk wordt overschreden door hoge 
PAK-gehaltes. De urgentie is in het Nader Onderzoek niet vastgesteld, maar de 
mogelijkheid dat de verontreinigingen zich verspreiden naar het Drontermeer 
wordt niet uitgesloten. Daarom wordt aanvullend onderzoek aanbevolen. 
Het rapport over het Nader Onderzoek bevat een redelijk uitgebreide 
inventarisatie van verontreinigingsbronnen, maar het onderzoek naar de omvang 
van de verontreiniging geeft niet genoeg informatie voor een gedegen 
onderbouwing van de schatting van de hoeveelheden. 



Het is wel duidelijk dat de hele waterbodem verontreinigd is. In de toegangsgeul 
bestaat de bodem uit een sliblaag met een ondergrond van zand. De precieze 
ligging van de sliblaag is op basis van 25 boorkernen niet goed aan te geven. De 
conclusie dat de ondergrond -de zandlaag- niet verontreinigd is, wordt gebaseerd 
op de analyse van slechts vier monsters. Dit is niet voldoende voor zo'n 
belangrijke constatering. 
Er is in het Nader Onderzoek geen aandacht geschonken aan civiel-technische 
zaken zoals de ligging van kabels en leidingen, de toestand van het havenmeubilair 
en het nauwkeurig in kaart brengen van de bodemligging. Ook is niet zorgvuldig 
omgegaan met de lokalisering van de monsterposities. Het onderzoek heeft wel 
een goed inzicht gegeven in de ernst van de verontreiniging en is daarom bij het 
bestek gevoegd. Het vormt bovendien een basis voor verder onderzoek. 
Met behulp van de gegevens uit het Nader Onderzoek wordt later een schatting 
gemaakt van de hoeveelheid verontreinigd slib. Deze eerste schatting van 
iû.000 m3 is van grote invloed geweest op het project. 

Het Nader Onderzoek geeft aanleiding tot het opstellen van een PAK-balans voor 
de haven. Dit om te voorkomen dat er gesaneerd wordt voordat de voornaamste 
oorzaken van de verontreiniging zijn weggenomen. Geschat wordt dat 
de jaarlijkse PAK-vracht kleiner is dan 1% van de aanwezige verontreiniging. 

Aanvul lend onderzoek  
Omdat de omvang van het verontreinigd sediment niet goed is vastgesteld, is 
besloten een aanvullend onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek dient tevens 
informatie te verschaffen over de ruimtelijke verdeling van de verontreinigingen 
en over de hoeveelheden grof en fijn zand. Voor het onderzoek worden op 180 
posities de verontreinigde bovenlaag en de ondergrond bemonsterd. Een 
zeventigtal monsters wordt geanalyseerd. Bij de plaatsbepaling wordt naar grote 
nauwkeurigheid gestreefd. Daartoe wordt een satelliet-gestuurd 
plaatsbepalingsysteem met lokale, differentiële referentiestations gebruikt. Ach- 
teraf tevergeefs; door een -inmiddels herstelde- fout in de software is het niet 
mogelijk om de posities 
nauwkeurig te bepalen en moet 
er alsnog gebruik gemaakt 
worden van een minder nauw- 
keurige systeem. 
Voor Rijkswaterstaat zijn de 
resultaten van het onderzoek van 
belang: er wordt geconstateerd 
dat de ondergrond inderdaad 
niet verontreinigd is. Dit gegeven 
wordt gebruikt voor het vaststel- 
len van het ontwerpprofiel. De 
resultaten van de korrel- 
grootteverdeling zijn verder niet 
gebruikt, omdat later bij het 
berekenen van de deelstroom- 
hoeveelheden gebruik is gemaakt 
van de (fingerprint-)gegevens uit 
het venverkingsonderzoek. 

De bemonstering 
van de waterbodem 



'Triadel -onderzoek 
Eén van de hulpmiddelen om de urgentie van een sanering te beoordelen is het 
zogenaamde 'Triadel-onderzoek. Dit bestaat uit bioassays, veldonderzoek en 
chemische analyses. Voorts kan er achteraf mee worden vastgesteld of de sanering 
ook ecotoxicologisch effectief is geweest. Testen met de watervlo geven voor een 
groot deel van de monsters een ernstig effect te zien. Testen met muggelarven en 
bacteriën tonen geen significant effect. Het veldonderzoek geeft op alle 
monsterpunten ernstige effecten te zien. Uit dit onderzoek is gebleken dat de 
normen voor urgentie ver overschreden zijn en het eindoordeel "sanering urgent" 
terecht is. 

Normering 
Gedurende de projectduur zijn de landelijk geldende normeringen gewijzigd. In 
eerste instantie is de kwaliteit beoordeeld volgens de dan heersende normen uit de 
Derde Nota Waterhuishouding, naar aanleiding daarvan zijn ook de 
projectdoelstellingen gedefiniëerd. Inmiddels zijn de Milbowa-normen en de 
normen van de Evaluatienota Water geïntroduceerd waardoor de beoordeling van 
deze waterbodem enigszins wijzigde. Om consequent te blijven, is alles beoordeeld 
volgens de Derde Nota Waterhuishouding. 

Indien men de waterbodemkwaliteit vóór de sanering beoordeelt volgens de 
Evaluatienota Water, dan wordt het oordeel over de kwaliteit en de noodzaak tot 
saneren niet anders: de havenkom is klasse 4 evenals een deel van de toegangsgeul. 
De rest van de toegangsgeul blijft klasse 3. De beoordeling van de kwaliteit ná 
sanering blijft ook nagenoeg gelijk. Ten opzichte van de beoordeling met de 
normen van de Derde Nota Waterhuishouding wordt slechts één monster als 
klasse 2 beoordeeld in plaats van klasse 3. 

4.3 Kwantiteitsonderzoek 

Uit de saneringsgrens valt de hoeveelheid af te graven specie af te leiden. De 
ligging van de saneringsgrens dient met zo groot mogelijke nauwkeurigheid te 
worden vastgelegd. Bij deze sanering zijn daarvoor drie methoden gecombineerd, 
deze zijn: seismisch onderzoek, bodembemonstering d.m.v. steekmonstername en 
slaggaard-bemonstering. Door toepassing van deze drie methoden worden de 
voor- en nadelen van deze methoden zo goed mogelijk ondervangen en kan een 
adequaat beeld worden verkregen van de vervuilingsgrens. 

Het voordeel van seismisch onderzoek is dat het (semi-)continue informatie geeft 
en er dus goed de contouren van de gelaagdheid mee gevolgd kan worden. Het 
zegt echter niets over de verontreiniging. De steekmonsters geven juist goede - 
maar beperkte- informatie over de kwaliteit van de bodem en de slaggaard geeft 
een goed inzicht in de actuele overgang van slib en zand. 

Seismisch o n d e r z o e k  
Met seismisch onderzoek kan de dikte en ligging van lagen in de waterbodem 
worden bepaald mits aangrenzende lagen qua dichtheid van eikaar verschillen. Dit 
wordt bereikt door een geluidspuls de grond in te sturen en de reflectie te 
registreren. Door interpretatie van de seismogrammen die zo ontstaan, kunnen 
profielen worden gemaakt waarin laagdikten van bodemmateriaal met 
verschillende dichtheden worden aangegeven. Zo kan men snel een volledig beeld 
krijgen van de bodem en kunnen goed de contouren van de gelaagdheid in de 
bodem gevolgd worden. Met seismisch onderzoek valt niet aan te geven of een 
sliblaag al dan niet verontreinigd is. De koppeling tussen de kwaliteit en de 
seismisch bepaalde dikte van een sliblaag kan worden gelegd door de laagjes 
middels boringen te bemonsteren en te laten analyseren en naast de 
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seismogrammen te leggen. Als de seismische reflector samenvalt met de overgang 
tussen het verontreinigd sediment en de schone ondergrond, of als de vervuilings- 
contour de gelaagdheid volgt, dan is de saneringsgrens wél met seismisch 
onderzoek vast te stellen. 

In de haven van Elburg is de ligging van de saneringsgrens op deze manier 
vastgesteld. Tevens zijn de slaggaardgegevens daarbij gebruikt. 

Er zijn drie seismische onderzoeken 
uitgevoerd. Bij het eerste onderzoek zijn in de 
havenkom en het toegangsgeul 64 
dwarsprofielen opgenomen. De 
nauwkeurigheid van het seismische onderzoek 
is echter niet zo groot geweest als geëist en 
geoffreerd. Dit is een gevolg van de 
interpretatie van de gegevens. Behalve dat de 
overgangen van de lagen met grotere 
dichtheid ('reflectoren') niet ondubbelzinnig 
zijn vast te stellen, levert het aflezen van 
grafiekpapier ook. een fout op in de grootte- 
orde van decimeters. De gerapporteerde 
nauwkeurigheid van O, 1 m in de bepaling van 
de dikte van de laag verontreinigde slib is dan 
ook onjuist. Toch is dit seismisch onderzoek 
waardevol geweest, omdat het een 
indicatie van de diepte en ligging van de 
sliblaag heeft gegeven. Dit betekent niet dat 
daarmee de verontreinigde laag in kaart is 
gebracht. 
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Een seismogram 
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Een tweede seismisch onderzoek is uitgevoerd om een nauwkeuriger beeld te 
krijgen van de ligging van de sliblaag. Met deze gegevens is het digitaal 
terreinmodel (zie verderop in deze paragraaf) gedetailleerd ingevuld. Er is daarbij 
ook gebruik gemaakt van de boor- en analysegegevens uit het aanvullend 
onderzoek, waarin een groot aantal nauwkeurig geplaatste boringen zijn 
uitgevoerd. Bij de verwerking is echter gebleken dat door onnauwkeurigheden in 
de plaatsbepaling van beide onderzoeken, aanvullende boringen nodig waren. 
Daardoor zijn de gegevens uit dit tweede seismisch onderzoek later beschikbaar 
gekomen dan gepland en zijn ze slechts voor een deel in het digitaal terreinmodel 
verwerkt. 
Het (seismisch) onderzoek en de verwerking van de resultaten in een 
terreinmodel zijn door verschillende instanties uitgevoerd waardoor het digitaal 
terreinmodel met vertraging is opgeleverd. 

De nauwkeurigheid van de plaatsbepaling in beide seismische onderzoeken is 
minder groot als gewenst als gevolg van fouten in de opgegeven coördinaten van 
de referentiepunten en de gebrekkige plaatsbepaling. Omdat bij dit type 
onderzoeken een grote nauwkeurigheid van de plaatsbepaling van het grootste 
belang is, dient het netwerk van referentiepunten voorafgaand aan het onderzoek 
altijd gecontroleerd te worden. Pas dan kan het ter beschikking van de 
opdrachtnemer worden gesteld. 

Het is aileen zinvol om (seismisch) onderzoek uit te voeren als de toegepaste 
methode achteraf gecontroleerd kan worden. interpretatie van de seismische 
gegevens is handwerk waarbij vooraf voorzieningen moeten worden getroffen om 
controle achteraf van die interpretaties door een vertegenwoordiger van de 
opdrachtgever mogelijk te maken. Dit is hier nagelaten waardoor controle op de 



interpretatie achteraf niet mogelijk is geweest. Dergelijke onvolkomenheden 
kunnen voorkomen worden door bij dit soort specialistische metingen een terzake 
kundig vertegenwoordiger van de opdrachtgever te betrekken. 

De kwaliteit van de seismisch onderzoeken is tegengevallen. Daarom is een tweede 
bedrijf gevraagd om te onderzoeken of een hogere nauwkeurigheid bij seismisch 
onderzoek haalbaar is. Dit onderzoek geeft aan dat een nauwkeurigheid van 
ongeveer 0,5 m voor de plaatsbepaling behaald kan worden en 0,14 m voor de 
seismisch bepaalde diepte. Daarmee is de nauwkeurigheid minder groot dan 
gewenst, maar biedt de techniek wel een basis voor het gedetailleerd in kaart 
brengen van seismisch te onderscheiden lagen. 

Slaggaard-onderzoek 
De laagdikte is ook bepaald met een slaggaard. De slaggaard is een stok waaronder 
een plaatje is bevestigd. Deze wordt in de bodem geduwd. De slibdikte wordt 
bepaald doordat eerst het slib en dan het zand wordt 'gevoeld'. De nauwkeurig- 
heid van slaggaardmetingen is sterk afhankelijk van de lokale omstandigheden, de 
monsternemer, de dichtheidsovergangen etc. Een vergelijk tussen 
slaggaardmetingen en seismische metingen is daarom niet goed mogelijk. Ze 
vullen elkaar aan omdat dit een directe, discrete methode is, terwijl seismisch 
onderzoek een indirecte, (semi-)continue meetmethode is. Er is verder gewerkt 
met de gegevens van de seismische onderzoeken omdat deze meer en bovendien 
meer gedetailleerde informatie geven dan de (discrete) slaggaard-metingen die 
veel arbeidsintensiever zijn. 

H o e v e e l h e i d s b e p a l i n g  
Op basis van slaggaardmetingen en seismisch onderzoek is de hoeveelheid 
verontreinigd slib bepaald op respectievelijk 20.000 m3 en 29.000 m3. Het verschil 
wordt verklaard door de aard van de metingen. De seismisch bepaalde 
hoeveelheid, waarbij ook naar de waterbodemkwaliteit is gekeken, is als basis voor 
bestek en raming gebruikt. Vermeerderd met de te baggeren overdiepte in de 
havenkom van 0,2 m en van 0,1 m in het toegangsgeul, wordt de 
bestekshoeveelheid uiteindelijk gesteld op 39.000 m3. 
Uit het gecombineerde onderzoek naar de ligging van de vervuilingsgrens kan 
geconcludeerd worden dat er niet een duidelijk te prefereren methode aan te 
wijzen is. Men zal steeds van meerdere methoden de voordelen moeten zien te 
combineren. 

Digi taal  t e r r e i n  m o d e l  (DTM) 
De seismische gegevens zijn geïnterpoleerd en verwerkt in een digitaal 
terreinmodel dat op elke positie een diepte definieert. In eerste instantie is er op 
basis van een raaiafstand van 20 m te weinig informatie beschikbaar voor een 
goed bodemvolgend model. Uiteindélijk kan vanwege tijdgebrek alleen voor een 
kwart van de haven, met daarin de havenkom, een h e e r  gedetailleerd model 
gemaakt met gegevens uit raaien op 10 m van elkaar. 

In het bestek wordt een maaknauwkeurigheid in de verticaal geëist van 0,l m. 
Deze nauwkeurigheid staat echter niet in verhouding met de nauwkeurigheid van 
het DTM dat is opgebouwd uit (onnauwkeurige) seismische gegevens die over een 
grote afstand geïnterpoleerd zijn. Voor een goed model dienen profielen 
minimaal om de 5 m te worden bepaald. 
Een DTM is een uitstekend hulpmiddel bij het uitvoeren van ontgravings- 
werkzaamheden. Degene die het model gaat opbouwen en vullen, dient dan wel 
bij de inwinning van de gegevens (of het vooronderzoek) betrokken te worden en 
de nauwkeurigheden en raai-afstanden dienen dan afgestemd te worden op de 
gewenste maaknauwkeurigheid. 



4.4 Saneringsonderzoek 

Voorafgaand aan een sanering dient er onderzocht te worden hoe een geval van 
ernstige bodemverontreiniging gesaneerd kan worden. Daarbij moet eerst 
onderzocht worden of via isolatie of via beheersing van de verspreiding van 
verontreinigingen het verwijderen van slib achterwege kan blijven. Dit is 
onderzocht voor de haven van Elburg. Omdat dit geen goede oplossingen bleken 
te zijn, is gekozen voor het ontgraven van het verontreinigde sediment gevolgd 
door het verwerken (=reinigen) van de specie. Uitgaande van het uitgangspunt 
van het POSW om één van de in de eerste fase van het POSW geselecteerde 
technologieën toe te passen, is vervolgens een verwerkingsonderzoek uitgevoerd 
waarbij de toepasbaarheid van die technologieën voor de reiniging van dit 
sediment zijn onderzocht. 

'Fingerprint'  o n d e r z o e k  
Het hergebruik of de nuttige toepassing van gebaggerd materiaal is een belangrijke 
doelstelling van de eerste pilotsanering van POSW. Door middel van fingerprint- 
onderzoek wordt bepaald of het zand door middel van hydrocyclonage gescheiden 
kan worden van het slib en of dit produkten oplevert die herbruikbaar dan wel 
nuttig toepasbaar zijn. 
Op grond van de eerste twee fingerprints wordt het mogelijk geacht om een deel 
van het zand voor hergebruik geschikt te maken. Na het aanvullend en het 
seismisch onderzoek blijkt echter dat de saneringsgrenzen ruimer genomen 
moeten worden. De samenstelling van de monsters is daarom niet representatief. 
Er wordt besloten tot een tweede onderzoek, waarbij de juiste saneringsgrenzen 
worden aangehouden. De haven wordt ingedeeld in vier vakken en per vak wordt 
een mengmonster genomen door drie monsters per raai te nemen (raaiafstand 
20 m) die samengevoegd worden. 
Op basis van deze vier fingerprints wordt het mogelijk geacht om ongeveer 
70% van het zand voor gebruik als bouwstof of voor een andere nuttige 
toepassing geschikt is te maken. Fingerprint-onderzoek is voor deze sanering een 
zeer waardevol onderzoek gebleken. 

Biodegradatie  o n d e r z o e k  
Het is goed mogelijk om PAK-verbindingen biologisch af te breken. Echter, 
laboratoriumproeven met slib uit Elburg hebben aangetoond dat de concentraties 
in dit sediment niet effectief kunnen worden verlaagd. Dit komt wellicht omdat ze 
al relatief laag zijn, de som van de 10 PAK'S van VROM is gemideld ongeveer 
20 mg/kg( ds). Uit eerdere proeven met sterker verontreinigd materiaal is ook al 
gebleken dat concentraties niet verder afnemen beneden dit niveau. 

Flotatie  o n d e r z o e k  
Flotatie is een techniek waarbij op basis van verschillen in fysisch-chemische 
eigenschappen schone en verontreinigde gronddeeltjes van elkaar worden 
gescheiden door de verontreinigde deeltjes met behulp van een flotatie-middel 
aan luchtbelletjes te hechten, waardoor deze deeltjes gaan drijven en afgescheiden 
kunnen worden. Proefondervindelijk is aangetoond dat hiermee een reiniging van 
deelstromen kan worden bereikt. 
Uit de proeven bleek dat de kwaliteit van zowel de slib- als de zandfractie 
verbeterd kan worden. Dit is aanleiding geweest voor een proef op grotere schaal. 

I m m o b i l i s a t i e  
immobilisatie van het slib is als mogelijkheid voorgesteld, maar ten tijde van het 
venverkingsonderzoek nog niet uitvoerbaar gezien het ontbreken van produktie- 
capaciteit en gezien de onzekerheden over het uitlooggedrag van de produkten die 
daarbij ontstaan. 

-_ 
.d 



De rapportage  
Bij de start van het saneringsonderzoek zijn een zestal verwerkingsketens 
voorgesteld. Deze zijn na afronding van het saneringsonderzoek in de 
eindrapportage van het saneringsonderzoek vergeleken. Daarin is nog geen 
definitieve keuze gemaakt. Een verdere inperking van de venverkingsvarianten 
wordt gemaakt in het Plan van Aanpak. 

Civiel-technische en vergunningstechnische aspecten die ook een rol spelen bij het 
ten uitvoer brengen van een sanering zijn ook onderzocht in het 
saneringsonderzoek. Achteraf kan worden vastgesteld dat het onderzoek naar de 
aanwezigheid van grof vuil niet goed en volledig is geweest en dat deze omissie in 
kennis tijdens de uitvoering aanleiding heeft gegeven tot vertraging en extra 
kosten. 
Een nadere studie naar de historische gegevens van de haven zou dit misschien 
hebben kunnen ondervangen. 

De conclusie in het saneringsonderzoek dat de m.e.r-plicht voor een tijdelijke, 
éénmalige activiteit als het mechanisch scheiden van baggerspecie niet bestaat, 
werd door de provincie Gelderland niet gedeeld. 





5 De technische voorbereiding, 

de aanbesteding en het contract 

5.1 De technische voorbereiding 

In het Plan van Aanpak wordt de saneringsketen voor het eerst globaal omschreven. De technische 

voorbereiding wordt daarmee in gang gezet. De keten wordt door de projectgroep RSE nader 

uitgewerkt in het Programma van Eisen waarvan in juni 1993 een eerste concept wordt besproken 

in de Klankbordgroep. Als ondersteuning voor de discussie erover is in een apart document de 

8 onderbouwing van het Programma van Eisen gegeven. Hierdoor is er niet alleen een inhoudelijke 

discussie in de Klankbordgroep gevoerd, maar kunnen ook achteraf de veronderstellingen die 

geleid hebben tot het Programma van Eisen beoordeeld worden. De  discussies met de 

Klankbordgroep over het Programma van Eisen en het Bestek zijn richtinggevend geweest voor de 

vorm en inhoud van het definitieve bestek. 

Deze discussies leiden tot een definitief Programma van Eisen waarin de 
oplevering van een voorgeschreven profiel wordt geëist. Hiermee neemt de 
opdrachtgever de verantwoordelijkheid op zich voor de milieukwaliteit van de op 
te leveren bodem. Dit vormt het uitgangspunt voor het ontgravingsbestek. Op dat 
moment is de hoeveelheid te ontgraven specie nog niet exact bekend. Dit moet 
voorafgaand aan het werk door de opdrachtgever en aannemer samen worden 
vastgesteld door aanpeiling van de bovenkant van de sliblaag. 
Het ontgraven dient te gebeuren in twee slagen. De eerste grove slag mag met een 
bestaand werktuig uitgevoerd worden. Aan de tweede slag, de 'opschoonslag' 
worden hoge eisen qua nauwkeurigheid, vertroebeling en mors gesteld. De 
projectgroep RSE is van mening dat dit alleen kan geschieden met een 
'mechanisch-hydraulisch' ontgravingsmechanisme. De positie van het 

Survey-werkzaamheden 



ontgravingsmechanisme (in de x, y en z-richting) moet nauwkeurig kunnen 
worden vastgesteld en dient continu geregistreerd te worden om eventuele 
afwijkingen van het te maken profiel achteraf te kunnen traceren. Ook moet de 
positie op een monitor gevolgd kunnen worden om actuele controle mogelijk te 
maken. 
De nauwkeurige positie-bepaling van het ontgravingsmechanisme maakt het 
ontgraven op basis van een digitaal terreinmodel (DTM) mogelijk. Het model 
wordt gezien als een krachtig hulpmiddel. Het vraagt echter veel tijd om een goed 
model te ontwikkelen en het blijkt dat de geëiste nauwkeurigheden voor 
ontgraving niet in overeenstemming zijn met de mate van detail waarmee de 
ligging van de waterbodem bekend is. Uiteindelijk is slechts een deel van het DTM 
op tijd klaar. In de toekomst zal dit beter gepland moeten worden. 
Aan mors en vertroebeling worden kwantitatieve eisen gesteld. Als extra voorzorg 
tegen de verspreiding van verontreinigd slib wordt een slibscherm verlangd. 
De eisen voor de scheiding door middel van hydrocyclonage wordt met behulp 
van deskundigen van de SCG en GWR opgesteld. De 'fingerprints' van het 
sediment vormen hiervoor de basis. Op grond van te verwachten 
produktkwaliteiten wordt besloten om het sediment te laten scheiden in grof 
zand, fijn zand en slib. 

5.2 De aanbesteding 

Er wordt besloten om als methode van aanbesteding het twee-enveloppensysteem 
te gebruiken. De argumentatie daarvoor is dat men dan op zowel kwaliteit als 
kosten kan selecteren en er weinig tijd mee heen gaat. Het systeem houdt in dat er 
twee enveloppen (A en B) worden ingediend bij de inschrijving. Envelop B bevat 
de inschrijvingsstaat, envelop A bevat het plan van aanpak en de ervarings- 
gegevens. Op basis van het plan van aanpak worden de inschrijvers geselecteerd. 

I 

De eisen die verband houden met de verwerking ergens in de nabijheid van de 
haven te Elburg worden geschrapt, nadat dit door het niet op tijd verkrijgen van 
de vergunningen onmogelijk blijkt vanwege de erder genoemde m.e.r. 
problematiek. Slechts de aanwijzing dat overtollig proceswater op de RWZI van 
Elburg kan worden geloosd, blijft over. Van de opdrachtnemer wordt geëist dat 
hij beschikt over een verwerkingsinstallatie met de benodigde vergunningen. 
Tevens wordt van de opdrachtnemer verwacht dat hij ervaring heeft met het 
werken onder een kwaliteitszorgsysteem. Er dient daarom aan de hand van een 
kwaliteitsplan te worden gewerkt. 

Het Programma van Eisen vormt een goede basis voor het schrijven van het 
bestek dat wordt uitbesteed aan een extern ingenieursbureau. Dit heeft op het 
laatste moment nog oponthoud gegeven bij het vaststellen van de definitieve 
bestekstekst. Het bleek dat er nog bepalingen uit het Suppletie-bestand van Rijks- 
waterstaat aan toegevoegd moesten worden. Het Suppletie-bestand bevat 
specifieke eisen van Rijkswaterstaat die aanvullend zijn op de Standaard RAW 
bepalingen 1990/1995 en die pas na enige tijd aan derden bekend worden 
gemaakt. Deze zijn niet bekend bij particuliere adviesbureaus. Het is daarom aan 
te bevelen om een bestek dat is opgesteld door een extern ingenieursbureau ai in 
een vroeg stadium door bestekschrijvers van de opdrachtgevende directie te laten 
beoordelen. Zij kunnen eventueel het bestek aanpassen aan de laatste bepalingen 
van Rijkswaterstaat. 



plannen van aanpak op  de punten die in het bestek vermeld staan, individueel 
beoordelen. Deze individuele beoordelingen zijn vervolgens met elkaar 
vergeleken. Uiteindelijk zijn er twee inschrijvers geselecteerd die voldoen aan de 
minimale vereisten. De overige inschrijvers krijgen hun envelop B met daarin de 
inschrijvingsstaat, ongeopend terug. De eigenlijke inschrijving, het openen van 
envelop B, heeft plaats gevonden op 16 januari 1994. Aan de laagste inschrijver is 
de sanering gegund. 

Deze aanbestedingswijze combineert een selectie op kwaliteit en kosten met een 
zeer korte doorlooptijd van tien weken, maar heeft als bezwaar dat er van de 
inschrijvers en beoordelaars een grote inspanning wordt gevraagd. De indruk 
bestaat dat door tijdsdruk sommige plannen niet zorgvuldig genoeg zijn samenge- 
steld, waardoor ze slecht scoren bij de beoordeling. De selectie op kwaliteit is goed 
mogelijk, maar kan zoals in dit geval resulteren in een forse uitdunning van het 
aantal gegadigden, zodat de selectie op prijs aan effectiviteit inboet. 

Baggeractiviteiten 

in de havenkom 

Het verdient aanbeveling om de markt nu nog wat tijd te gunnen voor het 
indienen van een goed uitgewerkt plan van aanpak. Als de markt gewend raakt 
aan deze methode van aanbesteding dan zal ze hier echter efficiënt op in weten te 
springen en zal het vervaardigen van dit soort plannen minder tijd gaan vergen. 

Bij dit werk zijn afspraken en overeenkomsten met de Gemeente Elburg en met 
lokale jachtwerf-eigenaren gemaakt. Sommige van deze afspraken waren door de 
werkdruk nog niet gereed ten tijde van de gunning, wat de duidelijkheid van het 
contract niet in de hand werkte. Bij dit soort werken dienen deze overeenkomsten 
met derden in ieder geval in concept gereed te zijn, zodat de inschrijver zich 
achteraf niet kan beroepen op het ontbreken van informatie. 

5.3 Het contract 

Bij eerdere saneringen is het voorgekomen dat de aannemer verantwoordelijk 
werd gesteld voor de kwaliteit van de op te leveren bodem. Daarmee werd zowel 
de opdrachtgever als de opdrachtnemer een onverantwoord risico toebedeeld 
doordat de aannemer niet goed wist wanneer hij aan deze eis voldeed en de 
opdrachtgever werd geconfronteerd met onbeheersbare uitgaven. In dit bestek is 
dat voorkómen doordat de opdrachtgever van te voren heeft vastgesteld tot welke 
diepte de verontreinigingen vóórkomen en de aannemer slechts de opdracht krijgt 



om zo nauwkeurig mogelijk tot die diepte te ontgraven. Daarmee heeft de 
opdrachtgever het risico voor de milieukwaliteit van de op te leveren bodem en de 
aannemer de zorg voor een goede uitvoering. 
Bij teveel ontgraven -onder de saneringsgrens- wordt een boete geheven om de 
extra kosten van verwerking te compenseren. Bij te weinig ontgraven wordt de 
aannemer eraan gehouden om de hoeveelheid alsnog te verwijderen. 

Deze aanpak heeft ten aanzien van de uitvoering goed voldaan, de kosten kunnen 
er uitstekend mee in de hand worden gehouden. Ten aanzien van de op te leveren 
milieukwaliteit (het risico van de opdrachtgever) heeft deze aanpak het nadeel dat 
de verontreinigingsgrenzen zeer goed in kaart moeten worden gebracht omdat 
wanneer de kwaliteit van de opgeleverde bodem tegen valt, er achteraf alleen tegen 
meerkosten extra sediment verwijderd kan worden. 

In het bestek wordt bepaald dat het plan van aanpak van de inschrijver onderdeel 
zal gaan uitmaken van dat bestek. Deze bepaling wordt ingegeven door ervaringen 
met andere waterbodemsaneringsbestekken. waar het plan van aanpak geen 
onderdeel van het contract vormde. Op deze wijze kan de opdrachtnemer er aan 
gehouden worden om volgens zijn plan van aanpak te werken. Deze bepaling 
resulteert in een dilemma. Het voornaamste bezwaar van deze bepaling is dat 
verschillen tussen plan van aanpak en de praktijksituatie kunnen resulteren in 
bestekswijzigingen. Zo blijkt de door de aannemer voorgestelde werkwijze in één 
van de jachthavens niet acceptabel te zijn voor de eigenaar. Een andere werkwijze 
wordt gekozen, maar deze blijkt uiteindelijk tijdrovend en daardoor 
kostenverhogend te zijn. De aannemer zal zich in dit geval beroepen op het feit 
dat zijn plan van aanpak onderdeel uitmaakt van het bestek en dat het risico van 
een alternatieve werkwijze bij de opdrachtgever ligt. De enige methode om dit te 
voorkomen, is het bestek tot in de details uit te werken. Dat is niet aan te bevelen. 

Het opleveringsprofiel is bekend, door middel van een aanpeiling van de bodem 
kan dus de te ontgraven hoeveelheid worden vastgesteld. Dit is in overleg met de 
aannemer voorafgaand aan het werk dan ook gedaan. De hoeveelheid is vastge- 
steld op 37.750 m3 en er is voorafgaand aan het werk dan ook overeengekomen 
deze hoeveelheid te zullen verrekenen. 

Ook bij de verwerking is de zorg voor de uitvoering bij de aannemer gelegd en het 
risico voor de milieukwaliteit van de produkten bij de opdrachtgever. Er zijn dus 
eisen gesteld aan de procestechnische uitvoering: in de produkten grof zand, fijn 
zand en slib mag slechts dan een bepaalde hoeveelheid van een andere fractie 
gevonden worden. Dit heeft ook goed gewerkt, zij het dat de kwaliteitseisen aan de 
uitvoering nog scherper geformuleerd kunnen worden. 

De zekerheid over de milieukwaliteit van de produkten staat of valt met de 
kwaliteit van het vooronderzoek. Het is daarom onvermijdelijk dat het risico hier 
bij de opdrachtgever ligt; deze schrijft hier immers ook een specifieke techniek 
voor. 

Ondanks dat de risico-verdeling goed is afgesproken, hebben zich ook nu 
onvoorziene situaties voorgedaan die tot kostenoverschrijding hebben geleid. Dit 
is haast onvermijdelijk bij projecten waarmee nog weinig ervaring opgedaan is. In 
dit geval zijn er problemen gerezen doordat er onverwacht veel stenen 
opgebaggerd moesten worden en er vertraging optrad. 

Al met al zijn de beheersbaarheid van en de controle over de uitgaven van een 
voldoende goed niveau geweest. Ook de rechtmatigheid van de uitgaven zijn goed 
te verifiëren zodat de Accountantsdienst een goedkeurende verklaring over dit 
contract heeft afgegeven. 



6 De uitvoering 

6.1 Het processchema 

De uitvoering van de  werkzaamheden vindt plaats van 25 maart tot 29 juni. De specie wordt 

gebaggerd in Elburg en in bakken vervoerd naar Den Helder waar het verder verwerkt wordt. Het 

proces-schema van de hele sanering wordt hieronder gegeven. 

Het processchema 

6.2 De ontgraving (het baggerwerk) 

De doelstelling bij deze sanering is dat minimaal 90% van het verontreinigde 
sediment weggehaald moet worden, waarbij zo weinig mogelijk verontreinigd 
sediment wordt verspreid door opwoeling, vertroebeling en mors. Enerzijds moet 
er dus voor gezorgd worden dat alle verontreinigde specie wordt weggehaald, 
anderzijds moet ervoor gewaakt worden dat er niet teveel wordt weggehaald. Het 
verwerken van de specie is erg duur! In het bestek zijn daarom diverse bepalingen 
en eisen opgenomen om zeer nauwkeurig en erg schoon te baggeren. Tevens is er 
voor gezorgd dat er duidelijkheid is over de te ontgraven en te verwerken 
hoeveelheid. 
Daartoe is het ontgravingsprofiel in het bestek opgegeven. De te ontgraven 
hoeveelheden zijn vastgesteld door een aanpeiling van de bodem en wordt 
eveneens in het bestek opgegeven: het gaat om 39.000 m3 specie. De bodemligging 
kan in de tussentijd door verondiepingen of verdiepingen zijn veranderd, daarom 
staat in het bestek dat de definitieve hoeveelheid wordt vastgesteld door een 



gezamenlijke aanpeiling van de waterbodem. Naar aanleiding van deze peiling 
blijkt dat er 37.350 m3 moet worden ontgraven. 
De aannemer voert voorts een onderzoek uit naar de verontreinigingen in de 
haven, deze bevestigen de bevindingen van Rijkswaterstaat. 

Voorbereidingen 
Voorafgaande aan het werk zijn 40 palen volgens bestek verwijderd. Daarnaast 
heeft de aannemer volgens zijn plan van aanpak 200 palen en enkele steigers 
verwijderd. De palen zijn boven de beun van een duwbak met water onder hoge 
druk, schoongespoten. 

De taluds onder loopsteigers zijn schoongeschraapt. Daarvoor is op de steiger een 
sjabloon geplaatst met de te ontgraven helling. Door met een op de schraper 
bevestigde voeler het sjabloon te volgen, wordt snel en effectief de verontreinigde 
bodem in de geul geschraapt, waar het vervolgens kan worden weggebaggerd. 

Het ontwerpprofiel blijkt aan de randen niet compleet te zijn, maar dit heeft de 
aannemer in overleg met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk 
kunnen aanpassen. 

He t  baggerwerk 
Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd. Allereerst wordt met een grijper de 
bovenste laag verwijderd met het eventuele grof vuil (de 'bulkslag'). Daarna wordt 
met een mechanisch-hydraulisch systeem een 'opschoonslag' uitgevoerd. Voor 
deze opsplitsing is gekozen omdat naar verwachting dit het meest efficiënt, 
milieu-vriendelijk (geen mors en vertroebeling) en nauwkeurig zal werken: de 
bulkslag kan snel veel weghalen en de opschoonslag is er voor de precieze 
afwerking. 
De opschoonslag heeft ook zoals verwacht een beperkt aandeel gehad in de totale De 'Kreeft' met de  
produktie, het overgrote deel is bij het bulk-baggeren verwijderd. ' milieugrijper' 

De bulkslag heeft plaats gevonden met behulp 
van het kraanschip 'Kreeft'. Aan de kraan is de 
'milieugrijper' bevestigd. Deze grijper is speciaal 
ontwikkeld om een praktisch horizontaal 
sluitende beweging te krijgen. Daardoor is het 
mogelijk om relatief dunne lagen nauwkeurig af 
te graven. Besturing wordt uitgevoerd door de 
plaats van de graafinond met behulp van zeer 
nauwkeurige plaatsbepalingsapparatuur en 
speciaal voor dit doel ontwikkelde software in 
beeld te brengen op het scherm in de cabine van 
de kraandrijver. 
Het kraanschip Kreeft is door zijn omvang 
minder geschikt voor nauw vaarwater. De 
produktie is in kleine compartimenten zoals de 
Gemeentelijke Jachthaven en de jachthaven 
Kaandorp ook veel lager geweest dan wat 
haalbaar is in ruimer gebied: 25 m3luur tegen 
50 m3/uur. De gebaggerde dichtheid is gemiddeld 
1,73 ton/m3 (in het beun) en de stagnatie op 
basis van technische mankementen is 11%. 

in aktie 

De 'opschoonslag' wordt uitgevoerd met de 'HH67'. Dit is een ponton met daarop 
een hydraulische kraan. Aan de kraan is een met een vizier af te sluiten bak met 
een zuigmond gemonteerd, de bak heeft een volume van 0,2 m3. Het vizier wordt 
alleen tijdens de -halende- produktieslag geopend. De produktie van de HH67 is 
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De 'HH67' met - onder 
water - de 'milieuzuiger' 

niet zo groot: 10 m3/uur bij een dichtheid van 1,63 todm3. Het opgezogen water 
wordt na bezinking opnieuw als transportmedium gebruikt. Het teveel aan water 
in deze bak wordt geloosd op de RWZI. Het is mogelijk dat een deel van het 
proceswater via de zuigmond is teruggelopen. In totaal is op de RWZI 1000 m3 
geloosd met een samenstelling die ruimschoots aan de lozingseisen voldeed. 

De HH67 heeft ongeveer de helft van de tijd stilgelegen door stagnatie. Vooral 
doordat de produktie sterk gehinderd is door de aanwezigheid van puin en 
beschoeïingsresten. Ook na diverse aanpassingen blijkt het mechanisch- 
hydraulisch systeem van baggeren hiervoor minder geschikt, doordat de stenen- 
kist die de pomp beschermt, continu verstopt raakt. 
Door deze omstandigheden en omdat de 'milieugrijper' en de HH67 elkaar qua 
nauwkeurigheid niet veel ontwijken, heeft de Kreeft ook een deel van de 
opschoonslag voor zijn rekening genomen. 

De ontgrav ingsresu l ta ten  
Er is heel nauwkeurig ontgraven. In het bestek wordt voorgeschreven dat het 
ontwerpprofiel binnen tolerantie-grenzen van maximaal O, 1 m gemaakt moet 
worden. Na uitmeting is gebleken dat er boven de tolerantie slechts 2% is 
achtergebleven en onder de tolerantie 3% teveel is ontgraven. Het uitzakken van 
taluds heeft voor een belangrijk deel aan dit percentage bijgedragen, maar ook de 
relatief grote meet- en maakonnauwkeurigheid bij het werken op taluds. 

De ontgravingsresultaten Totaal gebaggerd: 38.130 m3 

2.200 m3 Onder tolerantie 

Het bestek kent een boeteclausule voor teveel baggeren. Het is niet te achterhalen 
of dit de oorzaak is, maar het is een feit dat de opdrachtnemer een zeer grote inzet 
heeft getoond om nauwkeurig te werken en ook bij de survey zeer coöperatief is 
geweest en inventiviteit heeft getoond bij het vinden van oplossingen bij 
problemen. Mede dankzij de inzet van dit deskundig enthousiasme is de boete- 
vrije grens van 350 m3 van de juiste grootte-orde gebleken omdat de werkelijk 
teveel gebaggerde specie 1.180 m3 is. 
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De u i t v o e r i n g s d u u r  
Na de gunning op 14 februari is het baggerwerk gestart op 25 maart 1994. Het 
baggerwerk is na zeventien weken gereed op 29 juni met een tijdsoverschrijding 
van zes weken. Vertragingen ontstaan bij de aanvang van het werk door 
vorstverlet en wateroverlast bij het inrichten van het depot in Den Helder en 
stormen en door 'kinderziekten' in de nieuwe hard- en software ( i  à 2 weken) 
tengevolge van de zeer korte voorbereidingstijd tot de daadwerkelijke uitvoering. 
Voorts zijn er vertragingen ontstaan door mechanische en computerstoringen 
tijdens de uitvoering ( i  à 2 weken), ten gevolge van het baggeren van de 
jachthaven Kaandorp (1 week) en doordat er onverwacht restanten van oude 
oeverconstructies tevoorschijn kwamen (ongeveer 2 weken). 

Vertroebe l ing  e n  m o r s  
In het bestek worden eisen gesteld aan de vertroebelingstoename bij de bagger- 
werkzaamheden. De vertroebelingstoename op 10 m van de zuigmond of grijper 
mag niet groter zijn dan 100 mgíl (gemiddeld over de verticaal). Beide 
baggermethoden blijken hier ruimschoots aan te voldoen. Het slibscherm heeft 
daardoor geen functie gehad. 
Het verplaatsen van bakken en jachten veroorzaakt wel een grote vertroebeling. 
Waarden tot 200 mg zwevende stof/l zijn gemeten ten opzichte van een 
achtergrondwaarde van 25 mgíl. De transportbewegingen kunnen als onderdeel 
van de baggerwerkzaamheden worden gezien, maar beter is het om ook voor 
transportmiddelen gekwantificeerde eisen in het bestek op te nemen. 
De achtergebleven laag slap slib varieert tussen de O en 0,l m. Gemiddeld is er 
ongeveer 0,05 m achtergebleven. Het onderscheid tussen mors en eventueel niet 
gebaggerd materiaal is niet te maken. De mors mag niet meer dan 0,05 m 
bedragen, maar in het bestek is niet aangegeven hoe, met welke frequentie en met 
welke consequentie dit gemeten moet worden. De reden daarvan is dat er geen 
algemeen geaccepteerde methode voor het bepalen van mors bestaat. 

De s t r e m m i n g e n  van  de  haven.  
De haven is gedurende de sanering gestremd voor doorvaart. Tot 15 mei, de 
oorspronkelijke datum van oplevering, wordt de stremming van de haven goed 
gehandhaafd. Daarna wordt de haven gedeeltelijk opengesteld en ontstaan er ook 
enige problemen. De jachthaven Kaandorp is tijdens de uitvoering beperkt 
toegankelijk. Voor aanvang van de dagelijkse baggerwerkzaamheden kunnen 
schepen de haven in konvooi verlaten. Deze regeling is goed bevallen. 
Het slibscherm heeft vooral gefunctioneerd als afscheiding van het werkterrein 
voor de scheepvaart. Een meer eenvoudige en goedkopere oplossing zoals een 
tonnenlijn of palenbak is denkbaar. 

De m o n i t o r i n g  
De actuele positie van het ontgravingsmechanisme is aan boord van de schepen en 
op kantoor van de directie zichtbaar op een monitor. Bij een overschrijding van 
de toegestane ontgravingsdiepte gaat een alarm af. 
In het algemeen heeft de monitoring conform het plan van aanpak gefunctioneerd 
met een kanttekening: de verversingstijd van het beeld van vijf seconden resulteert 
in een schoksgewijze presentatie van de bewegingen van de Kreeft. Door de 
beperkingen van de telemetrieverbinding is het onmogelijk om het bewegen van 
het werktuig en verwijderen van de laag zichtbaar te maken op de kantoor- 
monitor. Dit wordt gedeeltelijk opgevangen door elke ochtend een nieuw bestand 
in te lezen. In de toekomst dient dit verbeterd te worden door meer capaciteit 
voor de telemetrieverbinding te reserveren. Bovendien dient de registratiesnelheid 
afgestemd te zijn op de bewegingssnelheid van het baggerwerktuig. -4 d 



De monitoring heeft een functie gehad in de bewaking van de kwaliteit waarmee 
het werk is uitgevoerd. Voor volgende saneringen wordt het systeem dan ook 
aanbevolen, met additioneel een waarschuwingssysteem voor de opdrachtnemer 
en een dagelijkse uitdraai van gebieden waar te diep gebaggerd is. 

H e t  d i g i t a a l  terre inmodel  
Het profiel van ontgraven is ter beschikking gesteld als Digitaal Terrein Model 
(DTM) met een grid van 2,5 bij 2,5 m dat noord gericht ligt. De toegangsgeul 
maakt een hoek van 138 graden met dit DTM. Hierdoor ontstaat aan de randen 
van het model een zaagtand die geen relatie heeft met de ligging van de veront- 
reinigde laag. Tijdens het werk zijn onder grote tijdsdruk aanvullende 
dieptemetingen verricht om daarmee een goed model voor de oevers te maken. 
Eenvoudiger is het om de as van het DTM gelijk aan die van de haven te kiezen, 
zodat dwars- en langsraaien de vorm van de haven volgen. 

D e  s u r v e y  
Nauwkeurig baggeren is de sleutel voor succes bij een saneringsbaggenverk. Er is 
dan ook veel aandacht door zowel aannemer als opdrachtgever geschonken aan de 
metingen rond het werk 'de survey'. 
Twee begrippen spelen hier een belangrijke rol: de meetnauwkeurigheid en de 
maaknauwkeurigheid. De meetnauwkeurigheid is de nauwkeurigheid waarmee de 
meting wordt uitgevoerd. De maaknauwkeurigheid is de nauwkeurigheid 
waarmee ontgraven wordt. Onder nauwkeurigheid wordt hier tweemaal de 
standaardafwijking verstaan. Dit betekent dat in het geval van een normale 
verdeling 95% van de waarnemingen binnen de nauwkeurigheidsgrenzen zullen 
vallen. 

D e  m e e t n a u w k e u r i g h e i d  
De sanering heeft een ongelukkige start. De grondslag (de coördinaten van de 
referentiepunten) die in opdracht van de opdrachtgever door de Meetkundige 
Dienst is vastgesteld, vertoont verschillen tot 0,25 m in de x en y-richting. Onaan- 
vaardbaar hoog in verhouding tot de gevraagde nauwkeurigheid van 0,3 m. Dit is 
hersteld, het blijkt dat door een communicatie-stoornis de Meetkundige Dienst 
niet op de hoogte was van de vereiste nauwkeurigheid en daarom onnauwkeuriger 
heeft ingemeten. 

Tijdens de uitvoering is het Axyle-plaatsbepalingssysteem gebruikt. Dit systeem 
behoort tot de beste In zijn soort, maar de horizontale nauwkeurigheid bereikt 
niet de in het bestek vereiste 0,3 m. De nauwkeurigheid is 0,4 m. Vooral bij het 
werken in taluds heeft de gebruikte configuratie dus tekort geschoten. 

De peilschalen vertonen een verschil van 0,02 m tot 0,03 m met de werkelijke 
waarde. De verschillen zijn te groot gezien de geëiste nauwkeurigheid van 0,l m 
verticaal. Bij het peilen van de -vlakke- waterbodem is de nauwkeurigheid 0,05 m. 
Dit is binnen de geëiste nauwkeurigheid van 0,i m. De nauwkeurigheid waarmee 
de diepte op het talud is gemeten, is echter 0,15 m en daarmee te laag! 

De nauwkeurigheid van taludpeilingen heeft dus niet alleen te leiden van een 
grote onnauwkeurigheid in x- en y-richting, maar ook nog door een te grote 
onnauwkeurigheid in de z-richting. Om de nauwkeurigheid te verhogen, dient 
allereerst de plaatsbepaling verbeterd te worden. 

D e  m a  a k n a u w keu r igh e id  
De maaknauwkeurigheid wordt beoordeeld door het verschil te berekenen tussen 
uitpeiling en ontwerpprofiel. In relatief vlakke delen van de haven met hoogtever- 
schillen kleiner dan 0,3 m blijkt de gemiddelde afwijking -0,03 m te zijn, met een 
standaardafwijking van 0,06 m. Daarmee wordt net niet aan de bestekseis van 



O, 1 m (tweemaal de standaardafwijking) voldaan. Op de taluds wordt deze 
nauwkeurigheid ook niet gehaald. De gemiddelde afwijking is 0,05 m met een 
standaardafwijking van 0,14 m. 

Transport  
De baggerspecie wordt van Elburg 
naar Den Helder getransporteerd. 
Het transport over een afstand 
van ruim 100 km heeft geen 
bijzondere problemen 
veroorzaakt. Er is door de 
Accountantsdienst op gewezen 
dat het de opdrachtgever een zorg 
moet zijn om te weten dat wat uit 
Elburg is afgevoerd ook in Den 
Helder is aangekomen. De 
afwezigheid van controle door de 
directie UAV hierop is echter 
geen reden geweest om RDIJ een 
goedkeurende verklaring over 
deze sanering te onthouden. 

D e  overslag van 
specie te Den Helder 

Stremming 
De stremming van de haven vlak voor aanvang van het toeristenseizoen is door de 
belanghebbenden als een groot probleem ervaren. Hierover is intensief contact 
geweest met de betrokkenen om hiervoor begrip te wekken. De beperkte 
toegankelijkheid van het werkgebied aan het begin en einde van de werktijden is 
door opdrachtnemer en belanghebbenden als werkbaar compromis ervaren. 

6.2 De verwerking 

De doelstelling bij de Verwerking van het uit de haven van Elburg weggehaalde 
sediment is dat minimaal 50% een dermate kwaliteit krijgt dat het weer nuttig 
toegepast kan worden of herbruikbaar is. Uit het vooronderzoek is gebleken dat 
dit door middel van scheiding door hydrocyclonage en additionele reiniging 
bereikt moet kunnen worden. 

Om de opdrachtnemer wél te dwingen dit resultaat te bereiken, maar om hem 
niét de keuze van de toe te passen techniek te ontnemen, is er in het bestek geen 
proces voorgeschreven, maar zijn er slechts eisen ten aanzien van 
scheidingsprestaties en de produktkwaliteit van de te reinigen specie aangegeven. 

Het risico voor de milieukwaliteit van het produkt wordt grotendeels bij de 
opdrachtgever gelegd doordat de opdrachtnemer voor slechts 10% van het 
produkt de verantwoordelijkheid van de milieukwaliteit heeft. 

Het plan van aanpak van de aannemer beschrijft een proces waarvan de 
opdrachtgever, gezien het feit dat het bij de aanbesteding geselecteerd is, verwacht 
dat het die prestaties zal kunnen behalen. 
Bij de produktbeoordeling worden de door SCG gehanteerde waarden voor 
hergebruik bij de reiniging van droge grond gehanteerd, de L-waarden. Deze zijn 
1,l * de streefwaarden (bij een humus en lutumgehalte gelijk aan O). De 
N,-waarde is richtinggevend voor het beoordelen van de nuttige toepasbaarheid 
van het produkt. 



Voorbere id ingen  
De scheidingsnauwkeurigheden zijn in het bestek niet ondubbelzinnig geformu- 
leerd, wat leidt tot discussies met de opdrachtnemer hierover. Inmiddels is er een 
betere formulering voor deze tekst voor volgende bestekken. 

Voorts is er voorafgaand aan de gunning met de aannemer afgesproken om de 
volgende aanpassingen in het bestek aan te brengen. 
Een bepaling in het bestek is dat een derde van de fijne zandfractie door de 
aannemer moet worden gereinigd tot de L-waarde; door de opdrachtgever wordt 
er vanuit gegaan dat deze fijne fractie daar niet aan zal voldoen. Het plan van 
aanpak bevat echter geen aparte reinigingsstap, omdat de aannemer van mening is 
dat met het aangeboden scheidingsproces het fijne zand voldoende gereinigd kan 
worden. Hij garandeert op basis van eigen onderzoek dat in ieder geval 4.300 ton 
fijn zand aan de L-waarde zal voldoen. 
Er is aan de aannemer toestemming verleend om een deel van het grove en fijne 
zand tijdens het proces te mengen, om zo zand met een betere civieltechnische 
kwaliteit te maken. 

H e t  verwerkingsproces 
De beunbakken worden met een kraan gelost via een grof rooster van 0,25 m. Het 
materiaal bereikt via een trommelzeef met zeefopeningen van 0,05 m het beun 
van het overslagstation. Het afgescheiden grof vuil wordt afgevoerd naar een 
recyclingbedrijf. 

Vanuit het beun wordt de slurrie naar de scheidingsinstallatie gepompt, waar eerst 
via een trilzeef het middelgrove vuil wordt afgescheiden. Dit wordt vervolgens 
gestort. 
De slurrie wordt vervolgens in twee stappen gescheiden. In eerste instantie in een 
fractie groter dan 125 pm en een fractie kleiner dan 125 pm. Het fijne materiaal 
wordt daarna nog eens gescheiden in een deel groter dan 40 pm en een deel 
kleiner dan 40 pm. De eerste stap bestaat uit een opstroomklasseerder en een 
hydrocycloon, hiermee wordt het grove zand afgescheiden. De tweede bestaat uit 
een opstroomklasseerder en twee hydrocyclonen om het fijne zand en het slib te 
scheiden. De tweede cycloon haalt tevens het zand dat door de ontwateringszeef is 
gegaan er alsnog uit. De bovenloop van beide laatste cyclonen, die het slib bevat, 
wordt geconditioneerd en ingedikt om vervolgens in depot te worden gepompt. 

Het processchema van 
de scheidingsinstallatie 



Resul taten 
Om het scheidingsrendement -de mate waarin verontreinigingen zich in de 
restfractie (het slib) ophopen-te bepalen, zijn de kwaliteiten gedurende een 
intensieve tweedaagse meetcampagne bepaald met medewerking van het 
Projectbureau Hergebruik Baggerspecie (PHB). Het bleek dat 70% van de 
verontreinigingen zich ophoopte in het slib. Het PHB heeft tevens de 
civieltechnisch- en milieutechnische kwaliteit van het afgescheiden zand 
onderzocht. De conclusie was dat dit materiaal goed bruikbaar is als bouwstof. 

De opstroomkiasseerders functioneerden niet naar behoren: de doorslag van zand 
is te groot. Later is het debiet bijgesteld, maar daardoor hebben de klasseertanks 
alleen nog maar als slibconditioneringsvat en buffer gefunctioneerd. 
De kwaliteit van de scheiding van grof zand, fijn zand en slib bleek tegen te vallen. 
Het heeft niet voldaan aan de bestekseisen. Er is 16 gewichtsprocent zand in de 
slibfractie terecht gekomen, 10% was de eis! Aangezien de opdrachtgever betaalt 
voor het naar een stortplaats af te voeren slib (in tonnen droge stof) is het teveel 
aan zand verrekend met de aannemer. Omgekeerd is het maar zelden 
voorgekomen dat er teveel slib in het zand terecht is gekomen. Wanneer dit een 
enkele keer is gebeurd, heeft dat overigens niet geleid tot afkeuring van het zand 
om milieutechnische redenen. Het had verder ook geen financiële gevolgen omdat 
niet het geproduceerde zand wordt afgerekend, maar het afgescheiden slib. 

Grof vuil 
Het grove en middelgrove vuil is voor ongeveer een kwart hergebruikt, de rest is 
afgevoerd naar een erkende stortplaats. 

Zand 
Niet al het zand blijk te voldoen aan de L-waarde.’ Wel voldoet het allemaal ruim 
aan de N,-waarde (ontwerp-Bouwstoffenbesluit), wat beperkt hergebruik 
mogelijk maakt. Uiteindelijk is al het zand nuttig toegepast. 
De in het bestek voorgestelde methode voor het beoordelen van gereinigde grond 
blijkt in de praktijk goed te voldoen, al zal de afhemer het eens moeten zijn met de 
samenstelling van het analysepakket. 

Het zand uit het minst verontreinigde deel van de haven blijkt uiteindelijk van de 
slechtste milieutechnische kwaliteit. Het vermoeden bestaat dat asfaltdeeltjes 
hiervan de oorzaak zijn omdat bij de verwerking van zand uit dit deel van de 
haven is in het middelgrove vuil namelijk asfaltpuin aangetroffen. 

De verwerkingsinstallal 
te Den Helder met de 
twee produktstromen 
grof zand en fijn zand 

tie 



Kwaliteit, hoeveelheid en 
bestemming van 

de zandfracties 

materiaal 
grof zand 

kwaliteit hoeveelheid (in tds) bestemming 
L-waarde 8.552 ophoonzand 

I grof zand 1 N,-waarde I 5.468 I betonplaten I 
fijn zand I L-waarde 1 9.758 I ophoogzand 

fiin zand 1 Ni-waarde 1 8.427 1 drainanezand depot 

(totaal I 32.205 1 I 

K w a l i t e i t s z o r g  
In het bestek is de bepaling opgenomen dat de opdrachtnemer moet aangeven dat 
er ervaring is met kwaliteitsbeheersing en de wijze waarop de kwaliteit gedurende 
het gehele proces wordt beheerst. Ook wordt er een kwaliteitsplan verlangd voor 
de uitvoering van het project. 
Dit kwaliteitsplan is voorafgaand aan de uitvoering ook toegeleverd. Het blijkt bij 
toetsing achteraf veel gebreken te hebben. Dat is op zich niet zo erg, want het 
werken onder kwaliteitszorg staat in deze branche nog maar in de kinder- 
schoenen. 
De opdrachtgever heeft echter niets met het kwaliteitsplan gedaan. Dat is jammer 
want de onderdelen die het wél bevat, hadden goed gebruikt kunnen worden om 
alvast iets van een begin van een kwaliteitszorgsysteem op te zetten. De 
opdrachtgever heeft aan kwaliteitsborging via deze nieuwe methode geen 
aandacht geschonken en de kwaliteit van het werk is op de ouderwetse manier 
gerealiseerd door gezamenlijk controlemetingen uit te voeren. Dat garandeert wel 
de kwaliteit van het werk, maar staat los van kwaliteitsborging. 

De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat bij opdrachtgever nog niet veel 
kennis en ervaring is met het werken onder een kwaliteitszorgsysteem en dat hier 
aan snel meer aandacht geschonken moet gaan worden. 

. . . 





7 Het milieu-effect en de kosten 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het milieu-effect van de saneringsketen (de activiteiten in 

de haven van Elburg, het vervoer, het verwerkingsproces, het storten en het hergebruik) en op 

de kosten. 

Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat hier geen studie wordt gepresenteerd van 
het effect dat de verbeterde kwaliteit van de waterbodem heeft op de ecologie van 
de haven en het aangrenzende randmeer. Ook wordt er geen relatie gelegd tussen 
het milieu-effect en de kosten omdat er nog geen algemeen aanvaarde benadering 
voor dit 'milieu-rendement' is. Beschouwingen hierover zijn op dit moment dus 
nog te subjectief. Het milieu-effect en de kosten worden als onafhankelijke 
grootheden behandeld. 

7.2 Het milieu-effect 

Het milieu-effect heeft verschillende aspecten. Bij de sanering van de haven van 
Elburg zijn de volgende aspecten bij de beoordeling van het milieu-effect van 
belang: waterbodemkwaliteit, produktkwaliteit, kwantiteit, verbruik van 
grondstoffen en verstoring. Deze aspecten zijn op zich niet direct meetbaar maar 
moeten afgeleid worden uit milieu-parameters die wel te meten zijn, zoals de aan- 
wezigheid van verontreinigingen, het chemicaliën- en energieverbruik en 
toxiciteit. 

Er is sprake van een milieu-effect wanneer gedurende het proces één van de aspec- 
ten verandert. De parameters die deze aspecten bepalen zijn daarom voor, na en 
tijdens de sanering en de verwerking gemeten. Daarbij is uitgegaan van een 
produkt-proces benadering. Deze benadering houdt in dat de saneringsketen is 
ontleed in al haar in- en uitgaande stromen zoals hieronder wordt geïllustreerd. In 
een uitgebreid meetprogramma zijn de relevante parameters van deze in- en 
uitgaande stromen gemeten. De gegevens zijn vervolgens geaggregeerd en worden 
hier gepresenteerd. 

verontreinigde baggerspecie Schematische I 
weergave van 

de proces-produkt 
. .  verstorine 

produkten 

I verontreinipde baggerspecie 

emissies 



W a t e r b o d e m k w a l i t e i t  
Direct na het baggeren is de kwaliteit van de waterbodem over het geheel 
genomen verbeterd. De belangrijkste verontreiniging, poly-aromatische 
koolwaterstoffen (PAK's), zijn afgenomen van gemiddeld 20 mg/kg ds naar 
11 mglkg ds (gecorrigeerd naar een standaardbodem). 

I 

Ook de toxiciteit is vlak na de sanering iets afgenomen. De uitloging van de 
bodem neemt door het baggeren toe. Dit wordt veroorzaakt doordat oxidatie- 
processen de aan de bodem gebonden zware metalen bij opwoeling mobiliseren. 
Als de bodem weer tot rust komt, neemt ook de mogelijkheid tot oxidatie weer af 
en zal de beschikbaarheid van metalen waarschijnlijk ook verder afnemen. 

In de onderstaande figuren is de kwaliteit -de kiasse-indeling- van de opgeleverde 
waterbodem vóór en ná de sanering weergegeven. Het blijkt dat vier van de twaalf 
sub-vakken niet voldoen aan de waterbodemkwaliteit klasse 2. Hiervoor kunnen 
drie oorzaken worden aangewezen; mors, een verkeerd ontgravingsprofiel of er is 

bodem met een kwaliteit van klasse 2, is dus voor slechts 75% bereikt. De 
'operationele' doelstelling is wel bereikt. Dit blijkt uit de de verontreinigings- 
balans die opgesteld is met behulp van de proces-produkt benadering. Daaruit 
blijkt dat minimaal 90% van de verontreinigingsvracht van de PAK's (de klasse- 

verwijderd (93%). 

I 

I 

I 
l 
i niet volledig gebaggerd. De algemene doelstelling, het opleveren van een water- 

Overzichten van 
de haven van Elburg met de 

kwaliteit vóór (links) en 
ná de sanering (rechts), 

getoetst aan de Derde 
Nota Waterhuishouding 

i bepalende parameter) verwijderd is: 442 kg van de 475 kg PAK's zijn uit de haven 

Ná 

P r o d u k t k w a l i t e i t  
De baggerspecie die is vrijgekomen bij de sanering van de haven is verwerkt in een 
scheidingsinstallatie in Den Helder. De operationele doelstelling om minimaal 
50% door verwerken nuttig toepasbaar materiaal te produceren is behaald. In het 
schema bij hoofdstuk 6 is aangegeven hoe dat is uitgevoerd. De produkten die zijn 
ontstaan na verwerken van de baggerspecie zijn: 
- Grofvuil: 
- Grofvuil 
- Middelgrof vuil: 
- Grof zand: 
- Fijnzand: 
- Slib: 
- Proceswater 

fractie groter dan 200 mm 
fractie tussen 50 en 200 mm 
fractie tussen 4 en 50 mm 
fractie tussen 125 pm en 4 mm 
fractie tussen 40 pm en 125 pm 
fractie < 40 pm 

-1 -* 

Het grof vuil > 200 mm is afgevoerd naar een IBC-stort. Het grof vuil tussen 50 en 
200 mm is naar een recyclingbedrijf afgevoerd waar de steenachtige materialen 
door een puinbreker bewerkt zijn zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Het 
resterende grof vuil en het middelgrof vuil (4 - 50 mm) is geborgen in een IBC- 
stort. 



Er is in het totaal 14.020 tds grof zand afgescheiden. Hiervan voldeed 8.560 tds 
aan de geraamde kwaliteitseis L-waarde en is gebruikt als ophoogzand. Van de 
overige 5.460 tds lag de kwaliteit tussen de L-waarde en de N,-waarde en is 
verwerkt in Stelconplaten. 

In het totaal is 18.185 tds fijn zand afgescheiden. Voor al het zand is een 
bestemming gevonden. 9.760 tds voldeed aan de L-waarde en is gebruikt als 
ophoogzand. Dit is 3.700 tds meer dan de verwachte 6.060 tds fijn zand. De 
kwaliteit van de overige 8.430 tds fijn zand lag tussen de L-waarde en de 
N,-waarde en heeft een nuttige toepassing gevonden als filterzand in het depot te 
Den Helder. 

Het overgebleven slib (kleiner dan 40 pm) is in totaal 12.382 tds en is in depot 
geborgen. Deze hoeveelheid is na afloop van het contract door de aannemer 
verder ontwaterd en geschikt bevonden voor (beperkte) nuttige toepassing. 
Volgens opgave van de aannemer werd ruim 6.000 tds gebruikt als afdekgrond en 
kademateriaal binnen het depot. 

Het proceswater is zoveel mogelijk gerecirculeerd. De baggerspecie heeft 
voldoende water bevat om het proces gaande te houden. Er is dan ook nauwelijks 
oppervlaktewater aan het proces toegevoegd. Het overtollige water en het 
proceswater is na afloop van de werkzaamheden via een bezinkput van het depot 
geloosd op de RWZI van Den Helder. In totaal is ca. 15.000 m3 water afgevoerd. 
Het afgevoerde water voldeed aan alle lozingseisen. 

K w a n t i t e i t  
Uit bovenstaande opsomming kan geconcludeerd worden dat aan de POSW 
doelstelling dat minimaal 50% van de gebaggerde specie nuttig toegepast of 
hergebruikt moet worden, is voldaan. Als het slib dat als afdek- en kademateriaal 
gebruikt is, wordt meegeteld dan is 84% bereikt. 

De massa-balans wordt gepresenteerd o p  de volgende figuur. Uit de figuur blijkt 
dat 8% (m/m) achterblijft in de havenbodem. 

De massa-balans met de bestemming 
van de betreffende fracties 

10 
I L 8.427 tds 

1 = Totale hoeveelheid baggerspecie volgens 2 + 3 
2 = Totale som uitgaande deelstromen 
3 = Achtergebleven in waterbodem volgens uitpeiling 

4 = Ingedikt slib 
5 = Fljn zand 
6 = Grof zand 
7 = Grof vuil 
8 = IBC stort 
9 = Tbv hergebruik 

10 = AIS filtetzand verwerkt in depot Den Helder 
11 = Verwerkt als ophoogzand In lulianadorp 
12 = Vetwerkt in Sielconplaten 
13 =Grof vuil hergebruik 
14 = Grof vuil naar IBC stort 

. . . ... - 



Door het afscheiden en isoleren of bergen van de vuile fractie wordt de 
verspreiding van deze verontreinigingen tegengegaan. 45% van de PAK's die in de 
baggerspecie zitten dat in Den Helder verwerkt is, worden met de meest 
verontreinigde slib-fractie mee afgevoerd naar een IBC-stort. De overige 15% is in 
het grove en fijne zand achtergebleven. De rest blijft achter in het slib dat binnen 
het depot wordt gebruikt voor kademuurtjes en dergelijke. 

I 
1 = Gemeten hoeveelheid PAK in waterbodem 
2 = Verwerkte hoeveelheid PAK 

3 = Achtergebleven PAK in 

! 
! 

waterbodem (eindsituatie) ! 

u i t  waterbodem (1-3) 

De volume-balans met 
de bestemming van de 
betreffende fracties 

15 kg 

19 kg 

11 kg 
10 kg 

! 
! 
! 
I 

4 = PAK totaal verwerkt in installatie 
5 = PAK in siibdepot 
6 = PAK in fiin zand 

10 = ingedikt slib klasse 4 naar IBC-stort 
11 = ingedikt slib tbv hergebruik afdeklaag vuilstort 
12 = Ais filterzand verwerkt in depot Den Helder 

! 

I - 
7 = PAK in grof zand 
8 = PAK in grof vuil 
9 = PAK in afvalwater 

13 =Verwerkt ais ophoogzand iniulianadorp 
14 = Verwerkt in Stelconplaten 
15 = Grof vuil hergebruik 
16 =Grof vuil naar IBC-stort 
17 = Afvalwater geloosd op vuilwaterriool 

Het volume aan baggerspecie dat uiteindelijk nog in depot gebracht moet worden, 
wordt de verwerking teruggebracht van 38.100 m3 naar 5.200 m3, een 
ruimtebesparing van 86%. 

I11.365m3 I 5.270 m3 

3.405 m3 

I 7 

De verontreinigings- 
balans van de 

som PAK's (10 VROM) 

1 
2 
3 

= Totale hoeveelheid baggerspecie 4 = ingedikt siib 9 = IBC stort 
= Verwijderde en verwerkte hoeveelheid baggerspecie 
= Achtergebleven in waterbodem volgens uitpeiling 

5 = Fijn zand 
6 = Grof zand 
7 = Grof vuii 
8 = Afgevoerd proceswater 

10 = Tbv hergebruik 
11 =Ais fiitenand verwerkt in depot Den Helder 
12 = Verwerkt als ophoogzand in Julianadorp 
13 = Verwerkt in steiconpiaten 
14 =Grof vuil hergebruik 
15 =Grof vuil naar IBC stort 



Verbru ik  
Het verbruik van fossiele brandstoffen draagt bij aan de aantasting van de 
ozonlaag, het 'broeikaseffect', de verzuring en de foto-chemisch oxidant vorming. 
Maar omdat deze individuele aspecten die bijdragen tot het milieu-effect van de 
sanering moeilijk gekwantificeerd kunnen worden, is het brandstofverbruik als 
maatstaf genomen. Tijdens de sanering wordt ruim 300.000 liter gasolie verbruikt, 
dit is ongeveer het energieverbruik van het Nederlandse auto-verkeer gedurende 
20 minuten en geeft een bijdrage van 153.000 kg CO,. Het motor- en 
smeerolieverbruik is niet bijgehouden, maar is normaliter ongeveer 5% van het 
gasolieverbruik. Het zal hier dus ongeveer 15.000 1 zijn geweest. Een groot deel 
van het olie en brandstofgebruik is besteed aan het transport van Elburg naar Den 
Helder. 
Voor het indikken van het slib is verder gebruik gemaakt van 6.750 kg biologisch 
afbreekbare flocculant (een poly-electroliet). 

Eerder is al aangegeven dat er een volumebesparing van depotruimte is 
gerealiseerd van 86% doordat minder in depot hoeft te worden gestort. 

Vers tor ing  
Tijdens de sanering en de verwerking kan niet gesproken worden van verstoring 
veroorzaakt door stank of geluid. Dit wordt geconcludeerd op basis van het 
ingezette materieel en omdat de vergunningseisen niet zijn overschreden. Er kan 
wel gesproken worden van een verstoring, doordat een bepaald deel van de haven 
gedurende een aantal maanden niet vrij toegankelijk was. 
Aan de ruimtelijk verstoring wordt bijgedragen doordat zowel de haven, een 
wateroppervlak van ca. 4 ha, gedurende 119 dagen in beslag is genomen, als dat er 
landoppervlakte, ca. 1,5 ha. voor het verwerken, overslaan en kantoorruimte e.d., 
gedurende 147 dagen bezet is geweest. 

Samenvat tend 
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een positieve en een negatieve 
bijdrage aan het milieu-effect van de sanering. 
De positieve bijdragen zijn de volgende: - De vuile havenbodem is grotendeels gesaneerd van een klasse 4 waterbodem 

tot een klasse 2 waterbodem. 
De kans op verspreiding van verontreiniging naar het Drontermeer is 
weggenomen. 
Het ruimtebeslag in een IBC-stort is door het verwerken van de baggerspecie 
teruggebracht van 57.150 m3 (38.100 m3 in-situ) naar slechts 5.210 m3. 
De verontreinigende stoffen zijn voor een groot deel geconcentreerd in een 
relatief klein volume te storten vuil materiaal. 
Uit 45.839 tds vuile baggerspecie is 35.552 tds als nuttig produkt toegepast als 
ophoogzand, filterzand en gebruikt in Stelconplaten. 6.1 i8 tds is (beperkt) 
toegepast als afdekgrond van een depot. Het gebruik van schone grond kan 
hierdoor beperkt worden. 

De negatieve bijdragen zijn de volgende: - Voor de realisatie van de totale sanering is 314.700 liter dieselolie gebruikt en 
ongeveer 15.000 1 smeerolie. 
Voor het verwerkingsproces is 6.750 kg aan de toeslagstof poly-electroliet 
gebruikt. Deze stof is echter biologisch afbreekbaar en wordt niet schadelijk 
geacht voor het milieu. 
Voor het transporteren en verwerken van de baggerspecie is ca 15.000 m3 
water gebruikt. Dit water is uiteindelijk geloosd op het RWZI van Den Helder. 
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- Tijdens de uitvoering van de sanering is een geringe geluidsoverlast ontstaan 
tijdens het baggeren en transport. De overlast bedroeg niet meer dan 50 Db(A) 
gedurende 102 dagen baggeren. 
Het totaal gebruik aan wateroppervlak, ca. 4 ha.in de haven, heeft 119 dagen 
geduurd. 
Het gebruik van landoppervlakte voor het verwerken, overslaan en kantoor- 
ruimte e.d. was ca. 1,5 ha. en duurde 147 dagen. 
Door het hergebruik van baggerspecie worden indirect stoffen in het milieu 
verspreid. 

7.3 Kosten 

In de figuur wordt de raming, de inschrijving en de afrekening gepresenteerd. Het 
werk is geraamd op Mfl8,l (excl. BTW). De inschrijving sloot op Mfl7,9 (excl. 
BTW) en de afrekening sloot uiteindelijk op Mfl9,5 (excl. B W ) .  De grootste 
wijziging (-Mfl 1,O) t.o.v. de inschrijving is ontstaan doordat er puin in de bodem 
aangetroffen werd en dit met de 'milieu-grijper' weggehaald moest worden i.p.v. 
met de 'milieu-zuigmond. 

Voor dat bedrag is 38.130 m3 (in situ) gebaggerd, verwerkt, en gedeeltelijk gestort 
of toegepast. Dat is f 250,- per m3 (excl. BTW). Hoewel deze sanering daarom erg 
duur lijkt, moet daar niet de conclusie uit getrokken worden datálle saneringen in 
de toekomst zo duur zullen zijn. Deze sanering is vooral bedoeld geweest om 
ervaring op te doen met nieuwe technieken van baggeren en verwerken en is daar- 
om intensief begeleid en gemonitored. Er is dan ook letterlijk veel 'leergeld' in 
gestoken. 

In aanvulling op de saneringskosten is er door POSW en Directie IJsselmeergebied 
samen Mfl 1,27 (excl. BTW) besteed aan het Nader Onderzoek, het Aanvullend 
Onderzoek en de saneringsonderzoeken zoals het flotatie-onderzoek, de 
fingerprints, de biodegradatie onderzoeken, het seismische onderzoek en derge- 
lijke. Ook de saneringsonderzoeken (een onderdeel van het POSW-onderzoek) 
zijn zeer uitgebreid uitgevoerd. In de toekomst zuilen deze onderzoeken zeker 
minder kostbaar zijn. 

Bij het ontleden van de kostenopbouw van de uitvoering blijkt dat het onderdeel 
baggeren niet extreem heeft bijgedragen aan de totale kosten van de sanering; 
ongeveer 8,5%. Toch zijn de kosten per (in situ) kuub f 21,40. De post transport is 
uniek hoog: f 32,lO per m3. Bij toekomstige saneringen kan deze kostenpost 
aanzienlijk lager zijn, bijvoorbeeld door gebruik van een verwerkingsinstallatie ter 
plekke. De kosten voor scheiden en verwerken leveren de grootste bijdrage aan de 
totale kosten en komen op f 98,50 per m3(in situ). Deze kosten kunnen in.de 
toekomst zeker omlaag als de verwerking grootschaliger wordt aangepakt. De post 
afvoeren en storten is zo hoog omdat het restmateriaal naar een huisvuilstort 
gebracht moest worden tegen hoge stort-tarieven. Deze post bedraagt f 25,80 per 
m3(in situ). Als er in de toekomst grootschalige baggerspeciedepots zijn, kunnen 
deze kosten ook omlaag. 

De kosten die hier gemaakt zijn om deze specie te scheiden, te verwerken en te 
storten komen daarmee in totaal op  fl 124,30 per m3(in situ). Deze kosten kunnen 
zeker een eind omlaag en zullen dat ook moeten, wil verwerken van baggerspecie 
in combinatie met storten in depot -ook financieel- een interessante mogelijkheid 
zijn om bij te dragen aan de inspanningsdoelstelling om 20% van de vervuilde 
specie nuttig toe te passen. 

De kostenopbouw van de 
sanering van de haven van 
Elburg (in miljoenen guldens) 

I Onderzoek I 

Vervoer r Baggewerk :' 



8 Conclusies en aanbevelingen 

8.1 Conclusies 

Organisatie  

Deze sanering was een samenwerking tussen het POSW en de Directie 
IJsselmeergebied. Het is daarom goed geweest dat de taken en verant- 
woordelijkheden al in een vroeg stadium verdeeld waren. 

De besluiten en keuzes hebben een groot draagvlak gekregen doordat de externe 
deskundigen en belanghebbenden bij het project betrokken zijn geweest via een 
klankbordgroep. Er is zorg geweest voor een goede communicatie naar de 
buitenwacht (betrokken bedrijven, omwonenden en andere belangstellenden). 
Deze werkwijze heeft de voortgang van het project bevorderd. 

De projectgroep is in eerste instantie te groot opgezet. Een klein kernteam, dat 
door inkrimping vanzelf ontstond, bleek in de praktijk beter werkbaar. Het is dus 
zaak om met een niet al te groot team te beginnen dat eventueel door ad hoc 
werkgroepjes van deskundigen wordt ondersteund. 

Hoevee lhe id  

Het is gebleken dat de kosten van deze sanering veel hoger uit zijn gevallen dan 
geschat ten tijde van het nemen van de saneringsbeslissing. Dat komt enerzijds 
doordat het Nader Onderzoek te weinig informatie verschafte voor een goede 
schatting van de omvang van de hoeveelheid verontreinigd sediment en 
anderzijds omdat bij de hoeveelheidsschatting geen rekening is gehouden met het 
- voor een sanering noodzakelijke - baggeren van een overdiepte. Als dit ook geldt 
voor de hoeveelheidsschattingen in andere saneringslocaties dan betekent dit dat 
de huidige schatting van de hoeveelheid te saneren Nederlandse waterbodem veel 
te laag is. 

Vooronderzoek 

Bij het vooronderzoek is gebruik gemaakt van drie technieken: seismisch 
onderzoek, slaggaard en boringen. Iedere techniek heeft voor- en nadelen. Naar 
aanleiding van deze sanering kan gesteld worden dat er (nog) geen definitieve, 
gevalideerde en betrouwbare methode is om de omvang van verontreinigingen in 
kaart te brengen. Men zal de sterke punten van de diverse technieken moeten 
combineren en de gegevens statistisch verantwoord moeten bewerken, daarbij 
rekening houdend met de lokale omstandigheden, om een betrouwbaar beeld te 
krijgen van de vervuilingsgrenzen. Ook dan bestaat nog de mogelijkheid dat de 
saneringsgrens tijdens de sanering moet worden bijgesteld. 

Aanbesteding 

De methode van aanbesteding met de twee enveloppen die hier gehanteerd is, 
heeft tot gevolg gehad dat het werk met de gewenste kwaliteit en tegen de 
geraamde kosten is uitgevoerd. Deze methode is dan ook zeer geschikt om te 
worden toegepast bij dergelijke saneringen. 
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Saneringsdoels te l l ingen 

Er is 93% van de verontreinigde specie uit de haven verwijderd terwijl 90% de 
bedoeling was. De ontgraving is erg nauwkeurig uitgevoerd. Toch is de bodem 
van de haven niet volledig klasse 2, er blijft qua oppervlakte 25% klasse 3 over. Dit 
is voor een deel te wijten aan mors en voor een deel doordat de verontreiniging 
dieper zat dan het opgegeven saneringsprofiel en een deel is niet weggebaggerd 
boven het opgegeven saneringsprofiel. 

De mors die hier geconstateerd is, heeft een gemiddelde dikte van 0,05 m. Het is 
wel mogelijk om dit te verwijderen, maar de kosten kunnen dan nooit opwegen 
tegen de baten. Het is dan ook een terechte keuze geweest om de algemene 
doelstelling, het bereiken van een klasse 2 waterbodem, te vertalen in de 
operationele doelstelling, het verwijderen van minimaal 90% van de 
verontreinigde specie. 

De operationele doelstelling om minimaal 50% van het weggebaggerde materiaal 
geschikt te maken voor gebruik als bouwstof of een andere nuttige toepassing, is 
geslaagd. Bijna 85% van alle materiaal voldeed hier aan. Het saneringsonderzoek 
is hierbij onmisbaar geweest om de goede verwerkingstechnologie te selecteren en 
de juiste produkt-kwalificaties te definiëren. 

Uitvoer ing  

in het bestek is het baggeren met een mechanisch-hydraulische werktuig 
voorgeschreven. Hiervoor is de 'milieuzuigmond' ingezet. De verwachting dat 
alleen deze methode van baggeren ten aanzien van het milieu nauwkeurig en 
zorgvuldig genoeg zou zijn, is waar gebleken. In de praktijk heeft de door de 
aannemer ingebrachte 'milieu-grijper' beter voldaan omdat deze zowel minder 
gevoelig is voor grof vuil als heel nauwkeurig en zorgvuldig kan ontgraven. 

Het is mogelijk gebleken om vlakke delen van een ontwerpprofiel binnen de 
toleranties van O,i2 m (tweemaal de standaardafwijking) te ontgraven. Op taluds 
is een dergelijke nauwkeurigheid minder goed te realiseren. 

Hoewel de ontgraving erg nauwkeurig is uitgevoerd, is de bodem van de haven 
niet volledig klasse 2 geworden, er blijft qua oppervlakte 25% klasse 3 over. Men 
zal er rekening mee moeten houden dat het vooronderzoek nooit een volledig 
beeld van de verspreiding van de verontreiniging zal geven. 

De inzameling van gegevens over de milieukwaliteit van de opgeleverde bodem 
was niet sturend op de voortgang van het werk. Het bestek bood in deze geen 
mogelijkheid om extra te ontgraven. Er kon ook geen gebruik van gemaakt 
worden van de kwaliteitsgegevens (die overigens te laat bekend waren). Dit heeft 
tot gevolg gehad dat een deel van de toegangsgeul klasse 3 is gebleven. 

Grof vuil is een probleem geweest voor de uitvoering. Bij het saneringsonderzoek 
is de aanwezigheid van grof vuil niet goed in kaart gebracht. Een methode is niet 
bekend bij de schrijvers. Voorlopig is het dan ook beter om er bij de keuze van de 
ontgravingsmethode rekening mee te houden dan om te trachten elke brok steen 
in kaart te brengen. 

In het bestek zijn strenge voorschriften gehanteerd voor het voorkomen van de 
verspreiding van vertroebeling ten gevolge van de ontgravingsactiviteiten. 
Gebleken is dat niet de ontgraving maar de scheepsbewegingen de grootste 
vertroebeling hebben veroorzaakt. Geconcludeerd kan worden dat slibschermen 
in dergelijke situaties niet veel effect hebben. 



Mil ieu-ef fect  

De verspreiding van verontreiniging is tegengegaan door de sanering en de 
verwerking van de baggerspecie. Het zand is geschikt gemaakt voor hergebruik 
maar dit is ten koste gegaan van onnodig veel fossiele brandstof ten gevolge van 
het transport. 

Voor, na en tijdens de uitvoering zijn monsters genomen om het milieu-effect te 
kunnen kwantificeren. Ten bate van de massa-balans is het aantal tonnen droge 
stof gemonitord. Zowel de bemonsteringsfrequentie als de tds bepaling waren niet 
opimaal. 

Kosten 

De sanering heeft Mfl 12,65 (incl. BTW) gekost. Dit komt neer op fl 332,- per in 
situ kubieke meter. Deze hoge kosten kunnen geweten worden aan het pilot- 
karakter van de sanering. Door hogere baggerprodukties, een continu aanbod van 
verontreinigde specie, schaalvergroting van verwerkingsinstallaties, efficiëntere 
logistiek, goedkopere storttarieven voor restprodukten, minder overhead voor 
begeleidende studie en minder uitgebreid saneringsonderzoek kunnen de kosten 
per kubieke meter aanzienlijk omlaag zodat het in de toekomst financieel ver- 
antwoord wordt om verontreinigde, zandrijke specie te verwerken. 

8.2 Aanbevelingen 

Projectorganisat ie  

Bij een gezamenlijk project is het van groot belang om in een vroeg stadium een 
taakverdeling uit te werken en de verantwoordelijkheden voor de verschillende 
onderdelen duidelijk te scheiden. 

Een kleine kerngroep gesteund door ad hoc werkgroepen van adviseurs lijkt de 
beste aanpak voor de projectorganisatie bij een sanering. 

Binnen de kerngroep dienen de verantwoordelijkheid voor de civieltechnische 
voorbereiding, de milieumonitoring, het vooronderzoek, de survey en het digitaal 
terreinmodel nadrukkelijk gestalte krijgen door daarvoor verantwoordelijke per- 
sonen aan te wijzen. 

Een goede communicatie met betrokkenen en belanghebbenden is onontbeerlijk. 
Het overleg met belanghebbenden en omwonenden dient apart van een techni- 
sche projectgroep vormgegeven te worden. De bereidheid om projectuitleg te 
geven in de vorm van diapresentaties of bezoeken aan bedrijven is van groot 
belang. 

Planning 

Planning moet voldoende aandacht krijgen in het project. Door planningen als 
vast agendapunt te bespreken kan de voortgang van het project worden beoor- 
deeld. Eventueel kan door opdrachtgevers of projectleiding worden ingegrepen. 

Houdt bij de planning rekening met een lange voorbereidingstijd voordat men 
een bestek kan uitbrengen, o.a. voor het doorlopen van vergunningen-procedures. 
Houdt ook rekening met onderzoek dat nog extra uitgevoerd moet worden. 



Vooronderzoek 

Er valt geen eenduidige methode aan te wijzen om de grens van de vervuiling vast 
te stellen. Steeds zullen meerdere technieken (boringen, seismisch onderzoek, 
slaggaard, grondradar, etc.) moeten worden ingezet en gecombineerd om een zo 
optimaal mogelijk beeld te krijgen. Er dient daarbij rekening gehouden te worden 
met de specifieke bijzonderheden van de locatie. 

Houdt er bij het Nader Onderzoek rekening mee dat dit moet resulteren in een 
redelijk nauwkeurig beeld van de te saneren hoeveelheid. Geostatistiek wordt 
hierbij als hulpmiddel aanbevolen. Daarmee kan de hoeveelheid met 
betrouwbaarheidsinterval worden geschat. 

Het is zeer aan te bevelen om bij de uitbesteding van specialistisch onderzoek een 
ter zake deskundig vertegenwoordiger van de opdrachtgever in te schakelen, die 
toeziet op de uitvoering van het werk. De mening van een dergelijke expert geeft 
snel inzicht in de kwaliteit en de betrouwbaarheid en daarmee in de bruikbaarheid 
van de resultaten. 

Eis dat de plaatsbepalingen de grootst mogelijke nauwkeurigheid hebben en zie er 
op toe dat dit ook verwezenlijkt wordt. Dit is van groot belang voor het sanerings- 
profiel. Als er onvoldoende nauwkeurig is gemeten, moet alles onherroepelijk 
overgedaan worden. 
Maak rond het werk een stelsel van referentiepunten, waarvan de nauwkeurigheid 
bekend is en laat deze nauwkeurigheid door een onafhankelijke instelling 
controleren. Gebruik dit stelsel voor zowel vooronderzoek als uitvoering en maak 
zo mogelijk gebruik van dezelfde apparatuur. 

Ais uit het Nader Onderzoek bekend is dat er redelijk veel zand (>50%) in het 
verontreinigde sediment zit, dan is een fingerprintonderzoek aanbevelenswaardig. 

Er is nog geen methode om grof vuil te lokaliseren en te inventariseren. De 
ontwikkeling van een methode hiervoor wordt aanbevolen. 

Bij het verwerkingsonderzoek dient niet alleen aandacht te bestaan voor 
milieutechnische eisen die aan de produkten worden gesteld, maar ook aan de 
civieltechnische eisen, omdat deze van grote invloed zijn op de afzetmoge- 
lijkheden van het produkt. 

Technische v o o r b e r e i d i n g  

Leidt uit de algemene milieudoelstelling bij een sanering (bijvoorbeeld: eindoor- 
deel voor de bodem moet zijn klasse 2) een verwijderingsdoelstelling af 
(bijvoorbeeld: tot een bepaalde diepte ontgraven, of: zoveel procent verwijderen). 

Het is mogelijk gebleken om een zeer aanzienlijk deel van de baggerspecie 
opnieuw als bouwstof te gebruiken. Het ruimte- en volumebeslag van de 
oorspronkelijke afvalstroom wordt daarmee met meer dan 90% beperkt. Het is 
aan te bevelen om verontreinigde specie, ondanks de kosten, zoveel mogelijk als 
bouwstof geschikt te maken. 

Beschouw al in een vroeg stadium van de technische voorbereiding de (technische 
en vergunningstechnische) haalbaarheid van de gewenste saneringsvariant. Neem 
in deze beschouwing ook alle andere andere factoren op die de uitvoering van de 
sanering kunnen beïnvloeden. 



Als het bestek wordt geschreven door derden, moeten deze kunnen beschikken 
over de suppletiebestanden van Rijkswaterstaat, zodat het bestek niet opnieuw 
opgemaakt hoeft te worden. 

Schrijf bij een saneringsbaggerwerk niet een op te leveren bodemkwaliteit voor, 
maar neem daarvoor zelf de verantwoording door een ontgravingsprofiel voor te 
schrijven. Leg de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitvoering bij de 
aannnemer. Deze risico-verdeling houdt de kosten beheersbaar. 

Laat in het bestek de mogelijkheid open om tijdens de uitvoering extra te kunnen 
ontgraven in het geval de verontreinigingen dieper voorkomen dan verwacht. 

Op vlakke gebieden kan een maaknauwkeurigheid gerealiseerd worden van 
0,12 m (dit is tweemaal de standaard afwijking). Houdt hiermee rekening met het 
stellen van de eisen bij saneringswerk. 

Beknibbel niet op extra kosten voor nauwkeurig baggeren, dat verdient zich wel 
terug, zeker als er sprake is van grondreiniging. 

Slibschermen hebben beperkt nut. Het is beter om de vertroebeling rond de 
graafmond te beperken. Probeer de vertroebeling door werkschepen te 
minimaliseren. 

Marktbenadering  

Gebruik bij de beoordeling van inschrijvingen voor saneringsbestekken zowel 
kwaliteit als prijs als selectie-criteria. Het twee-enveloppensysteem is daarvoor de 
geëigende procedure. 

U i t v o e r i n g  

Beschrijf de werkzaamheden van een aannemer niet tot in de details. Laat hem 
met een Plan van Aanpak zijn werkwijze aangeven en houdt hem daaraan door dit 
op te nemen in het contract. 

Een digitaal terrein model is een uitstekend hulpmiddel bij het uitvoeren van 
ontgravingswerkzaamheden. Diegene die het model ontwikkelt dient ook bij de 
gegevensinwinning betrokken te zijn. De informatiedichtheid van het DTM en de 
gewenste maaknauwkeurigheden dienen op elkaar afgestemd te zijn. 

Voorlopig is er geen methode om grof vuil te inventariseren. Het is daarom aan te 
bevelen om bij een vermoeden van de aanwezigheid van grof vuil de 
uitvoeringstechniek er op af te stemmen. 

Er is nog geen algemeen aanvaarde methode om mors te detecteren. De ont- 
wikkeling hiervan wordt aanbevolen. 

Eisen aan scheidingsdiameters dienen ondubbelzinnig geformuleerd te worden. 
Daarbij is het van belang om precies te formuleren op welke deelstroom de 
bestekseis van toepassing is. 



Het m i l i e u - e f f e c t  

De massa- en contaminantenbalans voorziet in belangrijke mate in de informatie 
voor het bepalen van het milieu-effect. Goede en eenduidige analyses van 
dichtheden en tonnen droge stof en een goede bemonsteringsfrequentie zijn 
essentieel voor een betrouwbare milieu-effect analyse. Deze dienen verder 
geoptimaliseerd worden. 

De verwerking van de verontreinigde baggerspecie dient zo dicht mogelijk bij de 
saneringslocatie te geschieden om transportafstanden te minimaliseren. 

Gegevensinwinning via de besteksadministratie geeft gebrekkig inzicht in de 
massa- en contaminantenbalans. Voor waterbodemsaneringen wordt daarvoor 
een apart monitoringbestek aanbevolen. 

l Kosten 
i 

Als er afvalstromen gestort moeten gaan worden, dan kunnen de stortkosten beter 
direct door de opdrachtgever betaald worden. Dat scheelt zeker in de kosten als er 
veel gestort wordt of als de stortkosten hoog zijn, of beide. 

Kosten die gemaakt worden voor het opruimen van vuil zijn altijd te hoog. 
Bestrijding aan de bron dient ook hier de aandacht te krijgen die het verdient. 

T o t  slot: v e r r a s s i n g e n  

Voorbereid zijn op verrassingen is in een dergelijk project bijna een vereiste, maar 
zoiets laat zich moeilijk vormgeven. De kans op budgetoverschrijdingen is vooraf 
ingeschat, om maar een ding te noemen. Het strekt tot aanbeveling om behalve 
een projectdirectie ook een vertegenwoordiger aan te stellen, die de mogelijkheid, 
de tijd en het mandaat heeft om problemen op te lossen. 


