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VOORWOORD 

Tot de aandachtsvelden van de tweede fase van POSW heeft ook milieu-effectieve baggertechnieken 
voor de verwijdering van verontreinigde waterbodems behoord. Bij aanvang van deze tweede fase 
waren alle baggertechnieken al operationeel; verdere techniekontwikkeling heeft niet meer 
plaatsgevonden 
De aandacht heeft zich bij de werkzaamheden voor POSW-I1 vooral gericht op nauwkeurig baggeren 
en het tegengaan van vertroebeling en mors. Hiertoe is een aantal praktijkproeven uitgevoerd. 

Met name bij de baggerproeven in het Ketelmeer zijn belangrijke resultaten geboekt. Dit rapport geeft 
aan dat een bagger-nauwkeurigheid van 10 cm technisch realiseerbaar en haalbaar is. De Stuurgroep 
POSW hecht er aan te benadrukken dat deze nauwkeurigheid onder gunstige omstandigheden is 
gerealiseerd; in de praktijk zullen dergelijke omstandigheden - naar verwachting - weinig voorkomen. 

Programmabureau POSW-I1 
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O SAMENVATTING 

De projectgroep baggertechnieken van het POSW-I1 heeft als onderdeel van de Techniek- 
Operationalisering het doel nagestreefd, om te onderzoeken welke realistische eisen aan 
baggertechnieken gesteld kunnen worden bij het verwijderen van een verontreinigde waterbodem. 
Onder realistische eisen wordt verstaan: eisen die in eerste instantie van belang zijn voor het milieu 
maar ook uitvoerbaar en controleerbaar zijn. Bij reeds uitgevoerde waterbodemsaneringen werden in 
de bestekken vaak eisen geformuleerd als: zo nauwkeurig mogelijk en zo weinig mogelijk mors. Om 
meer inhoud en realiteit aan deze globale en niet meetbare eisen te geven, heeft de projectgroep de 
volgende activiteiten verricht: 

0 Het opzetten van meetcampagnes voor de POSW pilotsaneringen en proefbaggerwerken in 
combinatie met het begeleiden en evalueren van metingen; 

o Het in samenwerking met Directie IJsselmeergebied, de baggerbedrijven en het USW 
(Uimoeringsbureau Sanering Waterbodems) opzetten, begeleiden en evalueren van vier 
baggerproeven in het Ketelmeer; 
het in samenwerking met de CSB (Combinatie Speurwerk Baggertechniek) opzetten, begeleiden 
en evalueren van troebelheidsmetingen aan baggerwerktuigen. 

0 

Voordat eisen kunnen worden geformuleerd, is het essentieel dat bekend is welk 
venvijderingspercentage gehaald dient te worden. Wordt bijvoorbeeld bij een sanering gewenst dat 
90% van de verontreinigde waterbodems verwijderd moet worden dan horen daar strengere eisen bij 
dan het verdiepen van een verontreinigde waterbodem tot de nautische diepte. Het onderzoek was 
erop gericht om erachter te komen hoe streng de eisen ten aanzien van de milieucriteria 
nauwkeurigheid, mors en vertroebeling kunnen worden vastgesteld. 

De belangrijkste resultaten zijn verkregen uit de in 1995 en 1996 uitgevoerde baggerproeven in het 
Ketelmeer. De vier, qua werkingsprincipe totaal verschillende baggertechnieken hebben in 
vergelijkbare omstandigheden kunnen werken. De vergelijkbare omstandigheden waren de 
waterdiepte, samenstelling waterbodem , laagdikte van de verontreinigde waterbodem en hydro- 
meteo condities. Tijdens deze proeven is gezocht naar optima in relatie tot het milieu en de 
produktie. De resultaten leiden tot de volgende conclusies. 

Nauwkeurigheid 
De nauwkeurigheid van een baggertechniek is opgebouwd uit enerzijds de nauwkeurigheid 
waarmee gebaggerd wordt en anderzijds de nauwkeurigheid waarmee het baggerwerk opgeleverd 
wordt ten opzichte van het gewenste profiel. Uit de resultaten van de uitgevoerde proeven blijkt 
dat nauwkeurigheid een duidelijk meetbaar en controleerbaar criterium is. Door met name de 
baggerproeven in het Ketelmeer is duidelijk geworden wat met de huidige stand van de techniek 
maximaal mogelijk is. Het gewenste profiel kan met een nauwkeurigheid van 5 centimeter (20, 
95%) opgeleverd worden. De nauwkeurigheid waarmee de positie van de ontgravingsmond 
gedurende het baggeren bepaald kan worden is berekend op 4 centimeter. Vertaald naar 
bestekseisen en mede gezien de relatie met de nauwkeurigheid van het peilen (4 centimeter) 
betekent dit dat een eis van 10 centimeter technisch realiseerbaar en controleerbaar is. 

Mors 
De mors wordt gedefinieerd als materiaal dat door de baggertechniek wordt losgemaakt maar niet 
in het transport systeem wordt meegenomen. Bij het baggeren van verontreinigde waterbodem is 
de mors vaak verontreinigd en is daardoor medebepalend voor de chemische kwaliteit van de 
opgeleverde bodem. Eisen te stellen aan een maximale hoeveelheid mors zijn echter niet zo 
eenvoudig te formuleren. Problematisch is de controle of het baggerwerk bij oplevering voldoet 
aan de gestelde eis ten aanzien van de hoeveelheid mors. De integratie van de bemonstering is 
subjectief. Vooral mors met een meer samenhangend karakter is moeilijk te onderscheiden van 
het (ongeroerde) sediment. 
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Vertroebeling 
Vertroebeling, of zwevende vaste stof deeltjes in de waterkolom, veroorzaakt door het 
baggerproces is een bron voor verspreiding van verontreiniging. De verspreide verontreiniging 
beperkt zich niet alleen tot herverontreiniging van het gebaggerd gebied, maar ook naar buiten de 
locatie waar gebaggerd wordt. Het stellen van een eis aan vertroebeling is echter vaak niet 
zinvol. Door het dynamische karakter van vertroebeling (tijd en locatie gebonden) in combinatie 
met externe oorzaken (zoals scheepvaart) is het controleren van een eis niet realistisch. Een 
belangrijk aspect bij beperken van vertroebeling is het milieubewust uitvoeren van 
baggeractiviteiten. Waarbij de grootste winst wordt behaald door deskundig en gemotiveerd 
personeel (zowel aannemer als opdrachtgever). 

In het algemeen wordt geconcludeerd dat door hoge eisen te stellen aan nauwkeurigheid indirect de 
vertroebeling en de mors geminimaliseerd word. Met andere woorden het lijkt niet eenvoudig om 
hoge nauwkeurigheden te halen en daarbij toch veel vertroebeling en mors te veroorzaken. Gezien in 
dit licht zijn de vaak moeilijk te stellen, eisen aan mors en vertroebeling minder relevant. Tevens 
blijkt dat, door de vaak ver doorgevoerde procesautomatisering, een hogere produktie niet direct 
hoeft te leiden tot een grotere onnauwkeurigheid, mors en vertroebeling. 

Naast de genoemde drie criteria spelen locatie-afhankelijke aspecten een belangrijke rol. Niet alleen 
de invloed op de bovenstaande criteria is belangrijk, maar ook de relatie met de nauwkeurigheid 
waarmee de verontreinigde laag is gemeten, is mede bepalend voor de hoeveelheid verontreinigd 
sediment dat wordt verwijderd. De verscheidenheid aan factoren die een locatie bepalen in 
combinatie met de vaak wisselende doelstelling van een baggerwerk, zorgt er dan ook voor dat elke 
locatie een eigen specifieke aanpak nodig heeft. Dat bij deze specifieke aanpak de ervaringen bij 
andere werken meegenomen moet worden is natuurlijk vanzelfsprekend. 

Aanbevelingen met betrekking tot toekomstige baggerwerken 
Geconcludeerd wordt dat het verwijderen van verontreinigd sediment geen probleem hoeft op te 
leveren. Als de doelstelling en randvoorwaarden met betrekking tot de verwijdering van het sediment 
van de locatie bekend zijn, kan met een hoge nauwkeurigheid en een minimale vertroebeling en mors 
gebaggerd worden. Voor het verwijderen van het verontreinigd sediment kunnen verschillende 
technieken gebruikt worden. Welke technieken uiteindelijk gebruikt worden is de keuze van de 
aannemer, die afhankelijk van de gestelde eisen en de locatie een passende baggertechniek selecteert. 
Verder onderzoek naar het baggeren van verontreinigd sediment is beperkt noodzakelijk en zal zich 
met name moeten toespitsen op het bepalen van mors. 

Op basis van eisen gesteld aan het baggerproces in combinatie met behaalde nauwkeurigheden 
tijdens het vooronderzoek, kan vooraf een goede inschatting worden gemaakt van het te verwachten 
verwijderingspercentage. Aanbevolen wordt een afweging te maken inzake de gevoeligheid van het 
verwijderingspercentage in relatie tot de totale kosten van de sanering. Hulpmiddel voor een 
dergelijke afweging is het door POSW ontwikkelde FAST model. 

Bij het gebruik van bovengenoemde eisen en criteria in een bestek is het noodzakelijk om deze eisen 
goed te kunnen controleren, met eventueel daaraan verbonden consequenties voor de opdrachtnemer. 
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1 INLEIDING 

De tweede fase van het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POS W-11) 
heeft als doelstelling het ontwikkelen en operationaliseren van milieuvriendelijke technieken [ 13 voor 
de verwijdering en verwerking van verontreinigde baggerspecie. Dit rapport beschrijft de resultaten 
van de projectgroep Baggertechnieken die een onderdeel vormt van de werkgroep Techniek- 
Operationalisering. Naast de resultaten van de individuele (bagger)proeven zijn tevens de resultaten 
van de uitgevoerde pilot-saneringen voorzover die betrekking hebben op het baggeren vermeld. 

De werkzaamheden van de projectgroep Baggertechnieken zijn begeleid door voornamelijk 
werknemers van Bouwdienst, Directie Noordzee en het RIZA. Voor het uitvoeren van de diverse 
baggerproeven is voor elke proef een nauwe samenwerking tot stand gekomen tussen het POSW en 
de regionale directies. Voor het fundamentele baggeronderzoek (zoals onderzoek naar vertroebeling) 
is samengewerkt met de Combinatie Speurwerk Baggertechniek (CSB). 

De werkzaamheden van de projectgroep Baggertechnieken waren in een aantal opzichten afwijkend 
van de andere projectgroepen. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door het feit dat er geen 
fundamentele nieuwe ontwikkeling van technieken noodzakelijk was. Wel zijn er door een aantal 
aannemers verschillende aangepaste technieken ontwikkeld. De nadruk bij het onderzoek van het 
POSW-I1 lag enerzijds op onderzoek naar externe factoren die het baggerproces beïnvloeden (grof 
vuil, grondeigenschappen) en anderzijds op het testen van aangepaste baggertechnieken op hun 
effectiviteit. 

De kwantificering van milieueffecten die kunnen ontstaan door het baggeren in verontreinigde 
waterbodems, is geen aspect van onderzoek geweest. Bijvoorbeeld het effect van meer of minder 
vertroebeling op het milieu is niet onderzocht. Tevens zijn de kosten van het milieu-baggeren in deze 
rapportage niet meegenomen, omdat de meerkosten die hierbij gemaakt worden ten opzichte van 
normaaZ baggerwerk goed zijn in te schatten. In het kader van POSW-I1 is een handboek Kosten 
Waterbodemsanering [2] opgesteld, waarin tevens de kosten van het baggeren in diverse 
omstandigheden uitgesplitst worden. 

Deze rapportage beschrijft het uitgevoerde onderzoek en de daaruit te trekken conclusies. In 
hoofdstuk 2 worden de doelstellingen van het project omschreven waarna het uitgevoerde onderzoek 
beschreven wordt in hoofdstuk 3. De resultaten van de uitgevoerde onderzoeken worden geëvalueerd 
in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 sluit af met conclusies en aanbevelingen. 
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Emmerbaggermolen (Ketelmeerproeven), bezig met een praktijkproef op het Ketelmeer 
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2 DOELSTELLING EN TOETSINGSKADER 

2.1 Probleemstelling 

Ten tijde van de start van POSW-I1 werd het baggeren van verontreinigd sediment nog niet op 
praktijkschaal toegepast. Wel waren tijdens proeven met aangepast materieel veelbelovende 
resultaten bereikt [ 13. Met andere woorden, er was dus onvoldoende praktijkervaring over 
milieubewust baggeren aanwezig voor een afgewogen keuze van het materieel dat geschikt is voor 
het verwijderen van verontreinigd sediment. Tevens was er nog onduidelijkheid met betrekking tot 
het toetsingskader ten behoeve van de beoordeling van baggertechnieken. Verder waren er 
onvoldoende mogelijkheden beschikbaar voor een goede controle van het ontgravingsproces 
(monitoring). 

2.2 Doelstelling 

De doelstelling van de projectgroep was als volgt gedefinieerd: 

Selectie, operationalisering en documentatie van baggertechnieken 
die geschikt zijn voor saneringsoperaties 

Deze doelstelling is echter gedurende de looptijd van POSW-I1 geleidelijk genuanceerd en als volgt 
geformuleerd: 

Het vaststellen van realistische eisen die gesteld kunnen worden aan 
milieu gerelateerde criteria bij het baggeren van verontreinigde 

waterbodems. 

Deze wijziging in doelstelling houdt in dat het testen van een (bagger)techniek niet als doelstelling 
heeft om deze techniek te valideren, maar dat de resultaten bijdragen aan het stellen van realistische 
eisen aan een baggertechniek. 

2.3 Aanpak 

De doelstelling van een baggerwerk ten behoeve van het verwijderen van verontreinigd sediment is 
sterk afhankelijk van de locatie. Voor de ene locatie wordt geëist dat het verontreinigde sediment 
verwijderd moet worden, terwijl bij een andere locatie het afgraven van de toplaag in combinatie met 
afdekken met schoon materiaal voldoende is. Het blijkt dus niet mogelijk te zijn om algemene eisen 
vast te stellen waaraan een baggertechniek moet voldoen. Een voorbeeld van de mogelijke relaties 
tussen de doelstelling en de eisen is weergegeven in afbeelding 1. 
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Doelstelling: Saneren 
Bv. 90% verwijderen 
verontreinigd sediment 

Criterium: Criterium: Criterium: 
Nauwkeurigheid Vertroebeling Mors 

Doelstelling: Verdiepen 
Verontreinigde vaargeul 

Criterium: Criterium: Criterium: 
Nauwkeurigheid Vertroebeling Mors 

Afbeelding 1 : Relatie doelstelling en eisen 

Alhoewel de doelstellingen verschillend zijn, kunnen wel dezelfde criteria gehanteerd worden, alleen 
de eisen gesteld aan die criteria zijn verschillend. De doelstelling en eisen in Afbeelding 1 zijn 
natuurlijk voorbeelden. De eisen die aan criteria worden gesteld zijn niet alleen afhankelijk van de 
doelstelling, maar worden ook beïnvloed door de resultaten uit het vooronderzoek en de eventuele 
verdere verwerkingsstappen van het verontreinigde sediment. 

Na het opstellen van criteria voor het vaststellen van de geschiktheid van een baggertechniek voor 
verwijderen van verontreinigd sediment, zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

1) 
2) 
3)  

Uitvoering van praktijkproeven met het accent op de bepaalde criteria; 
Onderzoeken van gerelateerde factoren (sediment, grof vuil) 
Vaststellen van maximaal haalbare eisen op de bepaalde criteria; 

het opstellen van criteria wordt gezien als onderdeel van het toetsingskader en is daarom in dit 
hoofdstuk beschreven. 

2.4 Opstellen criteria 

Op basis van de resultaten van POSW-1 (saneringen Zierikzee en Geulhaven - Rotterdam) en de 
sanering in Delfzijl, is gekozen voor criteria die meetbaar zijn en waarmee een baggertechniek 
beoordeeld kan worden. Hierbij is bewust het criterium van het opleveren van een schone bodem niet 
genoemd, omdat dit niet alleen afhankelijk is van het presteren van een baggertechniek, maar ook 
van de nauwkeurigheid en kwaliteit van het vooronderzoek! De volgende criteria zijn gedefinieerd: 

Nauwkeurigheid 
Nauwkeurig baggeren is vaak het meest relevante criterium dat gebruikt wordt voor het 
beoordelen van een baggertechniek. De nauwkeurigheid wordt meestal gekoppeld aan de 
uitpeiling van een baggervak. Het verschil tussen de uitpeiling en het gewenste profiel wordt 
gedefinieerd als ‘maaknauwkeurigheid’. De uitpeiling mag niet méér afwijken van het 
gewenste profiel dan de vastgestelde toleranties in het bestek (afbeelding 2). 

u 

- \  
Tolerantie 

u 

- \  
Tolerantie 

‘\Gebaggerd profiel volgens uitpeiling 

Afbeelding 2: Maaknauwkeurigheid 
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Alleen het uitvoeren van een peiling is echter niet voldoende, de aannemer kan tijdens de 
uitvoering te diep baggeren, waarna door bijvoorbeeld egaliseren, de te diepe gedeeltes 
opgevuld worden. Om het te diep baggeren te voorkomen moet tijdens het baggerwerk de 
positie van de ontgravingsmond gepresenteerd en vastgelegd worden. Het verschil tussen de 
positie van de ontgravingsmond en het te baggeren profiel wordt gedefinieerd als 
‘stuumauwkeurigheid’. De te stellen eisen aan de maak- en stuurnauwkeurigheid moeten 
natuurlijk wel op elkaar afgestemd zijn. De nauwkeurigheid in het algemeen is gedefinieerd als 
tweemaal de standaard afwijking wat overeenkomt met een 95% betrouwbaarheid (zie 
definities in bijlage 1). 

Mors 
Mors is losgemaakt sediment dat niet in het transportsysteem terecht komt. Het kan bestaan uit 
een (dun) laagje los sediment of uit brokken losgemaakt sediment. Omdat mors in principe 
(maar niet altijd!) verontreinigd is, is deze medebepalend voor de kwaliteit van de 
opgeleverde bodem. Daarom wordt er dan ook vaak een strenge eis gesteld aan de toegestane 
laagdikte van de mors. Het probleem ligt vooral in het controleren van deze eis. Bij het nemen 
van bodemmonsters kan de mors als geroerde laag zichtbaar zijn, maar dit is wel afhankelijk 
van een (subjectieve) interpretatie door een boormeester. 

Vertroebeling 
Vertroebeling wordt gedefinieerd als losgemaakt sediment dat in suspensie gebracht wordt. 
Vertroebeling wordt niet alleen door de baggertechniek zelf veroorzaakt maar door het gehele 
baggerproces inclusief bijvoorbeeld het verplaatsen van baggerschepen en het gebruik van 
sleepboten. De mate waarin vertroebeling optreedt bij baggeren wordt niet alleen bepaald door 
de baggertechniek maar ook door de vertroebelingsgevoeligheid van de bodem en de locatie- 
specifieke omstandigheden zoals waterdiepte, golfslag en scheepvaart (afbeelding 3). 

( sediment 
I -emsie \ -sedimentatie) 

Afbeelding 3: Afhankelijkheid vertroebeling 

Doordat de hoogte van vertroebeling niet alleen afhankelijk is van de baggertechniek, moet bij het 
vergelijk van verschillende metingen terdege rekening gehouden worden met de andere 
medebepalende factoren (sediment en locatie). Voor verder detaillering wordt verwezen naar het 
factsheet van het POSW-I1 [IO]. 

5 



6 



3 UITGEVOERD ONDERZOEK 

Algemeen 

Gedurende de vier jaar (1 992- 1996) dat het onderzoek heeft plaatsgevonden zijn verschillende 
proeven uitgevoerd. Een beknopte samenvatting hiervan is gemaakt in tabel 3.1. Hierbij is een 
onderscheid gemaakt tussen het algemeen uitgevoerd onderzoek en de specifieke praktijkproeven. In 
de derde kolom is aangegeven waar in bijlage 2 van dit rapport een meer uitgebreide samenvatting te 
vinden is. De laatste drie kolommen geven aan op welke criteria de technieken beoordeeld zijn. 

Ondermek Bijl. Nauw- Moa Vertroebeling 
2 keurigheid 

Inventarisatie 2.1 

Grondonderzoek 

Monitoring 

2.2 

2.3 

Grof vuil 

Verspreiding 

2.4 

2.5 

I I Emmerbaggermolen I 2.8 I - I - I X I 

Praktijkproeven Open bak 2.6 X 

Vizier bak 2.1 X 

Ketelmeerproeven 

De baggerproeven in het Ketelmeer zijn apart genoemd omdat de resultaten uit deze proeven goed 
vergelijkbaar zijn. De proeven zijn uitgevoerd in dezelfde locatie met een gelijke proefopzet. De 
evaluatie van de resultaten in hoofdstuk 4 is dan ook vooral gebaseerd op de resultaten van deze 
proeven. 

Slibcutter 2.9 X X 

Wormwiel (vd Herik) 2.10 

Waterinjectie 2.1 1 X X 

Wormwiel 0 2.12 X X X 

Milieuschijfcutter 2.12 X X X 

7 

Veegkopzuiger 

Emmerbaggermolen 

2.12 X X X 

2.12 X X X 



Foto Veegkopzuiger Dredging International bij baggerproef Ketelmeer 
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4 EVALUATIE RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten geïntegreerd en geëvalueerd aan de hand van de doelstelling 
van de projectgroep Baggertechnieken: 

Het vaststellen van realistische eisen die gesteld kunnen worden aan 
milieu gerelateerde criteria bij het baggeren van verontreinigde 

waterbodems. 

De resultaten zijn direct gekoppeld aan de criteria nauwkeurigheid, mors en vertroebeling. Voor de 
evaluatie is vooral gebruik gemaakt van de praktijkproeven die zijn uitgevoerd. De evaluatie van de 
resultaten van het algemene onderzoek zoals bijvoorbeeld grof vuil detectie wordt behandeld in 
hoofdstuk 5 (Conclusies). Voor een samenvatting (inclusief evaluatie) voor elk individueel 
onderzoek wordt verwezen naar bijlage 2. 

4.1 Nauwkeurigheid 

De uitleg van welke nauwkeurigheden belangrijk zijn en hoe deze worden gedefinieerd is uitgewerkt 
in hoofdstuk 2.4. Uit de proeven blijkt dat een maximale maaknauwkeurigheid (verschil gewenst 
met gebaggerd profiel) kan worden bereikt van 5 centimeter (20, 95%). De stuurnauwkeurigheid 
(verschil positie ontgravingsmond met gewenst profiel) kan zelfs nog beter namelijk 4 centimeter 
(20, 95%). Om deze hoge nauwkeurigheden te kunnen halen moeten wel alle systemen die deze 
nauwkeurigheden kunnen beïnvloeden optimaal werken. 

Alhoewel het stellen van eisen aan de oplevering van het profiel (maaknauwkeurigheid) en de 
monitoring van het baggeren (stuurnauwkeurigheid) geen probleem hoeft op te leveren zijn er vooral 
met betrekking tot de controle van deze eisen nogal wat kanttekeningen te plaatsen. 

Controle maaknauwkeurigheid 
Het controleren van de maaknauwkeurigheid gebeurt meestal door het uitvoeren van een uitpeiling. 
De nauwkeurigheid van de uitpeiling moet echter wel in relatie staan met de toegestane 
nauwkeurigheid van het baggerwerk. Met de huidige stand van zaken kan, afhankelijk van de locatie, 
een peiling uitgevoerd worden met een nauwkeurigheid van ongeveer 4 centimeter (20,95%). Omdat 
het controlemiddel altijd een orde van grootte beter moet zijn dan de te controleren eis, volgt hieruit 
dat de maaknauwkeurigheid van het baggeren niet hoger gesteld kan worden dan ongeveer 10 
centimeter (20,95). Deze eis aan de maaknauwkeurigheid blijkt dus maatgevend te zijn in relatie met 
de reeds eerder genoemde haalbare nauwkeurigheid van 5 centimeter. 

De nauwkeurigheid en methode van de peilingen moet of beschreven worden in het bestek of moet 
beschreven worden in het plan van aanpak gemaakt door de inschrijver op het bestek. Een boete voor 
een te diep ontgraven gedeelte kan redelijk eenvoudig gerelateerd worden aan een overschrijding van 
een bepaald volume onder de toegestane ontgravingsgrens. Als de aannemer de peilingen uitvoert 
ten behoeve van de oplevering, dan moeten deze peilingen natuurlijk wel (steekproefsgewijs) door de 
opdrachtgever gecontroleerd worden. 

Controle stuurnauwkeurigheid 
De controle van de stuumauwkeurigheid is minder eenvoudig. Met behulp van een 
monitoringsysteem kan wel de stuumauwkeurigheid direct vergeleken worden met het op te leveren 
profiel, maar een geautomatiseerd controle programma is echter nog niet ontwikkeld. Omdat maak- 
en stuumauwkeurigheid direct gerelateerd zijn is het logisch om voor de stuurnauwkeurigheid een 
gelijke eis op te nemen als de maaknauwkeurigheid (1 O centimeter 20,95). 

Het baggeren op een talud beïnvloedt zowel de controle op de maak- als stuurnauwkeurigheid, omdat 
de horizontale nauwkeurigheid mede van belang is voor de bepaling van de verticale 
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nauwkeurigheid. Afhankelijk van het de steilheid van het talud moeten de genoemde eisen dus ruimer 
gesteld worden. 

4.2 Mors 

Bij de uitgevoerde baggerproeven is het vaststellen van de mors steeds een van de doelstellingen 
geweest, maar de interpretatie van de mors is altijd problematisch gebleven. Op het ogenblik wordt er 
door Rijkswaterstaat en de aannemers nog onderzoek gedaan met betrekking tot de bepaling van de 
mors. Gerelateerd aan het vaststellen van de mors is de vraag hoe mors ontstaat? De volgende 
oorzaken zijn te definiëren: 

Door baggertechniek 
1) Losgemaakt door baggertechniek, maar niet meegenomen in transport systeem. De mors 

uit zich in een los toplaagje met eventuele brokken sediment; 
2) Het onderliggende sediment wordt door de beweging van de ontgravingsmond zodanig 

beroerd, dat het sediment in meer of mindere mate wordt verstoort. De mors uit zich als 
een geroerde laag, met iets lossere structuur. Bij mors ontstaan uit deze oorzaak is tevens 
de vraag relevant, of dit wel mors is, en of dit bezwaarlijk is voor het milieu; 

3) Sedimentatie van zwevend stof (vertroebeling) ontstaan door het baggeren. De mors uit 
zich als slap toplaagje. De verwachte laagdikte van mors die ontstaat uit vertroebeling is 
hooguit enkele millimeters ; 

Niet door baggertechniek 
4) Sedimentatie van zwevend stof (vertroebeling) ontstaan door externe oorzaken zoals 

golfslag of scheepvaart. De mors uit zich als slap toplaagje. Ook hier is de verwachte 
laagdikte van mors hooguit enkele millimeters. 

Tijdens de interpretatie van mors is een onderscheidt tussen de verschillende oorzaken helaas niet te 
maken. Uit de resultaten van met name de baggerproeven in het Ketelmeer, blijkt dat het bovenste 
slappe toplaagje vaak goed te onderscheiden is. Het probleem ligt echter vooral bij mors met een 
meer samenhangend karakter, omdat dit moeilijk te onderscheiden is van de (ongeroerde) 
ondergrond. Vooralsnog kan alleen een duidelijke eis aan de sterk geroerde toplaag gesteld worden. 
Afhankelijk van de situatie is een eis van enkele centimeters aan de toegestane laagdikte het hoogst 
haalbare. Bij discussie over de interpretatie van de mors kan een onafhankelijke deskundige 
ingeschakeld worden. 

4.3 Vertroebeling 

Alhoewel vertroebeling op zich een duidelijk meetbaar fenomeen is, blijkt dat een goed onderbouwde 
getalsmatige eis voor een bestek zeer moeilijk te definiëren is. De belangrijkste reden hiervoor is dat 
vertroebeling niet alleen afhankelijk is van de gebruikte baggertechniek, maar ook van de 
vertroebelingsgevoeligheid van de waterbodem en de specifieke omstandigheden van de te baggeren 
locatie. Uit de resultaten van de verschillende vertroebelingsmetingen blijkt wel dat bij de 
baggerapparaten waar veel aandacht is besteed om de vertroebeling te minimaliseren, nauwelijks een 
verhoging van vertroebeling valt waar te nemen. 
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Kop van het Wormwiel op het Ketelmeer, zichtbaar zijn de aanpassingen voor vertroebeling 

In principe zijn er drie methoden beschikbaar om een eis te stellen aan vertroebeling: 

Absolute meetwaarde 
Er wordt een absolute grenswaarde gesteld aan de gemiddelde vertroebeling gemeten over de 
waterdiepte, op een vastgestelde afstand van het baggerwerktuig. Deze methode is echter slecht 
bruikbaar: Door lokale invloeden die buiten het bereik van de aannemer liggen kunnen sterke 
verstoringen optreden. Een ander nadelig punt is dat vertroebeling vaak een tijdsgebonden lokaal 
verschijnsel is wat het moeilijk maakt om een representatieve meting uit te voeren. Met andere 
woorden: Wanneer meet ik op welke diepte en op welke plaats. Een gerelateerd probleem is 
natuurlijk wat voor eis aan de maximale vertroebeling gesteld moet worden. 
Relatieve meetwaarde 
Een alternatief is om in plaats van een absolute een relatieve waarde te gebruiken. Deze relatieve 
waarde kan dan ten opzichte van de achtergrond vertroebeling beoordeeld worden. Deze methode 
is alleen zinvol als de achtergrondwaarde representatief is voor de baggerlocatie en er geen 
verstoringen van buitenaf kunnen plaatsvinden. Problemen kunnen ontstaan door locale 
verstoringen zoals scheepvaart en stroming. Het probleem van meten zoals genoemd bij de 
absolute meetwaarde blijft natuurlijk bestaan. 
Minimalisatie vertroebeling 
In verband met onzekerheden met betrekking tot eenduidigheid en invulling van de toegestane 
maximale waarde is het ook mogelijk om een beschrijving van de minimalisatie van vertroebeling 
te eisen in het plan van aanpak. Een punt van aandacht hierbij is wel dat een beoordeling van een 
plan van aanpak altijd subjectief is. 

Een belangrijk aspect bij beperken van vertroebeling blijft de gemotiveerdheid van de betrokken 
personen. Met name de zin van het beperken van vertroebeling moet duidelijk zijn anders hebben 
vertroebeling beperkende maatregelen weinig nut. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Door het uitvoeren van praktijkproeven is gebleken dat het verwijderen van verontreinigd sediment 
geen probleem hoeft op te leveren. Afhankelijk van de doelstelling en de locatie kan met een hoge 
nauwkeurigheid en een minimale vertroebeling en mors gebaggerd worden. Of de uiteindelijke 
doelstelling van een baggerwerk inderdaad gehaald wordt is echter niet alleen afhankelijk van de 
kwaliteit van het baggerwerk maar ook van locatie-specifieke omstandigheden en de nauwkeurigheid 
waarmee de verontreinigde laag in kaart is gebracht. 

Naast de conclusies die getrokken kunnen worden uit de evaluatie van de resultaten uit hoofdstuk 4, 
zijn in dit hoofdstuk tevens de locatie-afhankelijke aspecten, de relatie met het vooronderzoek en de 
techniek keuze verder uitgewerkt. Alhoewel deze conclusies niet direct gehaald kunnen worden uit 
specifieke onderzoeksresultaten zijn ze wel van algemeen belang voor het verwijderen van 
verontreinigd sediment in het algemeen. 

5.1 Locatie-afhankelijke aspecten 

De beoordeling van de drie criteria (nauwkeurigheid, mors en vertroebeling) heeft plaatsgevonden in 
locaties die, zo mogelijk, optimaal geschikt waren voor de geteste baggertechnieken. De locale 
omstandigheden die hierbij een rol spelen zijn: 

Grof vuil 
Afhankelijk van de baggertechniek kan het wel of niet voorkomen van grof vuil zeer veel 
invloed hebben op het resultaat. Of, en in welke mate het grof vuil voorkomt is echter vooraf 
door detectie technieken moeilijk in te schatten. Wel zal in het bestek voor de sanering de 
hoeveelheid grof vuil aangegeven moeten worden om een inschatting te kunnen maken welke 
baggertechnieken ingezet kunnen worden. Wordt er veel grof vuil verwacht dat is het mogelijk 
om het grof vuil in de bovenste laag van het sediment door middel van ‘harken’ te verwijderen. 
Tijdens het harken ontstaat echter wel veel vertroebeling en het is dan ook afhankelijk van de 
gestelde randvoorwaarden of dit acceptabel is. 

Afmetingen locatie 
De afmetingen van de locatie kunnen een directe invloed hebben op de bestekseisen. Bij een 
open water met veel golfslag zijn centimeters hoge nauwkeurigheden niet haalbaar. Maar ook in 
kleine wateren, waarin bijvoorbeeld alleen met een kraan gewerkt kan worden, moeten 
eventueel de bestekseisen aangepast worden. 

5.2 Relatie met vooronderzoek 

De nauwkeurigheid van het vooronderzoek heeft direct invloed op de resultaten van het baggerwerk.. 
Om deze relatie zichtbaar te maken heeft de projectgroep Locatie onderzoek van het POSW-I1 het 
FAST programma laten ontwikkelen. Het programma heeft als invoer de nauwkeurigheden van het 
vooronderzoek en het baggeren, tezamen met verwachte mors en vertroebeling tijdens de uitvoering. 
Het resultaat van FAST is een verwijderingspercentge van verontreinigd sediment en de 
betrouwbaarheid daarvan. Het FAST model is vooral van belang bij de oriënterende fase van het 
waterbodemonderzoek. Wanneer de resultaten van het vooronderzoek verwerkt zijn in een DTM dan 
kan ook met behulp van geo-statistische bewerkingen een nauwkeurige inschatting gemaakt worden 
van de te verwachten verwijderingspercentages. 

Het vooronderzoek resulteert, afhankelijk van de doelstelling, in een aantal profielen of een Digitaal 
Terrein Model (DTM). Deze gegevens vormen de basis van de op te leveren diepte tijdens het 
baggeren. Bij gebruik van een DTM is het mogelijk dat de baggertechniek gebruik maakt van een 
geheel automatisch proces, waarbij de gebaggerde diepte en de relevante procesparameters, zoals 
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transportconcentratie en produktie geheel automatisch worden geregeld. 

Om te kunnen bepalen welke baggertechniek geschikt is voor een bepaalde locatie is het 
noodzakelijk dat vooraf enkele geo-technische parameters bekend zijn. Minimaal benodigd zijn de 
situ-dichtheid, het organisch stof gehalte, de minerale korrelverdeling en een indicatie van de 
structuur van het sediment (schuifsterkte). Afhankelijk van de variatie in het sediment zal zo 
representatief mogelijk een aantal monsters genomen moeten worden. 

5.3 Techniek keuze 

Gedurende de looptijd van POSW-I1 is het accent verschoven van het onderzoek naar de ideale 
baggertechniek naar het formuleren van eisen die gesteld kunnen worden ten behoeve van het 
verwijderen van verontreinigd sediment. De opdrachtgever kan het bestek dusdanig inrichten dat bij 
de gestelde eisen meerdere technieken voor de uitvoering in aanmerking komen. Met andere 
woorden; door het stellen van duidelijke criteria met daaraan gekoppelde eisen kan de aannemer 
bepalen welke baggertechniek het meest geschikt is voor het uitvoeren van het werk. Een 
randvoorwaarde hierbij is natuurlijk wel dat er een complete locatiebeschrijving beschikbaar is, zoals 
de hoeveelheid en soort grof vuil en de opbouw van het te baggeren sediment. 

Door verschillende aannemers zijn bestaande technieken aangepast (Emmerbaggermolen), maar ook 
bestaande ontgravingsprincipes verder ontwikkeld (Milieuschijfcutter). Er valt echter geen conclusie 
te trekken welke techniek nu het meest geschikt is voor het baggeren van verontreinigd sediment. 
Afhankelijk van locatie, sediment en werkwijze zijn vaak verschillende, en misschien nog niet 
geteste, technieken toepasbaar. 

De-ccht, voorbeeld van een volledig geautomatiseerde processturing 

De methode van werken en processturing is mede bepalend voor het resultaat van het baggeren. Het 
blijkt dat door verregaande proces-automatisering in combinatie met een digitaal terreinmodel een 
optimaal baggerproces gerealiseerd wordt. Dit optimale proces dat gekenmerkt wordt door een 
positief zuigdebiet (verpompte hoeveelheid sediment is groter dan aangeboden hoeveelheid 
sediment) zorgt indirect voor beperking van mors en vertroebeling. Een kanttekening moet hier 
geplaatst worden met betrekking tot de Emmerbaggermolen. Alhoewel hier nog sprake is van een 
beperkt geautomatiseerd baggerproces blijkt dat er wel degelijk met een hoge nauwkeurigheid en 
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minimale mors gewerkt kan worden echter wel met de consequentie van een (lichte) toename van 
vertroebeling. 

Een bijkomend voordeel van de geautomatiseerde procesvoering is dat ook bij oplopende produkties 
geen effect op de criteria nauwkeurigheid, vertroebeling en mors te meten is. Het maximum van de 
produktie wordt dus voornamelijk bepaald door de capaciteit van de pomp. 

5.4 Maximaal te stellen eisen 

Door hoge eisen te stellen aan nauwkeurigheid wordt indirect de vertroebeling en de mors 
geminimaliseerd. Met andere woorden: het lijkt niet eenvoudig om hoge maak- en 
stuumauwkeurigheden te halen en daarbij toch veel vertroebeling en mors te veroorzaken. Gezien in 
dit licht zijn de, vaak moeilijk te stellen, eisen aan mors en vertroebeling minder relevant. 

Eisen gesteld aan nauwkeurigheid, mors en vertroebeling moeten een doel hebben. Het heeft 
bijvoorbeeld geen zin om een hoge eis aan nauwkeurigheid van het baggeren te stellen als er een 
onnauwkeurig vooronderzoek heeft plaatsgevonden. De afweging wat haalbaar en gewenst is moet 
voor elk project goed geïnventariseerd worden. Voor de volgende samenvatting van maximaal te 
stellen eisen is uitgegaan van de criteria zoals ze in hoofdstuk 2 zijn gedefinieerd. 

Nauwkeurigheid 
De maximale eis te stellen aan maak- en stuumauwkeurigheid is 10 centimeter (20, 95%). Als deze 
strenge eis gesteld wordt moet er echter tevens een eis van 4 centimeter (20, 95%) gesteld worden 
aan de nauwkeurigheid van de uitpeiling. Als er taluds aanwezig zijn moeten of de eisen van maak- 
en stuumauwkeurigheid aangepast worden of moet er een hoge nauwkeurigheid aan de horizontale 
positionering gesteld worden. 

Mors 
Het vaststellen van mors is sterk afhankelijk van de situatie en de daarop afgestemde 
bemonsteringsapparatuur. Bij het stellen van eisen zal uitgegaan moeten worden van een gemiddeld 
toegestane laagdikte per baggervak en een daaraan gekoppelde spreiding. Afhankelijk van de situatie 
zal een eis aan deze laagdikte van enkele centimeters het hoogst haalbare zijn. 

Vertroebeling 
Het meten van vertroebeling en het koppelen aan een eis is niet haalbaar, omdat zowel het meten als 
een onderbouwing van de eis niet eenduidig kan plaatsvinden. Dit houdt in dat via indirecte methodes 
de vertroebeling geminimaliseerd moet worden. Een voorbeeld hiervan is een werkmethode 
beschrijving in het plan van aanpak wat een onderdeel vormt van het bestek. 

5.5 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Verder onderzoek is noodzakelijk naar methodes om mors objectief vast te kunnen stellen. Het CSB 
(samenwerkingsverband Rijkswaterstaat en enkele grote aannemers) voert onder meer onderzoek uit 
naar een indirecte methode die de schuifsterkte in de verticaal kan meten. Deze schuifsterkte is dan 
weer te relateren aan de mors. 

Het tot nu toe uitgevoerde onderzoek van het POSW heeft zich vooral gericht op baggertechnieken, 
maar de resultaten zijn ook afhankelijk van het sediment. Het Waterloopkundig Laboratorium in 
combinatie met het CSB is al enkele jaren bezig een meetinstrument te ontwikkelen die de 
vertroebelingsgevoeligheid van de bodem vaststelt. Alhoewel er de laatste jaren wel voortgang is 
geboekt vergt dit onderzoek veel tijd. Verder onderzoek is dan ook nog steeds noodzakelijk. 

Om tijdens de uitvoering van een baggerwerk de stuumauwkeurigheid te kunnen koppelen aan het 
gewenste profiel is een venverkingsprogramma nodig. Een voorstudie hierna is reeds uitgevoerd door 
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Directie Noordzee. De ontwikkeling van een programma op basis van deze studie is nog niet 
uitgevoerd. 

Het belang van goed vooronderzoek is meerdere malen onder de aandacht gebracht. Voor projecten 
waarbij een hoog verwijderingspercentage noodzakelijk is dient de ontwikkeling van geostatistische 
onderzoeksmethoden en de bouw van digitale terreinmodellen gestimuleerd te worden. Alleen op die 
manier kan voorafgaand aan de uitvoering van een saneringsbaggerwerk een goede voorspelling van 
het verwijderingspercentage gemaakt worden. 

16 



6 LITERATUURLIJST 

POSW programma, 1992, POSW 
Handboek Kosten Waterbodemsanering, 1995, POSW 
Grondig Schoon, 1992, Directie Noordzee 
Grondonderzoek, 1993, ADCPOS W 
Monitoring Elburg, 1993, WLPOSW 
Inventarisatie grof vuil , 1995, CSB 
Praktijktest grof vuil, 1996, CSBPOSW 
Organische micro’s, 1995, ADCPOSW 
Zware metalen WL Waterinjectie, 1995, WLIPOSW 
Factsheet vertroebeling, 1996, POSW 
Vertroebeling Open bak, vizier bak, 1994, WLfPOSW 
Vertroebeling Emmerbaggermolen Scheveningen, 1994, WL/POS W 
vertroebeling Slibcutter, 1992, WLPOSW 
Vertroebeling door Waterinjectie Baggeren, 1994, WL/POS W 
Vertroebeling Milieuschijfcutter Ketelmeer, 1995, WLfPOSW 
Vertroebeling Groot wormwiel Ketelmeer, 1995, WLPOSW 
Vertroebeling Veegkop Ketelmeer, 1996, WLPOS W 
Vertroebeling Emmerbaggermolen, 1996, WLfPOSW 
IHC Slibcutter, 1992, POSW 
Waterinjectie baggeren Haringvliet, 1995, DZH 
Eindrapport baggerproeven Ketelmeer, 1 997, POS W 

17 

-- 





BIJLAGE 1: DEFINITIES 

Criterium 
Afgeleide parameter uit de doelstelling van een project, die direct gebruikt kan worden in een 
bestek. 

Eis 
Eis gesteld aan criterium. De eis kan zowel een getalsmatige als een beschrijvende invulling 
hebben. 

Tolerantie 
Toegestane afwijking op de gestelde eis. 

Uitpeiling 
Het vastleggen van het niveau van de waterbodem (handmatig of echosounder) na afloop van 
het baggerwerk. 

Monitoring 
De procedure die gevolgd wordt om de gestelde eis in het bestek te controleren. 

Nauwkeurigheid 
Twee maal de standaardafwijking (o) van een normale kansverdeling. Dit duidt aan dat 95% 
van de metingen niet meer dan de aangegeven waarde afwijkt. De bandbreedte wordt 
aangegeven als tweemaal deze waarde. Als voorbeeld: o = 5 centimeter => 20 = 10 centimeter 
=> bandbreedte = 20 centimeter. 

Meetnauwkeurigheid 
De nauwkeurigheid van een meetsysteem, zoals bepaald tijdens de meting, door een 
meetsysteem met een hogere nauwkeurigheid. Een voorbeeld van een meting waarvan de 
meetnauwkeurigheid wordt bepaald is het bepalen van de positie van de ontgravingsmond 
tijdens het baggeren. 

Maaknauwkeurigheid 
De nauwkeurigheid waarmee het werk opgeleverd wordt. Bijvoorbeeld de ligging van de 
waterbodem na het baggeren. 

Stuurnauwkeurigheid 
De nauwkeurigheid waarmee de ontgravingsmond gepositioneerd wordt ten opzichte van het 
gewenste profiel. 
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Dichtheid 

I 
Droge stof (I  -Droge stof) Dichtheid (p) = 

+ 
Pwater  

/ 

Het gewicht per volume van het sediment (inclusief water). Wordt gebruikt om onLx meer de 
situ dichtheid en mengseldichtheid te definiëren. De dichtheid is als volgt te berekenen uit de 
concentratie droge stof: 

Concentratie droge stof 
Direct gerelateerd aan de dichtheid. Geeft het percentage droge stof aan in het sediment. Droge 
stof percentage is als volgt te bereken uit de dichtheid: 

Tonnen droge stof ("DS) 
Het droge stof gehalte uitgedrukt in tonnen. De TDS worden als volgt berekend uit de 
dichtheid: 

Volumegewicht - pWaler ~ 

TDS = pbml * Volume 
Pkom~ - P w a t w  

Korreldichtheid 
Het gewicht per volume van bijvoorbeeld het minerale deel van de fractie. 

Transport concentratie 
De concentratie waarmee het mengsel getransporteerd wordt ten opzichte van de situ dichtheid. 
De transport concentratie wordt als volgt berekend: 

Uitlevering 
Factor waarmee het volume vermenigvuldigd wordt om het nieuwe volume te krijgen. 
Bijvoorbeeld de uitlevering van sediment in het depot ten opzichte van de in situ situatie wordt 
als volgt berekend: 

Psilu - Pwater 

Pdepor - p w a t e r  
Uitlevering = 

Achtergrondwaarde vertroebeling 
Diepte gemiddelde vertroebelingswaarde in mg ds/l van de, niet door het baggenverk 
verstoorde waterkolom in de proeflocatie. 

Karakteristieke verhoging vertroebeling 
Diepte gemiddelde vertroebelingswaarde in mg ds/l op de rand van een gebied van 50 x 50 
meter rond het centrum van de baggeractiviteiten. 
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S-parameter 
Suspensie parameter die aangeeft hoeveel kilogram (droge stof) per kubieke meter gebaggerde 
waterbodem tijdens de meting in vertroebeling is gebracht. 

VGS 
Vertroebelingsgevoeligheid standaard. Deze meting is nog in ontwikkeling, maar moet een 
maat zijn voor de gevoeligheid van de waterbodem voor erosie. 

Mors 
Al het materiaal dat wel wordt losgemaakt, maar niet in het transportsysteem meegenomen 
wordt. 

Grof vuil 
Al het materiaal met een diameter groter dan enkele centimeters, dat een vertragende invloed 
heeft op het baggerproces wordt gekarakteriseerd als grof vuil. 
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BIJLAGE 2: UITGEVOERD ONDERZOEK 

2.1 INVENTARISATIE BAGGERTECHNIEKEN (GRONDIG SCHOON) 

Onder de titel Grondig Schoon is door Directie Noordzee, een inventarisatie en evaluatie uitgevoerd 
van bestaande en aangeboden baggermethodieken en aanpassingen daarvan [3]. Dit heeft een aantal 
veelbelovende technieken opgeleverd die in het POSW kader verder zijn onderzocht. 

Biidrane aan doelstelling 
Het rapport heeft bijgedragen aan het bereiken van de eerste doelstelling van de projectgroep, en is 
een naslag document dat veelvuldig gebruikt is door zowel het POSW als de regionale directies. 

Resultaat 
In het rapport is per baggertechniek getoetst hoe voldaan wordt aan de criteria, tevens is aangegeven 
in welke omstandigheden de techniek ingezet kan worden. Directe conclusies zijn uit het rapport niet 
te trekken, wel blijkt dat met name technieken die mechanisch ontgraven en vervolgens hydraulisch 
verpompen goed scoren op de criteria mors, vertroebeling en nauwkeurigheid. 

2.2 GRONDONDERZOEK 

Geo-technisch grondonderzoek is bij het baggeren in het algemeen, maar nog meer bij het baggeren 
van verontreinigd sediment, van groot belang om in te kunnen schatten welke baggertechnieken 
geschikt zijn. Geo-technisch grondonderzoek levert informatie op over de aard en de eigenschappen 
van de aanwezige grondsoorten. Om duidelijkheid te krijgen over de relevante grondeigenschappen 
en de daarbij behorende bepalingen, is door ADC een inventarisatie uitgevoerd [4]. 

Biidraae aan doelstelling 
Het rapport levert een directe bijdrage aan de eerste doelstelling van de projectgroep, en is met name 
van belang voor de voorbereiding van het bestek om inzicht te verkrijgen welke baggertechnieken 
geschikt zijn voor het baggerwerk. 
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- Conusweerstand 

- Atterbergse limieten 

- Schuifsterkte' 

- Waterdoorlatendheid 

De met een * gemerkte grondeigenschappen moeten minimaal bepaald worden om een inschatting 
mogelijk te maken welke baggertechnieken geschikt zijn voor het ontgraven. 

X 

X 

X 

X 

2.3 MONITORING 

Het doel van dit onderzoek was het opstellen van een algemeen meetprogramma voor een 
saneringsbaggerwerk [ 5 ] .  De opdracht is uitgevoerd door het Waterloopkundig Laboratorium met als 
klankbordgroep het CSB (Combinatie Speurwerk Baggertechniek). Als studieobject is de haven van 
Elburg gekozen. 

Biidrage aan doelstelling 
Door de venvevenheid van verschillende relevante factoren is geen directe bijdrage geleverd aan de 
doelstelling, wel is door het onderzoek meer inzicht verkregen in met name de invloed van de 
locatie-specifieke omstandigheden op het eindresultaat. 

Resultaat 
Vanwege de niet verwachte complexiteit van het onderwerp is het doel van de studie niet gehaald, 
wel is het (interne) POSW rapport nuttig als naslag voor verder onderzoek over dit onderwerp. 

Mede door de ervaringen opgedaan tijdens de pilotsaneringen van het POSW is gebleken dat elke 
sanering weer zijn eigen specifieke randvoorwaarden heeft. Dit maakt het opzetten van een algemeen 
meetprogramma of standaard procedure voor de aanpak hiervan niet eenvoudig. De CUR heeft in 
1996 het initiatief genomen om in samenwerking met een aantal organisaties en bedrijven dit 
probleem verder te onderzoeken (CUR-B76767). 
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2.4 GROF VUIL 

Het voorkomen van grof vuil in verontreinigde waterbodems .kan veel problemen veroorzaken tijdens 
het baggeren ten behoeve van een sanering. Om deze reden is het gewenst om een zo goed mogelijke 
inschatting te kunnen maken over de aard en hoeveelheid grof vuil in de waterbodem. Het CSB heeft 
een inventarisatie uitgevoerd [6] naar de mogelijkheden van detectie. Een aanbeveling van deze 
inventarisatie was om een praktijkproef uit te voeren onder gecontroleerde omstandigheden om de 
mogelijkheden van de verschillende technieken te onderzoeken. Deze praktijkproef is in september 
1995 uitgevoerd in opdracht van het POSW en het CSB in samenwerking met Grondmechanica Delft 
en enkele surveybedrijven [7]. 

Biidrage aan doelstelling 
Het project heeft niet direct bijgedragen aan de doelstelling. Wel zijn de resultaten direct bruikbaar 
voor het voorbereiden van nog uit te voeren baggerwerk. 

Resultaat 
In het Rotterdamse havengebied zijn een aantal verschillende soorten grof vuil objecten gedeponeerd, 
waarna met verschillende technieken getracht is om deze op te sporen. Her resultaat uit de 
Praktijkproef is dat alleen zeer specifieke voorwerpen te detecteren zijn, maar dat het niet mogelijk is 
om een goed overzicht te krijgen van de hoeveelheid, soort en plaats van het grof vuil. Wel is 
aangegeven dat optimalisatie van bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen op dit gebied in de 
toekomst mogelijkheden zouden kunnen bieden. 

De conclusie is dan ook dat detectie van grof vuil met de bestaande technieken niet adequaat 
uitgevoerd kan worden. Historisch onderzoek en ervaringen met reeds uitgevoerd baggerwerk op 
locatie of in de omgeving blijft daarom vooralsnog de voor de hand liggende methode voor het 
inschatten van de hoeveelheid grof vuil. 

2.5 VERSPREIDING VERONTREINIGINGEN BIJ BAGGEREN 

Baggeren van waterbodems heeft veelal vertroebeling tot gevolg, het probleem is niet zozeer de 
hoeveelheid materiaal dat opgewerveld wordt maar de verontreinigingen die hieraan gehecht zijn. 
Om vooraf in te kunnen schatten welke emissies optreden is in samenwerking met de CUWVO 
onderzoek verricht naar het gedrag van organische microverontreinigingen en zware metalen. 

Biidraae aan doelstelling 
Dit project is uitgevoerd in combinatie met de projectgroep milieurendement. Het project heeft geen 
bijdrage aan de doelstelling van de projectgroep baggertechnieken geleverd, maar heeft wel meer 
begrip opgeleverd over de relatie vertroebeling en verontreiniging. 

Resultaat 
Voor de microverontreinigingen is een rekenmodel gemaakt wat een baggerproces van een uur 
simuleert [8]. Dit model maakt gebruikt van een evenwicht tussen de geadsorbeerde, opgeloste en 
schijnbaar opgeloste fracties. Voor de zware metalen is het echter niet mogelijk gebleken om een 
rekenmodel te ontwikkelen [9] omdat naast adsorptie en desorptie ook oxidatie en reductie een 
belangrijke rol spelen. Verdere ontwikkeling en algemene modellering van emissies van 
verontreinigingen is niet zinvol totdat met betrekking tot de emissies van zware metalen meer bekend 
is. 

Gedurende de troebelheidsmetingen uitgevoerd in Ravenswaaij en in het Haringvliet is getracht om 
de PAK verontreinigingen aan te tonen in het zwevend stof gehalte. Maar doordat het gehalte aan 
PAK van dezelfde orde van grootte bleek als de detectie limiet zijn geen relevante relaties gevonden. 

Mede gezien de doelstelling van de projectgroep, waarin de milieueffecten niet meegenomen worden 
is verder onderzoek naar dit onderwerp stopgezet. 



2.6 VERTROEBELINGSMETINGEN 

Vertroebelingsmetingen zijn niet alleen in het kader van het POSW uitgevoerd maar ook 
Gemeentewerken Rotterdam en het CSB hebben een aantal onderzoeken uitgevoerd. De resultaten 
van de metingen zijn niet direct onderling vergelijkbaar doordat vertroebeling niet alleen beïnvloed 
wordt door de baggertechniek maar ook door de vertroebelingsgevoeligheid van de bodem en de 
Iocatie-specifieke omstandigheden. 

Biidrane aan doelstelling 
De bijdrage met betrekking tot vertroebeling aan de doelstelling van de projectgroep is dat 
vertroebeling moeilijk vooraf vast te leggen is als een eis waaraan de baggertechniek moet voldoen. 
Er zal vooral aandacht geschonken moeten worden aan indirecte factoren die de vertroebeling 
veroorzaken: Hoe is de ontgravingsmond geconfigureerd, hoe zorgvuldig werkt het personeel? 

Resultaat 
Gedurende de looptijd van het POSW zijn verschillende vertroebelingsmetingen uitgevoerd [ 101. De 
uitgevoerde metingen zijn samengevat in tabel 2. 

Techniek 

I Vinerbak [ l l ]  

Slibcutter [13] 

I Waterinjectie [14] 

Veegkop 1171 

Emmerbaggermolen 1181 

Tabel 2: Resultaten t r c  

Ketelmeer 347 20 3 0 s  0.3 

Ketelmeer 518 30 27 0 s  4 

Ketelmeer 245 15 35 O S  1 1  

ebelheidsmetingen 

Door de invloed van de waterbodem en de locatie specifieke omstandigheden is een direct vergelijk 
van de metingen niet mogelijk. Als echter alle metingen in beschouwing genomen worden (inclusief 
metingen die niet door het POSW gefinancierd zijn), dan zijn de volgende conclusies te trekken: 

De meetresultaten laten een grote variatie zien, waarbij eenzelfde baggertechniek onder 
verschillende omstandigheden flinke verschillen vertoont in de mate van vertroebeling; 
Gebleken is dat met name de zorgvuldigheid waarmee het baggeren wordt uitgevoerd, 
bepalend is voor de omvang en de afname van de vertroebeling; 
Vertroebeling gedraagt zich als een dichtheidsstroom. Hierdoor zakt vertroebeling sneller uit 
en wordt de kans op verspreiding van verontreinigingen kleiner; 
Vertroebeling is zeer moeilijk voorspelbaar. 

2.7 SLIBCUTTER TE HEUSDEN 

In samenwerking met de dienstkring Nieuwe Merwede van Directie Zuid Holland en IHC Holland is 
in 1992 een baggerproef uitgevoerd in de industriehaven te Heusden. De geteste cutter was een 
prototype ontwikkeld voor het weghalen van dunne lagen slib in het Balatonmeer in Hongarije. 

Biidrage aan doelstelling 
Het resultaat van deze proef heeft achteraf beperkt bijgedragen aan de doelstelling. De maak- en 
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stuumauwkeurigheid is in beperkte mate vastgesteld. Mede door de specifieke kenmerken van het 
proefgebied is een vergelijk met bijvoorbeeld de baggerproeven in het Ketelmeer niet mogelijk. Wel 
is duidelijk geworden dat het originele principe van de geteste ontgravingsmond bruikbaar is voor 
verdere ontwikkeling. 

Resultaat 
De nieuwe ontwikkelde ontgravingsmond bleek goed te voldoen aan baggeren van dunne lagen, maar 
wel is duidelijk geworden dat het geteste prototype verder ontwikkeld moet worden voordat de cutter 
succesvol kan worden toegepast bij het saneren van vervuilde waterbodems. Produktie-cijfers en de 
effectiviteit van het baggerproces zijn om deze reden dan ook nog niet verder uitgewerkt [ 191. 

2.8 WORMWIEL IN DE SLIKSLOOT 

De proef is opgezet in combinatie met de dienstkring Nieuwe Waterweg van Directie Zuid Holland. 
De uitvoering heeft plaats gevonden eind juni. Niet alleen de vertroebeling is gemeten, maar ook is er 
aandacht geschonken aan het monitoren van de ontgravingsmond door middel van een 
spiegelreflector (hoge nauwkeurigheid) en een door Directie Noordzee ontwikkeld monitoring 
presentatie systeem voor baggerwerken. 

Biidrage aan doelstelling 
De resultaten van de proef hebben niet bijgedragen aan de doelstelling van de projectgroep. 

Resultaat 
De monitoring bleek tijdens de proef goed te voldoen, maar dit specifieke wormwiel bleek in de 
zanderige bodem geen produktie te kunnen maken, waardoor een uitwerking van de resultaten 
overbodig was. 

2.9 INJECTIE BAGGEREN HARINGVLIET 

In samenwerking met Directie Zuid Holland is het waterinjectie baggeren gedurende een 
praktijkproef in het Haringvliet uitvoerig getest. 

Bijdrage aan doelstelling 
De proef heeft direct bijgedragen aan de doelstelling. De proef heeft aangetoond dat het saneren van 
waterbodems maatwerk is en dat dus voor specifieke situaties innoverende oplossingen mogelijk zijn. 

Resultaat 
Na de proef bleek de 75% van de sliblaag verwijderd was zonder de onderliggende bodem 
substantieel te verstoren. Van dit gebaggerde slib is 5 1% in de bergingsput terechtgekomen, 1 1 % in 
het transportkanaal en 34% buiten het baggergebied (sluitfout 4%). 

Op basis van deze ervaringen kan gesteld worden dat het in principe goed mogelijk is om met behulp 
van waterinjectie baggeren een opgewekte slibstroom naar een vooraf bepaalde bergingsput te sturen. 
Door de strakke scheiding van dichtheidsstroom en waterfase heeft verspreiding van slibdeeltjes zeer 
beperkt plaatsgevonden [20]. 

2.10 KETELMEERPROEVEN 

Bij de toekomstige sanering van de waterbodem van het Ketelmeer dient ongeveer 10 miljoen 
verontreinigde situ m3 verwijderd te worden. Voordat aan de sanering kan worden begonnen is 
besloten om op praktijkschaal ervaring op te doen. Naast het testen en vergelijken van de 
baggertechnieken was tevens het uitvoeren van een nauwkeurig vooronderzoek, en het opdoen van 
ervaring met het storten van verontreinigd sediment een belangrijk doel van het proevenprogramma. 
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Biidraae aan doelstelling 
De Ketelmeerproeven hebben duidelijk bijgedragen aan de doelstelling. Door verschillende 
technieken in een locatie te testen is een goed inzicht verkregen in haalbare eisen die gesteld kunnen 
worden ten behoeve van het baggeren in verontreinigde waterbodems. 

Nauwkeurigheid Mors 
(2q  95%) Gemiddelde laagdikte 

Resultaat 
Voor de proeven zijn 4 verschillende technieken gekozen die geselecteerd zijn op basis van de 
criteria: nauwkeurigheid, mengselconcentratie, mors en vertroebeling. Het gaat daarbij om het vinden 
van de optimale combinatie van een hoge mengselconcentratie/produktie gecombineerd met een hoge 
ontgravingsnauwkeurigheid en weinig mors en vertroebeling. De eerste twee proeven met het 
wormwiel van de HAM en de Milieuschijfcutter van Boskalis zijn in 1995 uitgevoerd, de laatste twee 
proeven met de Veegkopzuiger van Dredging International en de gemodificeerde 
Emmerbaggermolen zijn 1996 uitgevoerd [21]. Voor de proeven zijn 3 scenario’s gedefinieerd die 
gekenmerkt worden door het baggeren van een dunne laag (0,20 meter), de bestaande saneringslaag 
(+0,40 meter) en de maximaal haalbare laagdikte (+0,80 meter). Alle genoemde nauwkeurigheden 
zijn gebaseerd op tweemaal de standaard afwijking (20~95%). 

Vertroebeling normale Maximale produktie 
Situ m31uur procesvoering 

1) 

Milieuschijfcutter 

Wormwiel 

Veegkopzuiger 

Emmerbaggermolen 

Ondersteunende metingen 
Gedurende de praktijkproeven is gebruik gemaakt van het dGPS-Kart positioneringssyteem. 
De horizontale nauwkeurigheid van het dGPS-Kart is beter dan 0,lO meter. De verticale 
nauwkeurigheid is ongeveer 0,04 meter. 
De peilingen, die de basis vormen van de beoordeling van een baggertechniek, zijn 
veelvuldig onderzocht op het aspect nauwkeurigheid. De hoogst haalbare reproduceerbare 
nauwkeurigheid bedraagt 0,04 meter. Wel moet de peiling uitgevoerd worden volgens een 
vastgelegde procedure in optimale omstandigheden. 
De bepaling van de verontreinigde laag in het Ketelmeer is uitgevoerd met een combinatie 
van Vrij-Witboor en peilingen. De nauwkeurigheid van het de bepaling van de 
verontreinigde laag in het proefgebied heeft plaatsgevonden met een nauwkeurigheid van 
0,05 meter. 

Maak ShlUr 

0.06 0.03 Nihil Nihil 500 

0.04 0.01 Nihil Nihil 300 

0,05 0,05 Nihil Minimaal 900 

0,05 0,04 Nihil Minimaal 625 

De conclusie uit de resultaten onderverdeeld per scenario is dat de milieueffecten (mors, 
vertroebeling, nauwkeurigheid) niet beïnvloed worden door een toenemende produktie, wat 
goed verklaard kan worden door het vrijwel geautomatiseerde proces. 
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