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VOORWOORD 

In het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW, 1989- 1997) zijn technieken 
ontwikkeld voor het baggeren en verwerken van verontreinigde waterbodems. Behalve de technologie, vormden 
kosten en milieu-effecten punten van aandacht. 

Het voorliggende rapport is het POSW eindrapport ten aanzien van milieueffecten. De milieueffecten met 
betrekking tot de risico-reductie in de waterbodem door het baggeren, zijn niet in deze studie meegenomen, 
omdat op dit gebied de kennisontwikkeling nog in volle gang is. Het rapport spitst zich toe op de milieueffecten 
die tijdens het behandelen van baggerspecie (storten en verwerken) kunnen optreden. 

De behandelingen kennen zowel positieve als negatieve milieueffecten. De positieve milieueffecten (en tevens 
de doelen) van verwerking zijn de reductie van ruimtebeslag voor depots, van het gebruik aan primaire 
grondstoffen en van de risico’s van de verontreinigde specie. Tijdens de verwerking worden echter een aantal 
andere milieuaspecten negatief beïnvloed (b.v. energieverbruik, ruimtebeslag, ontstaan van emissies of hinder). 
Wanneer de negatieve milieueffecten groter zijn dan de bereikte doelen, zou de verwerking haar doel voorbij 
schieten. Het beoordelen van de milieueffecten is daarom noodzakelijk. 

In POSW kader is gewerkt aan het identificeren, kwantificeren en beoordelen van de relevante milieuaspecten 
voor waterbodemingrepen. Het doel was de inzichtelijkheid in de soms nog ‘vage’ milieuaspecten te vergroten, 
zodat deze een duidelijkere rol in de besluitvorming rondom de waterbodemproblematiek kunnen gaan spelen. 

De kwantlJicering van de milieueffecten is uitgevoerd op twee niveaus: Milieugebruik en Milieukwaliteit. 
Effecten op het niveau van Milieugebruik (b.v. energie, ruimte, emissies, hinder, etc) kunnen leiden tot effecten 
op het niveau van Milieukwaliteit (b.v. ozonlaagaantasting, broeikaseffect, verzuring, etc.). 
Voor de kwantificering van het Milieugebruik zijn gegevens van POSW gehanteerd, alsmede recente (1 999) 
berekeningen die in AKWA verband zijn gedaan. Per technieksoort zijn milieugebruiksprofielen opgesteld, die 
het milieugebruik van de technieksoorten (binnen marges) aangeven. Het exacte milieugebruik is afhankelijk 
van de eigenschappen van de specie (type en mate van verontreiniging en korrelgrootteverdeling). 
De potentiële effecten van het Milieugebruik op diverse Milieukwaliteitsthema’s zijn bepaald, met een 
aangepaste Life Cycle Analysis (LCA) methode. Het voordeel van de LCA-methode is dat een beter doorzicht 
wordt verkregen op de effecten van de ingrepen. Een nadeel is dat meer hiaten in kennis bestaan. 

De beoordeling van de milieuperformance van technieken vraagt om een weging van het belang (de mate van 
ernst) van de verschillende soorten milieuaspecten. Dit komt doordat de milieuaspecten zeer divers van aard 
zijn (b.v. energieverbruik, ruimtebeslag, reductie van risico’s) en doordat per behandeling verschillende 
milieuaspecten dominant zijn. Er moet dus gekozen worden voor b.v. het belang van ruimte of het belang van 
energieverbruik. Een dergelijke weging kan op nationaal niveau worden uitgevoerd, maar wordt sterk beïnvloed 
door locale omstandigheden (b.v. beschikbare ruimte) en de specie-eigenschappen. 
Daarom is het niet mogelijk om op deze plaats één milieuoordeel over de behandelingstechnieken te geven. Het 
algemene beeld is dat procesmatige technieken veel negatieve milieueffecten kennen, maar tegelijkertijd 
complexere verontreinigingen aan kunnen, waardoor de miliewinst groter wordt. 

Rekening houdend met de hiaten in kennis en met locale omstandigheden, kunnen de resultaten van deze studie 
een positieve bijdrage leveren aan de besluitvorming binnen de waterbodemproblematiek. Toepassingen liggen 
bijvoorbeeld in MER studies voor baggerspeciedepots, in saneringsplannen en in de beleidsontwikkeling. 
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O .  SAMENVATTING 

Inleiding en doelstelling 
Ernstig verontreinigde waterbodems worden gesaneerd om het milieu te beschermen tegen de ecotoxicologische 
risico’s en verspreidingsrisico’s die dergelijke waterbodems inhouden. Bij deze saneringswerken (en soms ook 
bij onderhoudswerken) wordt de verontreinigde specie gebaggerd en afgevoerd. Eveneens om het milieu te 
beschermen, wordt de verontreinigde specie gestort (hiermee wordt verspreiding in het milieu geminimaliseerd) 
ofwel verwerkt tot een nuttig toepasbaar materiaal. 

Bij verwerking van de specie worden meer positieve effecten voor het milieu bereikt dan bij storten. Er is 
minder depotruimte nodig en het gebruik aan primaire grondstoffen wordt lager. Ook wordt het probleem 
daadwerkelijk opgelost, omdat de verontreinigende stoffen worden afgebroken of geïmmobiliseerd. 
Daar staat tegenover dat tijdens de verwerking meer negatieve milieueffecten ontstaan, doordat een scala aan 
(geheel andere) milieuaspecten kunnen worden beïnvloed. Dit betreft onder andere het gebruik van energie, 
grondstoffen en ruimtebeslag, of het ontstaan van emissies naar water, bodem en lucht met mogelijke 
consequenties voor het milieu. 
De balans tussen de positieve en negatieve effecten dient positief te zijn. Het is niet gewenst dat de reiniging van 
baggerspecie leidt tot het verschuiven van milieuproblemen of het ontstaan van nieuwe problemen. Dan zou de 
ingreep haar doel voorbij schieten. Dit betekent impliciet dat milieuaspecten (naast kosten en technologie) 
aandacht verdienen bij de ontwikkeling van technieken en (zoals ook meer en meer in de praktijk wordt 
uitgevoerd) bij besluitvormingsprocessen rondom de aanpak van de waterbodemproblematiek. 

Een probleem hierbij is dat aan het thema ‘milieu’ veelal nog een vaag of subjectief imago kleeft. Om het totaal 
aan milieueffecten goed te kunnen beoordelen moeten de relevante milieueffecten achtereenvolgens: 

1)  bekend zijn (identificatie); 
2) gemeten worden (kwantificering) en; 
3) beoordeeld worden (beoordeling). 

Binnen POSW is aandacht aan deze drie aspecten (identificatie, kwantificering en beoordeling van 
milieueffecten) besteed, ten einde milieueffecten een duidelijkere rol te kunnen laten spelen bij de 
besluitvorming rond waterbodemingrepen. 

Afbakening 
De studie heeft zich beperkt tot de milieueffecten die optreden bij het behandelen van verontreinigde 
baggerspecie. Hieronder wordt verstaan het baggeren, transporteren, storten en verwerken van de specie. 
De milieueffecten op de locatie van de waterbodem vallen buiten het kader van de voorliggende studie. 

Milieue ffecten in de ‘oorzaak-gevolg keten 
Meer en meer wordt in diverse kaders (MER studies voor baggerspeciedepots, saneringsplannen, 
beleidsontwikkeling) aandacht besteed aan milieuaspecten. Wat opvalt is dat een zeer grote diversiteit aan 
effecten ter tafel kan komen. Dit kan variëren van bijvoorbeeld: energieverbruik, de sterfte van vissen, CO,- 
productie, stank, grondstofverbruik, biodiversiteit, emissies van stoffen, aquatische ecotoxiciteit, etcetera. Vaak 
worden deze effecten tegelijkertijd beoordeeld, terwijl het ene effect juist het gevolg kan zijn van het andere 
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effect. Door de effecten op verschillende niveaus in de ‘oorzaak-gevolg’ keten (figuur s-1) te plaatsen, wordt 
duidelijker waarover we praten. 

‘oorzaak -gevolg’ keten en onderliggende milieuaspecten 

Gevolgen voor 
mens en ecosysteem 

Menselijke Milieugebruik Milieukwaliteit 
Activiteit 

Figuur s- I :  De oorzaak-gevolg keten met onderliggende milieuaspecten 

De ‘oorzaak-gevolg’ keten start met menselijke activiteiten (bijvoorbeeld baggerspecievenverking), die leiden 
tot verschillende vormen van Milieugebruik (bijvoorbeeld het ontstaan van emissies). Dit Milieugebruik kan 
effecten hebben op verschillende aspecten van Milieukwaliteit (bijvoorbeeld een slechtere luchtkwaliteit), 
waardoor uiteindelijk meerdere Gevolgen voor mens of ecosysteem kan hebben (bijvoorbeeld ziekte of een 
beperkte biodiversiteit). 

Het ordenen van de diverse milieuaspecten in de ‘oorzaak-gevolg’ keten heeft als voordeel dat voorkomen wordt 
dat aspecten van verschillende niveaus met elkaar vergeleken worden (bijvoorbeeld emissies en de sterfte van 
vissen), waardoor een zekere dubbeltelling optreedt (het ene effect veroorzaakt het andere). 

De beoordeling van de milieuaspecten zou het meest zinvol zijn op het niveau van de Gevolgen. Immers, de 
emissie van een bepaalde stof naar de lucht, is niet ernstig indien dit niet leidt tot veranderingen in de 
Milieukwaliteit of tot Gevolgen voor mens en ecosysteem. 

Helaas zijn de Gevolgen nog moeilijk te kwantificeren: er bestaan nog kennisleemtes ten aanzien van wat met 
een emissie gebeurt (bijvoorbeeld: verspreiding, verdunning, omzetting, fase-overgangen, afzettingen, 
blootstelling en opname, etcetera). Wel kunnen inschattingen gemaakt worden met behulp van modellen waarin 
kennis, maar ook lacunes (aannames) zijn opgenomen. De effecten op het niveau van Milieugebruik en 
Milieukwaliteit kunnen beter gekwantificeerd worden, maar zeggen weer minder over de uiteindelijke 
Gevolgen. Zodoende bestaat er in feite een hiaat tussen ‘wat we kunnen meten ’ en ‘wat we willen weten I. 

Ontwikkelde methoden voor milieubeoordeling 
In deze studie zijn twee (elkaar deels overlappende) methoden ontwikkeld voor het beoordelen van 
milieueffecten van het behandelen van baggerspecie. De eerste methode bevindt zich op het niveau van 
Milieugebruik, de tweede op het niveau van Milieukwaliteit. 
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Voor de methode op het niveau van het Milieugebruik zijn de relevante milieuaspecten geïdentificeerd en is een 
methodiek opgesteld om deze aspecten te kwantificeren. Er is onderscheid gemaakt in positieve en negatieve 
milieueffecten (zie tabel s-1). 

Potentie klimaatverandering 

Potentie photo-oxydant vorming 

Potentie ozonlaag aantasting 
Potentie verzuring 

Potentie tot vermesting 

Tabel s-I: Overzicht van positieve en negatieve milieugebruiksaspecten 

GWP kg eq c o 2  Klimaatverandering 

POCP kg eq C2H4 Smogvorming 

ODP kg eq CFKl l  Ozonlaagaantasting 
AP kg eq s o 2  Verzuring 

NP kg eq PO$- Vermesting 

I Positieve effecten I reductie defitruimte I hoeveelheid product I % droge stof 

Voor de methode op het niveau van de Milieukwaliteit is gekozen voor de Life Cycle Analysis (LCA) methode. 
Dit is een internationaal erkende (maar nog in ontwikkeling zijnde) methode voor het beoordelen van 
milieueffecten van processen en producten. Om de methode geschikt te maken voor waterbodemingrepen, is de 
oorspronkelijke methode aangevuld (tot ‘LCA-plus’) met een aantal specifieke waterbodem-aspecten 
(ruimtebeslag voor depots, tijdelijk ruimtebeslag voor verwerken, grondwaterverbruik en hinder). In tabel s-2 
wordt een overzicht gegeven van de milieukwaliteitsaspecten. 

Tabel s-2‘ Overzicht van beoordeelde milieukwaliteitsaspecten met LCA-plus 

Potentie uitputting grondstoffen ADP jaar-’ Uitputting, Verspilling 
Potentie uitputting energiedragers EDP GJ 
Finaal afval Fw kg 
Speciaal afval sw kg 
Toxisch afval TW 

Aquatische toxiciteit I ECA I ]Obm3 eq ECA I 
Terrestrische ecotoxiciteit I ECT I kg eq ECT I 

Hinder I HIN I kwalitatief I Verstoring, hinder 
De grijs gearceerde aspecten zijn specifiek voor waterbodems toegevoegd. 

De LCA methode is in feite een verlengde van de methode op het niveau van Milieugebruik. De milieugebruiks- 
informatie is de input van een software programma, waarmee op basis van theorieën de potentiële effecten op de 
Milieukwaliteit worden berekend. De Milieukwaliteitsaspecten worden ook wel Milieuthema’s genoemd, omdat 
ze aansluiten bij de thema’s uit het NMP (onder Gevolgen bij tabel s-2). In figuur s-2 wordt de relatie tussen 
beide methoden aangegeven. 

... 
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Figuur s-2: Relaties tussen beide beoordelingsmethoden 

mz z hydrocycloon polishing (flotatie) smelten 

Onderzochte technieken en ketens 
Met beide methoden zijn de milieueffecten van diverse venverkingstechnieken (inclusief storten) 
gekwantificeerd. Sommige technieken zijn technisch gezien alleen inzetbaar op de fijne fracties die overblijven 
na zandafscheiding. Bij deze scheiding (door hydrocyclonage of sedimentatiebekkens) ontstaat een grove 
(relatief schone) zandfractie en een fijne (relatief verontreinigde) slibfractie. De verontreinigde slibfractie kan 
ofwel worden gestort, ofwel met aanvullende technieken worden behandeld. Hoe groter de slibfractie is, hoe 
meer specie een nabehandeling moet ondergaan, waardoor de milieueffecten veranderen. 
Daarom zijn ketens (combinaties van technieken) samengesteld waarvoor de milieueffecten per ton droge stof 
uitgangspecie zijn berekend. De verdeling tussen slib en zand hangt af van de korrelgrootteverdeling van de 
specie. In deze studie is gewerkt met drie typen species (zandrijk, matig zandig en slibrijk) met slibgehalten van 
respectievelijk 20, 50 en 80%. In tabel s-2 is een overzicht opgenomen van de venverkingsketens die in de 
beoordeling zijn opgenomen. 

5a - 1 1 a 

Tabel s-2: Beoordeelde behandelketens, met prestatiebereik 

zelfde ketens als 5 - 1 1, maar dan met sedimentatiebekken in plaats van hydrocycloon 

Niet alle technieken zijn inzetbaar voor alle soorten baggerspecie. Het zogenaamde prestatiebereik’ van de 
technieken wordt bepaald door het type verontreiniging en de korrelgrootteverdeling van de specie. 
Voor specie met zware metalen bestaan weinig venverkingsopties. De specie kan ofwel gestort worden, ofwel 
eerst behandeld met scheidingstechnieken, waarna de slibfractie wordt gestort of geïmmobiliseerd (smelten of 
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sinteren). Verwerking door middel van rijping kan alleen indien de gehalten niet ver boven de normen van het 
Bouwstoffenbesluit liggen, omdat het rendement beperkt is. 
Wanneer alleen organische stoffen aanwezig zijn, kunnen meerdere venverkingstechnieken worden ingezet. Dit 
kan bestaan uit rijping, landfarming of thermische reiniging van de ongescheiden specie, of uit behandeling van 
de slibfractie met natte oxidatie, bioreactoren, solvent extractie of immobilisatie. Daarnaast bestaat uiteraard ook 
de mogelijkheid om de specie integraal of na zandafscheiding, te storten. 
Voor slibrijke specie is alleen storten, rijpen of thermische reiniging mogelijk. Scheidingstechnieken worden 
niet rendabel geacht, omdat te weinig zand gewonnen zou worden (20%). 

r 

w---.- rys-m 
Milieuverdiensten: 

hoeveelheid product I reductie vrachtlmobllltelt 

Kwantificering van milieueffecten 
Voor de berekeningen is bij beide methoden uitgegaan van Milieugebruiks-data van monitoringprogramma's 
binnen POSW en (meer recent) berekeningen die in 1999 zijn gedaan bij de samenstelling van het 
waterbodemdeel van het Handboek Bodemsaneringstechnieken. 
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Op het niveau van het Milieugebruik zijn zogenaamde milieuprofielen voor alle technieken ontwikkeld, waarin 
per milieuaspect, marges in het Milieugebruik zijn aangegeven. Dit is gedaan omdat het Milieugebruik niet 
alleen door de technieksoort, maar ook door de te behandelen specie beïnvloed wordt. Behalve het type en de 
mate van verontreiniging, is ook de korrelgrootteverdeling van de specie van belang. (Zo zal ontwateren van een 
slibrijke specie meer energie en ruimte kosten dan van een zandrijke specie). De specie-eigenschappen bepalen 
(binnen het profiel van de technieksoort) het exacte Milieugebruik. Ten aanzien van de technieksoort, kunnen de 
uitvoeringsvorm, de procesvoering en de schaalgrootte ook tot variaties binnen de marges leiden. 
Uitgaande van het Milieugebruik van technieken zijn de milieugebruikseffecten voor ketens berekend, voor 
matig zandige en zandrijke species (respectievelijk 50 en 80% zand). De resultaten zijn voor de belangrijkste 
milieugebruiksaspecten weergegeven in figuur s-3. 
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Het effect van de korrelgrootteverdeling van de specie is duidelijk zichtbaar. Voor zandrijke species, met slechts 
20% slib, is de milieubelasting van de nageschakelde technieken duidelijk minder dan voor matig zandige 
species (50% slib). 

Het algemene beeld dat uit de kwantificering naar voren komt, is dat naarmate de technieken geavanceerder en 
procesmatiger zijn, de milieubelasting toeneemt. Daar staat tegenover dat deze technieken over het algemeen 
ook een meer complexe verontreiniging kunnen aanpakken, waardoor de milieuwinst (reductie van vracht en 
beschikbaarheid) eveneens toeneemt. 
Wanneer we de ketens vergelijken, blijkt dat er verschillen bestaan tussen het soort milieuaspect dat in de ketens 
belangrijk (dominant) is. Dit is het duidelijkst bij het tijdelijk ruimtebeslag en het energieverbruik. Waar voor 
sommige technieken (rijping en landfarming) het ruimtebeslag hoog en het energieverbruik laag is, is dit bij 
andere technieken (thermische desorptie, sinteren, smelten, natte oxidatie) precies andersom. 
Dit betekent dat het nodig is om het belang van de verschillende milieuaspecten vast te stellen, om te komen tot 
een overall beoordeling of vergelijking van de ketens. Dit is in feite een 'appels en peren' vergelijking, omdat 
het gaat om zeer verschillende aspecten: ruimtebeslag versus energieverbruik, of de reductie aan vracht en 
mobiliteit van stoffen versus het ontstaan van emissies. Toch is het zo dat zónder een bepaalde vorm van 
afweging, geen vergelijking of beoordeling (in de vorm van één milieukental) van de ketens plaats kan vinden. 
Er bestaan verschillende methoden om een dergelijke weging aan te brengen (zie onder). Dit gewicht kan ook 
bepaald worden door lokale omstandigheden (zoals de beschikbaarheid van ruimte of duurzame 
energiebronnen). Daarnaast speelt de specie die behandeld wordt een rol: de milieuwinst zal groter zijn naarmate 
de specie ernstiger of complexer verontreinigd is. 

Bij de kwantificering op het niveau van de Milieukwaliteit zijn dezelfde ketens doorgerekend, echter nu voor 
één type specie (65% zand). Dit is uitgevoerd op basis van: 

1 ) de samengestelde milieuprofielen, waardoor een algemeen beeld van de milieuperformance van de 

2) meetgegevens van het Milieugebruik bij twee daadwerkelijke saneringen (cases), waardoor het effect van 
technieken ontstaat; 

specie-eigenschappen zichtbaar wordt. 
In figuur s-5 wordt het resultaat van de eerste analyse, voor een aantal ketens, gepresenteerd. 

m-m-a- 
(resultaten LCA-analyse) 

1.00 _- I 

0.50 -. 

-1.50 _. 
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I O HC + storten Q HC + natte oxjdatie HC + sinteren I 
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Het voordeel van de LCA-analyse ten opzichte van de beoordeling op het niveau van Milieugebruik is dat het 
inzicht in de effecten van dit gebruik op verschillende milieuthema’s inzichtelijk wordt. Eén type milieugebruik 
kan effecten hebben op meerdere milieuthema’s. Zo resulteert energieverbruik bijvoorbeeld niet alleen in de 
uitputting van energiebronnen, maar ook in bijdragen aan uitputting van abiotische grondstoffen, het broeikasef- 
fect, humane toxiciteit, verzuring en vermesting en de productie van afval. Het inzicht in de gevolgen van het 
Milieugebruik wordt hierdoor vergroot. 

Ook met deze methode is het algemene beeld dat naarmate de technieken geavanceerder zijn, zowel de 
milieuwinst als de milieubelasting kunnen toenemen. Negatieve milieueffecten worden in de LCA methodiek als 
positieve scores weergegeven, omdat de scores aangeven welke bijdrage aan een bepaald (negatief) milieuthema 
wordt geleverd. 
Een tweede voordeel van de LCA-methode is dat de mogelijkheid bestaat om de relevantie van de verschillende 
effecten te bepalen in de zogenaamde normalisatiestap. Hier worden de gekwantificeerde effecten op de 
verschillende thema’s vergeleken met de effecten van een groter geheel (bijvoorbeeld de wereld of een land). 
Hier is gewerkt met data over geheel Nederland. De genormaliseerde scores geven aan wat voor storten of 
verwerken de (percentuele) bijdrage aan de totale Nederlandse score is. Zodoende wordt inzicht verkregen in het 
relatieve belang per thema (b.v. 1% of 75% van de totale Nederlandse score). 
Uit de normalisatie is gebleken dat door verwerking van baggerspecie een zeer relevante bijdrage aan de 
reductie van de thema’s aquatische ecotoxiciteit (ECA) en de hoeveelheid te storten baggerspecie (CDS) wordt 
geleverd. (In de grafiek zijn de scores op deze thema’s een factor 100 lager uitgezet dan zij in werkelijkheid 
zijn). Dit betekent dat vanuit milieuhygiënisch oogpunt, verwerken altijd de voorkeur verdient boven storten. 

Naarmate de specie sterker verontreinigd is is de potentieel haalbare reductie op ECA groter. In de analyse van 
de twee pilotsaneringen (cases) is het effect van het type specie duidelijk naar voren gekomen. Eén specie was 
sterk verontreinigd met een cocktail aan zowel zware metalen als organische stoffen en werd behandeld met 
immobilisatie. De andere specie was matig verontreinigd en is verwerkt door middel van zandscheiding. 
Doordat de eerste specie zo sterk verontreinigd was, werden hier een grote reductie op het thema aquatische 
ecotoxiciteit behaald, wat met de minder sterk verontreinigde specie niet het geval zou zijn geweest. 

De normalisatie kent echter ook een aantal aandachtspunten. Ten eerste bestaan er meerdere normalisatie 
datasets, waartussen verschillen bestaan. De keuze van de normalisatieset is daarmee bepalend voor de uitkomst 
van de LCA-analyse. Dat verschillen bestaan is verklaarbaar, gezien de omvangrijkheid en de complexiciteit van 
de informatie die nodig is voor het vaststellen van de normalisatiedata. In de voorliggende studies zijn 2 
verschillende sets voor Nederland gebruikt, waartussen met name verschillen aanwezig waren voor de thema’s 
ECA (factor 5) en ADP (uitputting van abiotische grondstoffen, factor 400). Met beide sets blijft het thema ECA 
dominant. Dit zou overigens ook het geval zijn indien de te storten specie gescoord zou worden onder het thema 
FW (finaal afval), omdat de totale Nederlandse productie aan afval in de zelfde ordegrootte ligt als de verwachte 
hoeveelheid klasse 3 en 4 baggerspecie. Het thema ADP speelde bij de verwerkingsketens nauwelijks een rol. 

Voor het speciaal voor waterbodems toegevoegde thema TLU (thema tijdelijk ruimtebeslag) verdient de 
normalisatie nadere aandacht. Na de normalisatie viel het TLU, zelfs voor de ruimte-consumerende technieken 
als landfarming en rijping, nauwelijks meer op in de LCA-profielen. Als normalisatie waarde is hier het totale 
oppervlak van Nederland genomen, zonder correctie voor de beschikbaarheid van de ruimte, bijvoorbeeld aan de 
hand van het aantal inwoners, de hoeveelheid bebouwing of andere functies. 
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Hoewel door de normalisatie een gevoel verkregen wordt van de bijdragen van de ketens aan de verschillende 
milieuthema’s, blijft ook dan nog de noodzaak bestaan om deze thema’s onderling tegen elkaar af te wegen. 

Weging en beoordeling van milieueffecten 
Voor het vergelijken van de verschillende verwerkingsketens is het nodig om het belang van de verschillende 
milieuaspecten onderling af te wegen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de milieueffecten zeer verschillend 
van aard zijn en doordat tevens de dominante effecten per keten kunnen verschillen (bijvoorbeeld: ruimtebeslag 
versus energieverbruik, reductie van aquatische ecotoxiciteit versus hoeveelheid te storten specie, etc.). 

De vraag is hoe een dergelijke weging kan worden uitgevoerd. Het liefst zouden we dit doen op basis van 
wetenschappelijk vastgestelde feiten. Dit is echter nog niet (volledig) mogelijk, mede omdat gevolgen van 
milieugebruik of veranderingen in de milieukwaliteit, pas na vele jaren zichtbaar worden. Anderzijds, speelt ook 
dán nog de afweging tussen wat we belangrijker vinden: de volksgezondheid, de biodiversiteit of de functionele 
leefomgeving. 

Voor de weging van de aspecten wordt daarom vaak gewerkt met panels van verschillende samenstelling 
(bijvoorbeeld: beleidsontwikkelaars, belangenverenigingen, wetenschappers, probleembezitters), die elk vanuit 
hun eigen inzicht een bepaalde waarde geven aan de verschillende aspecten. Een andere methode gaat uit van 
het vergelijken van beleidsdoelstellingen en de benodigde tijd die nog nodig is om deze te behalen (Distance To 
Target methode). Hierbij is het vaststellen van de benodigde tijd een subjectieve factor. Tevens zullen er 
verschillen zijn tussen de beleidsdoelstellingen die door verschillende ministeries worden gesteld. 

Dit betekent dat de weging in alle gevallen een bepaalde mate van subjectiviteit in zich draagt. De enige 
oplossing lijkt te zijn: het uitvoeren van meerdere wegingen (meerdere panels, Distance To Target methode met 
meerdere beleidsdoelstellingen) en daar vervolgens de gemene deler uit te halen. 

Hiaten in kennis/aannames 
In deze studie zijn berekeningen uitgevoerd met een aantal aannames, vanwege hiaten in de kennis. Het gaat 
daarbij om het volgende: 

De Milieugebruiksinformatie is afkomstig van meetprogramma’s met een beperkt aantal specietypen, variërend 
per technieksoort. Voor een aantal technieken (storten, rijpen, landfarmen, hydrocyclonage en 
sedimentatiebekken) is hierbij gewerkt met installaties op praktijkschaal. Voor andere technieken is gebruik 
gemaakt van proefnemingen op demonstratieschaal. Voor de inschatting van het Milieugebruik zijn op basis van 
expert judgements aannames en berekeningen uitgevoerd. Aanvullende meetgegevens zullen de milieuprofielen 
verscherpen. 

Ten aanzien van het Milieugebruik zijn de hiaten in kennis ten aanzien van de emissies van stoffen met name 
relevant. In de LCA-analyse leiden deze emissies tot scores op het thema humane toxiciteit en het dominante 
thema aquatische ecotoxiciteit. Voorheen werd aangenomen dat deze emissies even groot zijn dan de immissie- 
normen van het Bsb. Nu is wel bekend dat dit een overschatting is, maar de daadwerkelijke emissies worden 
beïnvloed door de specie-eigenschappen. In deze studie is aangenomen dat de emissies gelijk zijn aan het gemid- 
delde dat gemeten is in (slechts) twee demonstratiesaneringen. 

In deze studie zijn de milieueffecten die optreden bij het verwerken van primaire grondstoffen, niet verrekend. 
Wanneer primaire grondstoffen worden omgezet tot toepasbaar zand, grind, bakstenen of bouwmaterialen, wordt 
ook energie, ruimte of toeslagstoffen verbruikt. Dit zou van het Milieugebruik van verschillende technieken 
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kunnen worden afgetrokken. Omdat de voorliggende studie gefocussed was op het verschil tussen het storten en 
het verwerken van baggerspecie, is dit hier niet gebeurd. 

Met de LCA-software wordt het effect van het Milieugebruik op de Milieukwaliteit omgerekend. Deze kennis is 
niet volledig, zodat een aantal aannames is gedaan. Hierbij zijn geen locatie-specifieke omstandigheden in 
rekening gebracht. Dit betekent dat de potentiële (en niet de actuele) effecten bepaald worden. Ook is het 
waarschijnlijk dat de wetenschappelijke kennis ten aanzien van deze effecten in de loop der tijd verder 
ontwikkeld is, zodat een update van de software nodig is. 

Ten aanzien van de normalisatie geldt dat een goede keuze van de normalisatieset van belang is. Voor de 
specifiek voor waterbodems toegevoegde LCA-thema’s tijdelijk ruimtebeslag en hoeveelheid te storten 
baggerspecie, zijn normalisatiewaarden gekozen die wellicht nog herzien worden (zie boven). 

Conclusies 
Er bestaat een grote diversiteit aan milieueffecten, die op meerdere niveaus in de zogenaamde ‘oorzaak-gevolg’ 
keten kunnen liggen: a) Milieugebruik, b) Milieukwaliteit en c) Gevolgen voor mens en ecosysteem. Effecten op 
het niveau van Milieugebruik kunnen leiden tot effecten op het niveau van de Milieukwaliteit en tenslotte tot 
daadwerkelijke Gevolgen als gezondheidsproblemen of leefbaarheid. 

Het plaatsen van de verschillende effecten op verschillende niveaus van de ‘oorzaak-gevolg’ keten, voorkomt 
dat dubbeltellingen in de beoordeling optreden (meetellen van twee effecten, waarbij het ene effect de oorzaak 
van het andere effect is). 

Voor het beoordelen van milieueffecten moeten deze achtereenvolgens worden 1) geïdentificeerd (welke 
aspecten zijn aan de orde?), 2) gekwantificeerd (hoe groot zijn deze effecten?) en 3) beoordeeld of gewogen 
(hoe ernstig zijn deze effecten?). 

In deze studie zijn de milieueffecten voor het storten en verwerken van baggerspecie geïdentificeerd en 
gekwantificeerd op het niveau van Milieugebruik en Milieukwaliteit. Het kwantificeren is mogelijk, hoewel nog 
lacunes in de meetcijfers en in de kennis bestaan. 

Bij verwerkingsketens zijn de dominante milieueffecten de reductie op de te storten baggerspecie en op de 
risico’s (thema’s CDS en ECA in de LCA-analyse). Hierdoor wordt duidelijk dat verwerking vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt de voorkeur verdient boven het storten van specie. 

De keuze tussen de verwerkingsketens wordt bepaald door de hoogte van de overige milieueffecten, die variëren 
per keten (energieverbruik, ruimtebeslag, emissies, etc). Daarom is voor de vergelijking van de 
venverkingsketens, een onderlinge weging van het belang van de aspecten nodig. 

De weegmethoden hebben veelal nog een subjectief karakter, dat wordt bepaald door de invalshoek waarmee de 
aspecten (en dus de samenstelling van de panels of de beleidsdoelstellingen) bekeken worden. Bovendien zijn 
lokale aspecten (zoals de beschikbare ruimte of de aanwezigheid van duurzame energiebronnen) van invloed op 
de weging. Tot slot bepalen de eigenschappen van de specie die behandeld wordt, de hoogte van de 
milieueffecten (kwantificering). Dit betreft met name de score op het dominante thema ECA, wat afhankelijk is 
van de verontreinigingsoort en -mate. Bij een complex verontreinigde specie is de haalbare milieuwinst groter 
dan bij matig verontreinigde specie. Ook de korrelgrootteverdeling van de specie speelt een rol. Naar mate de 
hoeveelheid slibfractie groter is, zullen ketens waarin deze fractie wordt gereinigd, een grotere milieubelasting 
met zich meebrengen. Daar staat tegenover dat door de reiniging van deze fractie ook de milieuwinst groter 
wordt. 
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Bovenstaande feiten leiden er toe dat er géén overall oordeel over de milieuperformance van technieken of 
ketens gegeven kan worden. Het algemene beeld is dat naarmate de milieubelasting toeneemt, ook de 
milieuwinst groter kan zijn. De uiteindelijke milieubalans is afhankelijk van het type specie, lokale 
omstandigheden en de weegfactoren die aan de verschillende milieuaspecten toegekend worden. 

Toch kunnen milieueffecten al wel in de besluitvormingsprocessen worden meegenomen, waarbij de hiaten in 
kennis, de aannames en de weging in acht genomen moet worden. 

Het voordeel van een milieubeoordeling op het niveau van Milieugebruik, is dat de data goed te kwantificeren 
zijn. Door gebruik te maken van de LCA analyse (niveau Milieukwaliteit) wordt het inzicht in de potentiële 
effecten van het Milieugebruik groter en dat de resultaten met een referentiekader vergeleken kunnen worden. 
Een nadeel is dat gewerkt wordt met meer aannames en dat de keuze van de normalisatiewaarden cruciaal is 
voor de uitslag van de analyse. 

Aan bevelingen 

Het mee laten spelen van de huidige milieubeoordeling bij de besluitvormingsprocessen ten aanzien van de 
waterbodemproblematiek, met in acht neming van de gehanteerde aannames en hiaten in kennis, en de weging 
die is toegepast. 

Verdere monitoring van (proeQprojecten voor het aanscherpen van de milieuprofielen van technieken (andere 
procesvoering of schaalgrootte van technieken, andere species, specifieke aandacht voor de emissies van stoffen 
uit (0n)gereinigde specie). 

Vergelijking van de milieueffecten van de productie van bouwstoffen vanuit verontreinigde baggerspecie en 
vanuit primaire grondstoffen (en eventueel met de productie vanuit andere afvalstoffen). 

Inbouwen in de LCA-software van huidige kennis ten aanzien van (potentiële) effecten van Milieugebruik op 
Milieukwaliteitsaspecten. 

Continuering van het onderzoek naar normalisatiewaarden in zijn algemeenheid. Nadere evaluatie van de 
normalisatiewaarden voor tijdelijk ruimtebeslag en hoeveelheid te storten baggerspecie. 

Inventarisatie van de wegingsmethoden die in diverse kaders (MER-studies baggespeciedepots, aanpak droge 
bodems) worden gebruikt. 

Grote input in het onderzoek naar de potentiële en actuele effecten van verontreinigd sediment in situ en 
(0n)gereinigde baggerspecie in diverse toepassingen. Hierdoor wordt niet alleen een inhoudelijke bijdrage 
geleverd aan een aantal milieuthema's in de LCA methode, maar ook een referentiekader gegeven voor het 
beoordelen van het nut en de noodzaak van saneringen en de risico's van het toepassen van producten van 
verwerkingstechnieken. 
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1. INLEIDING 

1.1 Achtergronden 

1.1.1 Waterbodemproblematiek en POSW 

Waterbodemproblematiek 

De bescherming van ons milieu speelt een grote rol bij de beleidsontwikkeling ten aanzien van de omgang met 
verontreinigde waterbodems. Deze verontreinigde waterbodems houden immers twee risico’s in voor het milieu: 

Ten eerste kunnen (op korte of lange termijn) ongewenste effecten op de gezondheid van de mens of op 
de kwaliteit van de ecosystemen ontstaan. Dit risico wordt samengevat met de term ‘eco(toxico)logisch 
risico’. 

1. Eco(toxico)logische risico’s: 

2. Verspreidingsrisico’s: 
Daarnaast kunnen de verontreinigende stoffen zich ook verspreiden naar grond- en of oppervlaktewater, 
en vervolgens op andere plekken ecotoxicologische effecten veroorzaken. Dit risico wordt aangeduid met 
de term ‘verspreidingsrisico’. 

Ter bescherming van het milieu is beleid geformuleerd ten aanzien van de omgang met verontreinigde 
waterbodems en met verontreinigde baggerspecie. 

I .  Verwijderen van verontreinigde waterbodems van de locutie 
Om de risico’s te beperken kan besloten worden ernstig verontreinigde waterbodems (klasse 3 of 4 volgens de 
Evaluatie Nota Water (ENW) [ 11) te verwijderen. Dan worden baggerwerken uitgevoerd puur vanuit 
milieuhygiënische redenen en worden ‘saneringswerken ’ genoemd. 
Baggeren kan ook worden uitgevoerd vanwege nautische of economische redenen. Voor het op diepte houden, 
verbreden of uitbreiden van vaarwegen, voor het winnen van grondstoffen als zand en grind, voor het 
herinrichten van gebieden of vanwege civieltechnische oorzaken. Bij deze ‘onderhoudswerken ’ blijkt het 
merendeel van de baggerspecie een kwaliteit tussen klasse O en 2 te hebben, maar komt ook specie van klasse 3 
en 4 vrij. 

In de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) [2] wordt een inschatting gegeven van de verwachte hoeveelheden 
baggerspecie die zullen ontstaan in de komende 20 jaar. In totaal wordt bij onderhoud en sanering 881 miljoen 
m3 verwacht, waarvan 203 miljoen m3 van klasse 3 of 4 kwaliteit zal zijn. 

2. Omgang met vrijkomende verontreinigde baggerspecie 
Ter bescherming van het milieu mag klasse 3 en 4 specie niet in het milieu worden verspreid. Voor de omgang 
met deze sterk verontreinigde specie bestaan in principe twee opties (zie figuur 1): 

1 .  Bergen in grootschalige depots; 
2. Verwerken tot herbruikbaar of tot nuttig toepasbaar materiaal. 
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Figuur I : Behandelingsopties voor verontreinigde baggerspecie 

Door berging wordt het verspreidingsrisico geminimaliseerd, maar wordt een groot ruimtebeslag ingenomen. 
Ook zullen de depots eeuwige nazorg vergen en blijft de verontreinigingsbron in potentie aanwezig. 
Het alternatief is de specie te verwerken tot een herbruikbaar (streefwaardekwaliteit volgens ENW) of nuttig 
toepasbaar materiaal (Bouwstoffenbesluit (Bsb) [3]). Indien voldaan wordt aan de normen van het Bsb mag 
(licht verontreinigde) specie, onder bepaalde condities, worden toegepast in werken. 

Vanuit milieu-oogpunt is optie 2 (verwerken gevolgd door hergebruiken of toepassen) de meest gewenste optie. 
Hierdoor worden zowel het ruimtebeslag van depots als het gebruik aan primaire grondstoffen geminimaliseerd. 
Bovendien wordt het probleem daadwerkelijk aangepakt: verontreinigende stoffen worden ofwel verwijderd 
ofwel geïmmobiliseerd. 
De beleidsdoelstelling is gericht op het hergebruiken van 20% van de hoeveelheid klasse 3 - 4 specie die vrij zal 
komen [2]. 

POS w 
Om invulling te kunnen geven aan deze beleidsdoelstelling is in de periode 1989 tot 1997 het Programma 
Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) door Rijkswaterstaat uitgevoerd [A 1 -A4]. In dit 
programma zijn, in samenwerking met diverse instanties, verschillende technieken ontwikkeld [El, F1, G 1, H 1, 
111. Ook zijn drie pilotsaneringen uitgevoerd, waarin ketens van deze technieken (saneringsketens) zijn 
gedemonstreerd [F7, J5, K51. 
Het doel was te komen tot op praktijkschaal gevalideerde en toepasbare bagger- en verwerkingstechnieken. De 
technieken werden daarom niet alleen op technologische aspecten, maar ook op economische en 
milieuhygiënische aspecten getoetst. 
Immers, de daadwerkelijke toepassing van venverkingstechnieken op grote schaal, zou betaalbaar moeten zijn 
en niet mogen leiden tot de verschuiving van milieuproblemen. 

Dit rapport gaat in op de beoordeling van milieu-effecten die kunnen optreden bij de behandeling (storten en/of 
verwerken) van baggerspecie die vrijkomt bij sanerings- en onderhoudswerken (waterbodemingrepen). 
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I .  I . 2  Milieueffecten en besluitvorming bij de waterbodemproblematiek 

De aandacht voor het milieu bestaat tegenwoordig bij vrijwel alle activiteiten en industriële processen. Zeker bij 
activiteiten die ter bescherming van het milieu worden uitgevoerd (zoals de omgang met verontreinigde 
waterbodems), bestaat de wens om de milieueffecten goed te beoordelen en een rol te laten spelen in diverse 
besluitvormingsprocessen. 
Het beoordelen van de milieuperformance van processen is echter vooralsnog geen eenvoudige, kwantitatieve, 
aangelegenheid. 

economische haalbaarheid 

milieu-effecten en risico’s 

Figuur 2: Aspecten die in de praktijk de wenselijkheid van 
maatregelen beïnvloeden. 

Bij de besluitvorming in de praktijk (zie figuur 
2), wordt de wenselijkheid van een maatregel 
veelal bepaald door: 

1. economische aspecten; 
2. technische aspecten; 
3. maatschappelijke/ bestuurlijke aspecten; 

Vanwege het belang dat aan het milieu wordt 
gehecht, is het wenselijk dat ook: 

4. milieuhygiënische aspecten 
een rol (gaan) spelen bij de besluitvorming. 

Ten aanzien van de waterbodemproblematiek zijn meerdere terreinen aan te wijzen, waarbinnen het wenselijk is 
dat milieueffecten een rol spelen: 

1. De ontwikkeling van behandelingstechnieken; 
2. De ontwikkeling van beleid; 
3 .  De besluitvorming bij uitvoering van ingrepen in de praktijk. 

1) Techniekontwikkeling 
Reeds in het ontwikkelingstadium van technieken kan rekening gehouden worden met de milieuperformance. In 
POSW-kader is veel aandacht besteed aan energieverbruik, afvalproductie en het ontstaan van emissies. Zo zijn 
bijvoorbeeld extractie-technieken voor metaalverwijdering met complexvormers uit de selectie gevallen omdat 
de complexvormer niet gerecycled kon worden. 

2) Beleidsontwikkeling 
Ook bij de beleidsontwikkeling dienen milieueffecten te worden meegenomen. Dit geldt zowel voor het beleid 
ten aanzien van het verwijderen van verontreinigde waterbodems als voor het beleid ten aanzien van de omgang 
met de baggerspecie. Een voorbeeld is de doelstelling in NW4 [2] om 20% van de hoeveelheid aan specie te 
verwerken en vervolgens te kunnen hergebruiken. Hierdoor wordt winst geboekt op de benodigde depotruimte 
en dus op het ruimtebeslag. Vanuit milieuoogpunt zou ook gekozen kunnen worden voor het reduceren van 20% 
van de vracht aan stoffen of van de risico’s, in plaats van het ruimtebeslag voor depots. 

3) Besluitvorming bij uitvoering van ingrepen 
In de praktijk wordt bij de uitvoering van waterbodemingrepen een besluitvormingstraject in meerdere stappen 
doorlopen, waarin verschillende typen onderzoek en besluitvormingsmomenten elkaar opvolgen. In de 
verschillende stappen spelen milieueffecten een rol (zie figuur 3). 
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1. Routinematig onderzoek, signalering: 
Het besluitvormingsproces start tijdens het routinematige onderzoek, waarin signalen kunnen worden 
aangetroffen dat een ingreep mogelijk noodzakelijk of gewenst is. Dit kunnen ingrepen zijn van nautische aard 
dan wel van milieuhygiënische aard. Voor een nautische ingreep kunnen de signalen bestaan uit informatie over 
de vaardiepte, de doorstroomsnelheid of herinrichtingsplannen. De aanwezigheid van verontreinigende stoffen 
geeft een signaal dat een milieuhygiënische ingreep wellicht gewenst is. 

locatie 

4. Uitvoering, monitoring en evaluatie 

Figuur 3: Besluitvormingsproces praktijk waterbodemingrepen. 

2 .  Oriënterend en Nader onderzoek, probleemgericht: 
Na de signalering wordt een waterbodemonderzoek (oriënterend onderzoek (00) en nader onderzoek (NO) 
uitgevoerd, waarin gekeken wordt of daadwerkelijk moet worden ingegrepen. Het gehalte en de uitloging van 
milieugevaarlijke stoffen, de risico’s (verspreiding, ecosystemen, mens) en ecologische aspecten worden 
onderzocht. Deze milieu-informatie wordt zowel bij saneringswerken als bij onderhoudswerken beschouwd en 
kan tevens gebruikt worden voor de prioritering tussen locaties. 

3 .  Saneringsonderzoek, odossingsgericht: 
Indien daadwerkelijk ingegrepen moet worden, is de volgende stap het selecteren van technologische opties voor 
het ingrijpen. Dit gebeurt in het saneringsonderzoek (SO) dat oplossingsgericht is. Hierin wordt vastgesteld 
welke specie verwijderd moet worden en welke de mogelijke behandelingsketens voor de specie zijn. 
Het resultaat wordt op hoofdlijn vastgelegd in een bestek, waarin diverse eisen ten aanzien van de uitvoering en 
het resultaat zijn opgenomen. Milieu-eisen kunnen betrekking hebben op: de op te leveren kwaliteit 
waterbodem, de verspreiding van stoffen tijdens het baggeren en voor behandeling de gewenste productkwaliteit 
en techniekperformance. 

4. Uitvoering, monitoring en evaluatie: 
De daadwerkelijke keuze voor de uitvoering geschiedt nadat (meerdere) aanbiedingen van bedrijven zijn 
ontvangen. Op dit moment is pas precies bekend met welke apparatuur gewerkt gaat worden en welke de exacte 
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samenstelling en hoeveelheden van de deelstromen en producten zal zijn. Naast economische en technologische 
aspecten, spelen hierbij wederom de milieuaspecten een rol. 
Zowel tijdens de uitvoering als daarna wordt gemonitored om de (mi1ieu)resultaten van de ingreep op de korte 
en langere termijn te kunnen evalueren. 

1.2 Milieueffecten bij waterbodemingrepen 

1.2.1 Positieve en negatieve milieueffecten 

Bij waterbodemingrepen kunnen positieve, maar ook negatieve, milieueffecten optreden. 

Positieve milieueffecten 
De positieve milieueffecten (de milieuwinst) zijn rechtstreeks gekoppeld aan de doelstellingen van de 
activiteiten. 
De milieuwinst van het verwijderen van de verontreinigde waterbodem van de locatie bestaat uit: 

a) Reductie van de verspreidingsrisico’s. 
b) Reductie van de ecotoxicologische risico’s op de locatie; 

De milieuwinst van storten en of Verwerken van verontreinigde baggerspecie bestaat uit: 
a) Reductie van de verspreidingsrisico’s. 
a) Reductie van de ecotoxicologische effecten van verontreinigde waterbodem/specie 
b) Reductie van het benodigde depotvolume voor storten van specie 

c) Reductie van het gebruik aan primaire grondstoffen 

( stortenherwerken); 
(verwerken); 
(verwerken); 
(verwerken). 

Bij storten wordt de kans op verspreiding van stoffen beperkt, doordat de specie onder isolerende condities 
wordt weggezet. Bij verwerken wordt niet alleen het verspreidingsrisico, maar ook het eco(toxico)logische risico 
geminimaliseerd, doordat de verontreinigende stoffen worden afgebroken dan wel geïmmobiliseerd. Doordat de 
specie vervolgens kan worden toegepast wordt tevens bespaard op ruimtebeslag voor depots en op het gebruik 
aan primaire grondstoffen. 

Negatieve m ilieueffecten 
Voor het bereiken van deze milieuwinst moeten activiteiten worden uitgevoerd (baggeren, transporteren, storten 
of verwerken), die een beroep doen op verschillende milieuaspecten. Zo wordt bijvoorbeeld energie, grondstof 
en of ruimte verbruikt en kunnen emissies ontstaan of afvalstoffen worden geproduceerd. Deze negatieve 
milieueffecten (de milieubelasting) kunnen leiden tot negatieve gevolgen voor mens en ecosysteem en moeten 
worden meegenomen in de milieubeoordeling. 
Bij verwerking zijn over het algemeen de negatieve milieueffecten groter dan bij storten, doordat meerdere 
handelingen worden uitgevoerd, zodat meer negatieve effecten kunnen ontstaan. 

De balans tussen positieve en negatieve milieueffecten dient positief te zijn, zodat de ingreep niet leidt tot het 
ontstaan van nieuwe, of het verschuiven van bestaande, milieuproblemen. Wanneer de negatieve effecten groter 
zijn dan de positieve effecten, kan een ingreep zijn doel voorbij schieten. Een beoordeling van de milieueffecten 
dient dan ook een rol te spelen in de besluitvorming (zie paragraaf 1.1.2). 
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In figuur 4 wordt een indruk gegeven van de milieuaspecten die bij waterbodemingrepen mogelijk aan de orde 
kunnen zijn. (Positieve effecten staan in de buitenrand, negatieve effecten in de niet omlijnde blokken in de 
binnenste rechthoek). 

Figuur 4: Een indruk van mogelijke milieu-eflecten bij waterbodemingrepen. 

De milieubalans kan worden opgesteld op drie niveaus: 
1.  Locatieniveau; 
2. Behandelingsniveau; 
3. Bestemmingsniveau. 

In dit rapport wordt alleen aandacht besteed aan het behandelingsniveau: het bergen en verwerken van 
baggerspecie. 

1.2.2 Effecten op verschillende niveaus in de ‘oorzaak-gevolg ’keten 

Voor het vaststellen van de milieubalans dienen alle relevante milieuaspecten bekend te zijn en moeten deze 
kunnen worden gekwantificeerd. Er bestaat een grote verscheidenheid aan milieueffecten: energieverbruik, 
ozonlaag-aantasting, vermesting, emissies van verontreinigingen in lucht, water of bodem, ruimtebeslag, sterfte 
van vissen, etcetera. Hierbij is het ene effect soms de oorzaak van het andere effect (bijvoorbeeld: de emissies 
van stoffen kunnen leiden tot de sterfte van vissen). 

Aan de hand van de zogenaamde ‘oorzaak-gevolg ’ keten kan dit inzichtelijk worden gemaakt. Deze keten 
(figuur 5) geeft de relatie aan van achtereenvolgende oorzaken en gevolgen. De keten start met menselijke 
Behoefte die leidt tot Activiteiten, waardoor milieueffecten kunnen ontstaan. Deze milieueffecten bestaan 
(achtereenvolgens) uit effecten op het niveau van: 

1 .  het Milieugebruik (b.v. emissies naar lucht of het gebruik van grondstoffen), 

2. een verandering in de Milieukwaliteit (b.v. aanwezigheid van stoffen in het milieu of de uitputting 
van grondstoffen), 

die kunnen leiden tot: 
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die vervolgens weer kunnen leiden tot 
3. Gevolgen voor mens en ecosysteem (b.v. gezondheidsproblemen of een verminderde 

leefbaarheid). 

De verschillende schakels in de keten worden in het vervolg van dit rapport aangeduid als ‘niveaus’. 

oorzaak -gevolgketen: 

M ilieukwaliteit Gevolgen voor 
(verandering in) mens, dier, plant 

m ilieuaspecten : I memissies van stoffen 

verbruik  grondstoffen 
.ruim tebeslag 

meetmethoden: 

Figuur 5: De oorzaak-gevolg keten, met onderliggende milieuaspecten en meetmethoden. 

Het liefst willen we een beoordeling uitvoeren op het niveau van de Gevolgen. Immers, de emissie van een stof 
in het milieu (Milieugebruik) hoeft niet erg te zijn, wanneer dit niet leidt tot problemen voor bijvoorbeeld de 
gezondheid (Gevolgen). 
Hierbij doet zich een dilemma voor: de milieueffecten op het niveau van Gevolgen zijn moeilijk te 
kwantificeren. Vooral omdat zij vaak pas na vele jaren zichtbaar worden. Zo is er een feite een kloof tussen ‘wat 
we willen weten ’ en ‘wat we kunnen meten’. 

De milieueffecten zijn het beste te kwantificeren op het niveau van Milieugebruik. Hierbij gaat het om het meten 
van bijvoorbeeld hoeveelheden, emissies, verbruiken, oppervlakte, etcetera. Voor het inschatten van de effecten 
van dit gebruik op veranderingen van de Milieukwaliteit en vervolgens de Gevolgen voor mens en ecosysteem, 
bestaan nog kennisleemtes. Hier moet bekend zijn wat er met een emissie gebeurt, bijvoorbeeld verspreiding, 
verdunning, omzetting, fase-overgangen, afzettingen, blootstelling en opname, etcetera. Deze inschattingen 
kunnen plaats vinden met behulp van modellen waarin kennis, maar ook lacunes (aannames) zijn opgenomen. 
Het dilemma wordt geïllustreerd in intermezzo 1, over de Triade-benadering. 

In deze studie zijn milieueffecten beoordeeld op het niveau van Milieugebruik (hoofdstuk 2) en van 
Milieukwaliteit (hoofdstuk 3). 
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Intermezzo 1: De Triade-benadering 
I 

De Triade-benadering bestaat uit chemische analyses, bioassays en veldinventarisatie. Deze metingen bevinden zich op verschillende 
niveaus in de oorzaak-gevolg keten. De chemische analyse is gericht op de milieukwaliteit (concentraties van ongewenste stoffen), tenvijl 
een veldinventarisatie en bioassays zich veel meer in de richting van de gevolgen bevinden. Gesteld kan worden, dat de analyses binnen de 
Triade-benadering complementair (maar niet compleet dekkend) zijn als het gaat een beeld van (mogelijke) oorzaken en (mogelijke) 
effecten. 

Chemische analyse 
De chemische analyse richt zich op het milieugebruik. Door kwantificeren (meten) van gehaltes droge stof en organische stof, het bepalen 
van de korrelgrootteverdeling en de gehaltes aan verontreinigende stoffen. De chemische analyse en beoordeling levert niet alle gewenste 
milieu-informatie: 
0 

0 

0 

je kunt niet alles meten (kwalitatief, kwantitatief); 
er volgen geen uitspraken over verspreiding, blootstelling en effecten of opname door organismen; 
je krijgt geen zicht op combinatie-toxiciteit. 

Uitloogtesten 
Uitloogtesten zijn niet standaard in de Triade-benadering aanwezig, maar zijn wel binnen POSW gebruikt. Uitloogtesten geven informatie 
omtrent de Milieukwaliteit (verspreiding). De uitloogbaarheid van stoffen geeft informatie over de mobiliteit van verontreinigingen en dus 
over emissies bij toepassingen. Het Bouwstoffenbesluit schrijft uitloogtesten voor zware metalen voor. Onder bepaalde normen voor de 
uitloging mogen materialen zonder dan wel met voorzieningen worden toegepast. Uitloogtesten voor organische verbindingen worden niet 
voorgeschreven, maar kunnen evenals voor metalen op een rol spelen bij het bepalen van emissies die op zullen treden als gevolg van 
hergebruik of nuttige toepassing. Deze emissies vormen dan basisinfomatie voor het bepalen van mogelijke milieucffecten en voor een 
eventuele risicobeoordeling. 

Bioassays 
Bioassays zijn laboratoriumexperimenten, waarin lagere organismen (bijv. muggelarve, watervlo, dijkg-) worden blootgesteld aan 
(een extract van) een waterbodemmonster. Het doel is om te beoordelen of aanwezige verontreinigingen in die mate beschikbaar zijn dat ze 
negatieve effecten (mutaties, vergroeiingen, verstoorde groei of voortplanting, sterfte) veroorzaken bij de organismen. 
Ten opzichte van de chemische analyse liggen bioassays veel meer naar rechts in de oorzaak-gevolg keten. Ook wordt het effect van 
eventueel aanwezige maar niet geanalyseerde stoffen en het effect van de gecombineerde aanwezigheid van stoffen gemeten. Toch leveren 
bioassays niet de volledige milieu-informatie: 

causale relaties tussen chemische parameters en de effecten zijn vaak onzeker of onbekend: welke stof en welke concentraties 
veroorzaken de waargenomen effecten? 
het verschil tussen testomstandigheden en praktijkheldomstandigheden levert onzekerheden op: wat zijn de effecten van 
monstervoorbereiding (matrixwijziging) en extrapolatie? 
het is een kwalitatieve inschatting, met een bijbehorende spreiding en daarmee een relatief lage resolutie; 
voor de interpretatie van resultaten bestaat vooralsnog geen goed kader en is vooralsnog veel expert judgements nodig. 

Veldinventarisatie 
Een veldinventarisatie richt zich op de inventarisatie van afwijkingen van organismen en de variatie in het voorkomen van soorten die 
mogelijk het gevolg kunnen zijn van verontreinigingen. Het kan gezien worden als een validatie van de resultaten van bioassays, of vice 
versa. Ook een veldinventarisatie levert geen volledige milieu-informatie: 

de causale relaties zijn onzeker of onbekend: welke stoffen, in welke concentratie, via welk pad en door welk soort blootstelling en 
opname leveren de waargenomen effecten op? 

het is een kwalitatieve inschatting, met een bijbehorende spreiding en daarmee een relatief lage resolutie; 

Momentopname 
Voor alle drie de methoden geldt dat zij slechts een momentopname betreffen. Het effect in de loop van de tijd kan ingeschat worden met 
modellen of gemeten worden door analyses in de loop der tijd. 
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1.3 Doelstelling en afbakening studie 

Doelstelling 

De doelstelling van de activiteiten van POSW op het gebied van milieu-effecten was: 

‘Het inzichtelijk en concreet maken van milieuaspecten die bij waterbodemingrepen aan de orde kunnen zijn, 
ter ondersteuning van: 

de techniekontwikkeling en de besluitvorming bij beleidsontwikkelingen en uitvoeringen in de praktijk’. 

Om dit doel te bereiken zijn achtereenvolgens vier actiepunten (subdoelen) uitgezet: 
1.  het verkrijgen van een overzicht van alle relevante milieu-aspecten; 
2. het ontwikkelen van meetmethoden voor de relevante milieu-aspecten; 
3 .  het kwantificeren van milieuaspecten van technieken (milieuperformance); 
4. het ontwikkelen van een milieubeoordelings-methode voor technieken en ketens. 

De relaties tussen de actiepunten onderling en met de hoofddoelstelling worden in figuur 6 weergegeven 

S u bd oelen 

I Overz i ch t  aspecten Welhe aspecten s p e l e ~ ~  een rol? 

3 K w  anf i f i ce r inp  

Tcrbrich afkanhelijhe invloed: 
trchniehsoarr, d imcr i io rcr i rg  

Locotie #peri/eks lavloed: 
localie. spscie-e&enscksprcn 

1 
Hoc groot zijn deze mpmtart 

I 
4 Beoorde l ing  Hoe ernrH# zijn deze aapscten 

Hoofddoe len  

Figuur 6: Actiepunten en doelstelling van POSW onderzoek naar milieueffecten. 

Het eerste actiepunt was het verkrijgen van een overzicht van de bij waterbodemingrepen mogelijk optredende 
en relevante milieu-effecten. Zodoende zouden deze effecten gemeten kunnen worden (actiepunt 2) en 
vervolgens omgerekend kunnen worden naar de milieu-performance van technieken (actiepunt 3). Vervolgens 
diende een methode gezocht te worden voor het beoordelen van deze milieuperformance (actiepunt 4). 

Afbakening 

Deze rapportage betreft de milieueffecten die optreden bij storten en verwerken van baggerspecie (zie figuur 3 
voor het domein van studie). Beoordeling van de locatie (vóór en ná de ingreep) en van mogelijke effecten die 
bij toepassing van producten kunnen optreden, zijn slechts in beperkte mate aan de orde gekomen. 

De ontwikkeling van meetmethoden voor de ecotoxicologische beoordeling [sectie G] van de specie-kwaliteit 
(bioassays, uitloogtesten) valt buiten de scope van deze rapportage. 
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1.4 Leeswijzer rapport 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de beoordeling van milieueffecten op het niveau van Milieugebruik. Het 
Milieugebruik van verschillende behandeltechnieken (baggeren, transporteren, verwerken, storten) is 
gekwantificeerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de resultaten van monitoringprogramma’s die binnen (en 
buiten) POSW zijn uitgevoerd. Voortdurende ontwikkelingen op het gebied van de technologie leiden tevens tot 
veranderingen in de milieuprestaties van technieken. Daarom is uitgegaan van de meest recente informatie en 
inzichten, zoals in 1999 opgenomen in het Handboek Bodemsaneringstechnieken, deel H - Behandelen en 
bestemmen van baggerspecie [4]. Het resultaat bestaat uit Milieugebruiksprofielen van een tiental verschillende 
technieken. 

Hoofdstuk 3 betreft de beoordeling van milieueffecten op het niveau van Milieukwaliteit. Hierbij is de Life 
Cycle Analysis (LCA) methode [Cl, C2] gebruikt. Dit is een internationaal erkende, maar nog in ontwikkeling 
zijnde, methode voor de milieubeoordeling van processen en producten. Voor de beoordeling van 
waterbodemingrepen is een aantal aspecten aan de methode toegevoegd (LCA-plus methode) [C3, BS]. 
De methode is vervolgens in het kader van de HGVB [A5, BS] gebruikt voor het beoordelen van technieken en 
verschillende scenario’s voor de omgang met waterbodems. Ook is de methode gebruikt voor het beoordelen 
van twee POSW pilotsaneringen [J6]. Hoofdstuk 3 gaat in op de beoordeling van technieken en op de twee 
pilotsaneringen. 

In figuur 7 wordt schematisch het verschil en de relaties tussen beide beoordelingsmethoden aangegeven. 
Hoofdstukken 2 en 3 geven beide eerst een beschrijving van de methode, waarna de resultaten en tot slot een 
discussie volgen. 

2 

p u k w a l i t e i t  I 
Figuur 7: Relatie tussen Milieugebruik (hoofdstuk 2) en Milieukwaliteit (hoofdstuk 3) 

In hoofdstuk 4 volgt een algemene discussie en komen conclusies een aanbevelingen aan de orde. 
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2. BEOORDELING VAN MILIEUGEBRUIK 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de beoordeling op het niveau van milieugebruik (zie 
bovenste deel van figuur 7 in par. 1.4). Paragraaf 2.1 gaat in op de methode en geeft een overzicht van de 
beoordeelde technieken. In paragraaf 2.2 wordt het resultaat weergegeven in gekwantificeerd milieugebruik van 
verschillende technieken. Paragraaf 2.3 worden de technieken en ketens vergeleken. 

2.1 Methode 

2.1.1 Identificatie mìlìeugebruìksaspecten 

De eerste stap in de beoordeling is het aanwijzen van de relevante milieugebruiksaspecten. In tabel 1 wordt een 
overzicht gegeven. Voor de beoordeling van de diverse (positieve en negatieve) milieueffecten, zijn soms 
meerdere te kwantificeren milieugebruiksaspecten onderscheiden. 

Tabel 1:  Overzicht van positieve en negatieve milieugebruiksaspecten van de verwerkingstechnieken. 

Positief effect (Milieuwinst) I Milieugebruiksaspect I Kwantifmring 1 Eenheid 1 
I 1 .Reductie depotvolume en I Hoeveelheid product I berekening relatieve bijdrage I % ds Ids totaal I 
gebruik primaire grondstoffen 
2.Reductie risico’s Gehalte stoffen 

Negatief effect (Milieubelasting) Milieugebruikaspect Kwantificering I Eenheid 
1 .Verbruik 

2.Emissies 
3 .Hinder 

4.Productie afvalstoffen 

Energieverbruik 
Tijdelijk ruimtebeslag 
Grondwater 
Grondstoffen 
Water, bodem, lucht 

Stank, geluid, veiligheid 
Hoeveelheid 
Kwaliteit 

verbruik per ton droge stof 
verbruik per ton droge stof 
verbruik per ton droge stof 
verbruik per ton droge stof 
metingen, berekeningen 
metingen, berekeningen 
berekening relatieve bijdrage 
indicatie van type en kwaliteit 

MJItds 
(m2 x dag)/tds 
m3ltds 
kgltds 
+I- (indicatieve score) 
+I- (indicatieve score) 
% ds lds totaal 

2.1.2 Kwantificering mìlìeugebruìksaspecten 

Kwantificering positieve milieugebruiksaspecten 

De beoordeling is gericht op het vergelijken van venverkingstechnieken onderling en van verwerking versus 
storten. De positieve milieueffecten bestaan uit het reduceren van 1) de benodigde ruimte voor specieberging, 
van het gebruik aan primaire grondstoffen en 2) de risico’s van verontreinigde baggerspecie. 

Onderstaand wordt ingegaan op de milieugebruiksaspecten waarmee deze positieve effecten worden 
gekwantificeerd. 

11 



I .  Reductie van benodigd depotvolume en van het gebruik aan primaire grondstoffen 
Deze positieve effecten worden bereikt wanneer de verwerking leidt tot een productkwaliteit, die het nuttig 
toepassen of hergebruiken van de producten, volgens de huidige regelgeving, toelaat. Daarnaast spelen ook 
maatschappelijke en economische factoren een rol bij de daadwerkelijke toepassing van het materiaal. 
Deze positieve effecten worden beoordeeld aan de hand van de hoeveelheid en de kwaliteit van de producten. 

Kwaliteit 
herbruikbaar (stroefwaarde ENW) 

a) Hoeveelheid product. 
Beoordeling van de hoeveelheid materiaal is relevant omdat sommige technieken (fractiescheiding) gericht 
zijn op het scheiden van de specie in twee deelstromen (zand en slib), waarbij de zandfractie toepasbaar 
wordt gemaakt en de slibfractie alsnog naar een depot gebracht moet worden. Andere technieken behandelen 
de totale, ongescheiden specie of zijn gericht op de behandeling van fijne fracties. 
Dit aspect wordt kwantitatief beoordeeld als de hoeveelheid droge stof van het ingangsmateriaal die na de 
verwerking aan deze eisen van het Bouwstoffenbesluit (Bsb) of de ENW voldoet (% droge stof dat 
toepasbaar wordt). Dit is géén optimale methode voor de kwantificering van de winst aan depotruimte bij 
fractiescheiding gevolgd door zandproductie en het storten van de slibfractie. Het is bekend dat het 
consolidatiegedrag van de fijne slibfractie slechter is dan dat van ongescheiden specie. De volumewinst zal 
daardoor kleiner zijn dan op basis van het droge stof percentage wordt aangegeven. Toch wordt deze 
kwantificering in deze studie gehanteerd, omdat het precieze consolidatiegedrag van fijne fracties nog 
onderzocht wordt [ 5 ] .  

opmerking relatieve score 
volledig schoon I 00% 

b) Kwaliteit product 
Naast de civieltechnische en chemische kwaliteit van de specie (toetsing aan regelgeving), spelen voor de 
toepassing in werken ook andere factoren een rol. Deze factoren variëren van de economische waarde, de 
publieke opinie of het maatschappelijk draagvlak, naar de vraag naar bepaalde grondstoffen in concrete 
werken. 
Hoewel deze factoren zeer locatiespecifiek zijn, kan toch een beperkte inschatting gemaakt worden op de 
kans van daadwerkelijke toepassing, op basis van de kwaliteit van het materiaal. Hiervoor is in deze studie 
een relatieve score gehanteerd voor de kwaliteit van de producten (O tot 100%) (zie tabel 2) .  

Tabel 2: In deze studie gehanteerde relatieve beoordeling van productkwaliteit 

toepasbaar Cat. I Bsb 

toepasbaar Cat. I Bsb 

toepasbaar Cat. I1 Bsb 

toepasbaar Cat. 11 Bsb 

bereikt met zeer effectieve behandeling, 90% 
bijvoorbeeld immobilisatie van zware metalen 

bereikt met effectieve behandeling, 80% 
bijvoorbeeld polishing van zandproducten. 

bereikt met minder effectieve behandeling, maar met binding 70% 
van rest-omive 
bijvoorbeeld biologische reiniging 

bereikt met minder effectieve behandeling, 
bijvoorbeeld onvolledige biologische reiniging of rijping 

60% 

2) Reductie van de risico’s van verontreinigde baggerspecie 
Het tweede milieudoel van baggerspecie verwerken is het reduceren van de risico’s van de verontreinigde 
baggerspecie, op een verdergaande wijze dan alleen het isoleren van het materiaal in depots. Door de 
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verontreinigende stoffen te vernietigen of te immobiliseren, wordt het probleem (ook voor de toekomst) 
daadwerkelijk opgelost. 

De risicoreductie wordt beoordeeld aan de hand van de volgende milieugebruiksaspecten a) de reductie van de 
vracht aan stoffen, b) de reductie van de mobiliteit van stoffen en c) de reductie van de ecotoxiciteit van het 
materiaal. 

a) Vracht en b) Mobiliteit 
Deze aspecten worden (beide) beoordeeld omdat de verwerking gebaseerd kan zijn op ofwel het 
verwijderen van de verontreinigende stoffen, ofwel op het immobiliseren van de stoffen. In beide 
gevallen worden de risico’s geminimaliseerd. De beoordeling van deze aspecten staat los van de huidige 
regelgeving zoals onder punt 1 is gedaan, maar beoogt een onafhankelijk beeld te geven van de 
milieuhygiënische winst. 
De vrachtreductie wordt gekwantificeerd als het percentage van de in het uitgangsmateriaal aanwezige 
vracht, dat verwijderd is. De vracht wordt berekend op basis van de hoeveelheid droge stof en de 
gehalten aan stoffen (chemische analyse). 
De reductie van de mobiliteit van verontreinigende stoffen wordt gekwantificeerd als het percentage 
vermindering ten opzichte van het uitgangsmateriaal. De mobiliteit wordt berekend uit de uitloogbaarheid 
van de stoffen, vastgesteld in kolomtesten of schudtesten (CEN-testen). Dergelijke testen zijn goed 
uitvoerbaar voor zware metalen en PAK’S. Voor minerale olie is de adsorptie aan het testmateriaal nog 
een probleem. De mobiliteit van de stof wordt uitgedrukt als het percentage van de aanwezige stof dat in 
deze testen uitloogt. 

c) Ecotoxiciteit 
De bovenstaand genoemde vracht en mobiliteit van stoffen geven een indicatie van de potentiële risico’s 
voor mens en ecosysteem. In deze zin vormen deze aspecten een afgeleide parameter voor het beoordelen 
van de risicoreductie. 
Een betere inschatting van deze risico’s kan worden verkregen door daadwerkelijk effecten te meten, na 
blootstelling van testorganismen aan het materiaal. Dit kan in de vorm van bioassays, waarin 
verschillende organismen (bijvoorbeeld watervlo, muggelarve, slijkgarnaal, oesterlarve, zeeklit) 
gedurende bepaalde tijd op het sediment worden uitgezet en effecten als misvorming, gedrag en sterfte 
worden bekeken. 
De ecotoxiciteit is in deze studie niet meegenomen in de milieugebruiks-beoordeling. De reden hiervoor 
is dat het goed interpreteren en beoordelen van de resultaten van de bioassays nog in ontwikkeling is. 
Hier kunnen twee oorzaken genoemd worden. 
Ten eerste is er nog geen goede maatlat voor de beoordeling van effecten. Hoe erg is het dat een 
muggelarve groeiachterstand heeft of dat een slijkgamaal suf wordt? Anderzijds is bekend dat door de 
behandeling van de specie de eigenschappen dusdanig kunnen veranderen (bijvoorbeeld van zout naar 
zoet, of van natte bodem naar droge bodem) dat vóór en ná de behandeling andere testdieren gebruikt 
zouden moeten worden. Hierdoor wordt het moeilijk om de resultaten te vergelijken en een verbetering te 
kwantificeren. 

Kwantificering negatieve milieugebruiksaspecten 

Ten aanzien van de milieubelasting worden vier negatieve milieueffecten onderscheiden: 1) Verbruik, 2) 
Emissies, 3) Hinder, 4) Afvalstoffen. 
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Onderstaand wordt ingegaan op de milieugebruiksaspecten waarmee deze negatieve effecten worden 
gekwantificeerd. 

I )  Verbruik 
Verbruik kan leiden tot uitputting van voorraden die nodig zijn in de voorziening van menselijk bestaan. Onder 
verbruik worden de volgende aspecten beoordeeld: a) Energieverbruik, b) Ruimtebeslag, c) Grondwaterverbruik 
en d) Grondstoffenverbruik. 

a) Energieverbruik 
Het energieverbruik is uitgedrukt in megajoules (MJ), waarvoor omrekeningen vanuit kg diesel (=46,5 MJ), 
NM3 aardgas (= 32 MJ) en kWh (=3,6 MJ) zijn gemaakt. 
b) Ruimtebeslag 
Het ruimtebeslag wordt uitgedrukt in oppervlakte-eenheid per tijd en per ton droge stof: (m*xdag)/tds, zijnde 
‘de hoeveelheid vierkante meters dat per dag voor de verwerking van één ton droge stof benodigd is’. 
c) Grondwaterverbruik 
Het waterverbruik is uitgedrukt in m3 water per ton droge stof. 
d) Grondstoffenverbruik 
Het grondstofverbruik wordt uitgedrukt in kg per ton droge stof van de som aan hulp- en toeslagstoffen die 
bij de diverse processen gebruikt worden. 

2. Emissies 
Tijdens de behandeling kunnen, afhankelijk van het type proces (eenvoudig versus procesmatig), emissies van 
verontreinigende stoffen naar de diverse milieucompartimenten optreden. Dit leidt tot ongewenste verspreiding 
van verontreinigingen in het milieu: een verplaatsing van het probleem naar water, bodem of lucht. 

Vanwege het gebrek aan data, is dit aspect is kwalitatief ingeschat in een relatieve score van O tot 100. 
Hierbij is rekening gehouden met het type procesvoering, het gebruik aan chemicaliën, de emissies naar 
luchtiwaterlbodem en eventuele maatregelen bij de installaties en de in de specie aanwezige 
verontreinigingen. 

3. Hinder 
De behandeling kan ook leiden tot hinder of verstoring in de zin van geluid, stank of veiligheid. 
Deze aspecten behoren tot de milieueffecten omdat zij negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid voor de 
mens en tevens een verstoring voor diverse populaties kunnen inhouden. 

De beoordeling van de aspecten geluid en geur zijn niet kwantitatief beoordeeld. Hoewel er mogelijkheden 
bestaan om geur en geluid te kwantificeren (bijvoorbeeld met geureenheden en geluidmetingen) en er ook 
normen voor geur en geluid bestaan, blijft de beoordeling van de mate van hinder hiervan een subjectief 
karakter hebben. Ook bij voor de veiligheid bestaan normen, maar speelt naast de kans op en omvang van 
calamiteiten ook de veiligheidsbeleving een rol. 

4. Productie van afialstoffen 
De afvalproductie is een negatief milieueffect vanwege het ruimtebeslag dat nodig is voor het storten. Tijdens de 
behandeling kan het nodig zijn om kleine hoeveelheden van de baggerspecie te verwijderen. Dit betreft veelal 
residustromen als puin, zeefafval en soms ook grotere voorwerpen (fietsen, koelkasten) die met het baggeren 
meekomen. Daarnaast kan de behandeling gericht zijn op het verwerken van één deelstroom na fractiescheiding. 
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De grove zandfractie wordt toepasbaar gemaakt en de fijne slibfractie kan ofwel worden verwerkt, ofwel in 
depot gestort worden. 

De afvalstoffenproductie is kwantitatief beoordeeld als het percentage van de droge stof van het 
uitgangsmateriaal dat gestort moet worden. 
Bij scheidingstechnieken is de fijne fractie niet als afvalstof meegenomen, omdat dit een dubbeltelling zou 
inhouden met het percentage droge stof grove fractie dat toepasbaar product gemaakt wordt. 

2.1.3 Beoordeling en weging van milieugebruiksaspecten 

Het resultaat van de kwantificering bestaat uit een overzicht van het Milieugebruik op de verschillende 
milieugebruiksaspecten. Bij de vergelijking van de technieken valt op (zie paragraaf 2.3) dat per techniek geheel 
andere milieugebruiksaspecten dominant zijn. Waar de ene techniek een zeer groot ruimtebeslag heeft en een 
laag energieverbruik, heeft de andere techniek juist een laag ruimtebeslag en een hoog energieverbruik. Ook zijn 
er verschillen in de reductie van de vracht of beschikbaarheid, het gebruik aan grondstoffen en het ontstaan van 
emissies. 

Voor het vergelijken van de verschillende technieken is een beoordeling van het belang van de verschillende 
milieuaspecten nodig. De vraag komt aan de orde welke van de milieuaspecten het belangrijkste is: 
energieverbruik, emissies, ruimtebeslag of een ander aspect? Voor het beoordelen is het nodig dat we een 
bepaalde weging in het belang van deze aspecten aanbrengen. 

Omdat de aspecten zo verschillend van aard zijn en effecten hebben op verschillende gebieden van het 
ecosysteem, is het vaststellen van weegfactoren moeilijk. 
Het liefst zouden we werken met wetenschappelijk vastgestelde effecten ten aanzien van de gevolgen voor mens 
en ecosysteem op de langere termijn. Deze zekerheid is momenteel nog lang niet voldoende voorhanden. 
Daarom wordt vaak een beroep gedaan op de aansprekendheid en voorstelbaarheid van effecten en gevolgen, 
voor verschillende groepen van bijvoorbeeld beleidsmakers, wetenschappers of burgers. Elk panel kan hierbij 
meer of minder waarde hechten aan de verschillende soorten lokale of bovenlocale gevolgen: 

ecologie 
0 gezondheid 
0 natuurwaarden 

grondstoffenvoorraad 
0 leefbaarheid van onze omgeving 

etc. 
Het toekennen van de weegfactoren wordt beïnvloed door de prioriteit die aan deze gevolgen wordt gegeven. 
Indien het behoud van de grondstoffenvoorraad belangrijk wordt geacht, zal energie-uitputting een grotere 
weegfactor krijgen dan bijvoorbeeld aquatische toxiciteit. Wanneer de ecologie de voorrang krijgt, zal dit 
andersom zijn. Per panel kan daarom een geheel andere set aan weegfactoren ontstaan, waarmee de uitkomst van 
de beoordeling sterk bepaald wordt. 

Een andere manier voor het toekennen van weegfactoren is niet te werken met panels, maar door gebruik te 
maken van bestaande doelstellingen vanuit het beleid, of wetenschappelijke visies. Door de methode van 
‘Distance To Target’ [Cl 11 toe te passen, wordt geanalyseerd hoeveel tijd nog nodig is voor het behalen van de 
doelstellingen. Indien dit nog lang zal duren is de factor hoog, indien het doel bijna bereikt is, wordt een laag 
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gewicht toegekend. Door de verschillende sets aan weegfactoren te vergelijken, wordt duidelijk welke 
prioriteiten de verschillende beleidsdoelstellingen en maatschappelijke wensen leiden. 

Belangrijk is dat met de weging ook lokale aspecten meegenomen kunnen worden. In dichtbevolkte of 
geïndustrialiseerde regio’s zal ruimtebeslag zwaarder wegen, terwijl het gebruik van duurzame energiebronnen 
of restwarmte van reeds bestaande activiteiten zou kunnen leiden tot een gering gewicht voor energieverbruik. 
Ook bestemmingsplannen en de planning van werkzaamheden waarin de producten kunnen worden toegepast 
spelen hierbij een rol. 

Het toekennen van weegfactoren blijft vooralsnog een subjectief karakter hebben. Hiermee moet rekening 
gehouden worden bij de opzet van de weegmethode, de keuze van panels en beleidsdoelstellingen. Deze 
subjectiviteit kan bij de uiteindelijke interpretatie en beoordeling worden aangegeven in gevoeligheidsanalyses. 
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2.2 Kwantificering: Milieugebruiksprofielen van technieken 

alle 

fijne fracties 
fijne fracties 
alle 

In deze paragraaf wordt het gekwantificeerde Milieugebruik van verschillende technieken gepresenteerd, in de 
vorm van milieuprofielen De informatie is gebaseerd op monitoringprogramma’s binnen POSW. Deze 
monitoring was niet altijd specifiek gericht op het beoordelen van de milieueffecten. Ook is het effect van het 
type specie niet voor alle technieken voldoende bekend, omdat te weinig specietypen behandeld zijn. Sommige 
technieken zijn alleen op labschaal, andere op demonstratie- of praktijkschaal beproefd. Daarom zijn ook 
aannames en berekeningen van diverse experts meegenomen, die in I999 bij het samenstellen van Handboek 
Bodemsaneringstechnieken [4] zijn gemaakt. 

omive + kwik 
alle 

alle 
alle 

Tabel 3 laat een overzicht zien van de technieken waarvan het Milieugebruik is beoordeeld. De technieken zijn 
op basis van het achterliggende proces (fysisch, chemisch, etc.) gegroepeerd in ‘technieksoorten’. Per 
technieksoort zijn afzonderlijke subparagrafen gemaakt, waarin eerst een beschrijving van het proces en 
overzicht van de technieken wordt gegeven. Vervolgens wordt het milieugebruik in grafiekvorm gepresenteerd 
en besproken. In bijlage 1 zijn milieugebruiksprofielen in tabelvorm opgenomen. 

Tabel 3: Overzicht van technieken waarvoor milieuprofielen zijn opgesteld. 

1.  Baggeren diverse 
Hydraulisch 

alle n.v.t. 

alle n.v.t. 

3. Fysische technieken 

4. Biologische technieken 

5. Chemische technieken 

6. Immobilisatie technieken 

7. Depots 

Over water (beunschip) 
Per as (vrachtwagen) 
Ontwateringhij ping 

Sedimentatiebekken (scheiding) 
Hydrocyclonage (scheiding + zandflotatie) 
Landfarming 
Bioreactoren 

Solvent extractie 
Natte oxidatie 
Thermische desorptie 
Sinteren 
Smelten 

alle I n.v.t. 

omive: organische microverontreinigingen 

Prestatiebereik 
Niet alle soorten specie kunnen met alle technieken effectief behandeld worden. Sommige technieken zijn alleen 
gericht op behandeling van fijn of juist van grof materiaal. Ook ten aanzien van het type verontreiniging dat 
aangepakt kan worden, bestaan verschillen tussen de technieken. Tot slot zijn er technieken die gericht zijn op 
de verwerking van licht verontreinigde specie, dan wel van sterk verontreinigd materiaal. 
Daarom is het prestatiebereik (type specie en rendement) bij de milieubeoordeling te worden meegenomen. Het 
prestatiebereik van de technieken is weergegeven in de overzichtstabel (tabel 3) en bij de milieuprofielen van de 
afzonderlijke technieken in de navolgende subparagrafen. 
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Waarom ‘profielen ’? 

Het Milieugebruik niet alleen bepaald wordt door het soort techniek, maar ook door de eigenschappen van de 
specie. 

Vanuit de techniek wordt het Milieugebruik met name bepaald door het type proces (fysisch, chemisch, 
thermisch, of biologisch) waarop de techniek gebaseerd is en daarnaast ook door de schaalgrootte, de 
uitvoeringsvorm en de procesvoering van de technieken. 
Vanuit de specie-eigenschappen zijn het type en het gehalte aan verontreinigende stoffen, maar ook de 
korrelgrootteverdeling, het droge stof en organische stof gehalte van invloed. Zo zal het ontwateren van een 
zandige specie minder energie kosten dan van een slibrijke specie en de haalbare milieuwinst bij sterk 
verontreinigde species groter zijn. 

De eigenschappen van de technieken vormen als het ware een raamwerk (een ‘profiel’), waarbinnen het 
milieugebruik - afhankelijk van de specie die verwerkt wordt - kan variëren. Door verdere monitoring kunnen de 
profielen worden aangescherpt. 
De profielen kunnen gebruikt worden bij het ontwikkelingstraject van technieken en bij besluitvormings- 
processen bij uitvoeringswerken. De milieuprofielen hierbij rechtstreeks gebruikt worden, dan wel de input 
vormen voor een LCA-plus analyse (niveau Milieukwaliteit). 
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2.2.1 Baggeren 

Inleiding 
Onderhoudsbaggerwerken worden sinds jaar en dag uitgevoerd. Hierbij wordt veelal grof materieel gebruikt 
omdat het doel is zo snel mogelijk, zo veel mogelijk baggerspecie te kunnen verwijderen. 
Bij milieuvriendelijk baggeren [E] voor de verwijdering van verontreinigd materiaal verdient ook het milieu 
aandacht. Er dient zo min mogelijk verontreinigde specie te worden gemord of in het watersysteem te worden 
verspreid. Daarom is in POSW-kader gewerkt aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke baggertechnieken, 
waarbij met name aandacht besteed werd aan de nauwkeurigheid van het baggeren en het voorkomen van 
verspreiding in het watersysteem [E2]. In dit rapport zal slechts beknopt ingegaan worden op milieu-effecten 
van baggeren, omdat hieromtrent diverse afzonderlijke rapportages zijn verschenen. 

Deelactiviteiten die bij het baggerproces aan de orde komen zijn: 
0 het losmaken van de waterbodem en bij hydraulisch baggeren de vorming van een oppompbaar mengsel; 
0 het verplaatsen van de baggerspecie van de waterbodem, door de waterkolom, naar het baggerschip; 
0 transport over water; 

verplaatsing van de baggerspecie vanuit het baggerschip naar depot of verwerkingslocatie. 
Diverse milieuvriendelijke baggerwerktuigen zijn momenteel beschikbaar: 

0 emmerbaggermolen, 
stofzuiger; 

0 milieugrijper; 
wormwielzuiger; 
milieucutter. 

Milieuprof el 
In vergelijking met de verwerkingstechnieken treden bij baggeren weinig algemene milieu-effecten (zie tabel 1 
in paragraaf 2.1) op. Er is wel een aantal effecten, die specifiek bij het baggeren op treden. 

I .  Algemene milieueffecten 
0 Verbruik: energie (diesel/olie) (energiegebruik, ongeveer 70 MJ/tds); 

Emissies: naar lucht (verbruik van fossiele brandstoffen) 
0 Hinder: geluid en geuroverlast (uitdampen van stinkende gassen uit de specie) 

2. Bagger-specifieke milieu-effecten: 
Verspreiding van verontreinigd materiaal in het watersysteem: 

O mors van verontreinigd materiaal (tijdens het baggeren, transport en/of overslag); 
O vertroebeling van het oppervlaktewater (door turbulentie ten gevolge van de bewegingen); 

Binnen POSW is veel aandacht besteed aan technieken om mors en vertroebeling te voorkomen. 
Ook worden deze aspecten vaak gemeten, maar de resultaten zijn moeilijk te interpreteren. 

O Mobilisering (desorptie) van (dieper gelegen) verontreinigingen en dus verspreiding in het 
oppervlaktewater [E6, E9]; 

Deze aspecten dienen bij de beoordeling van het saneringsdoel vastgesteld te worden, waarbij de 
gevolgen voor mens en ecosysteem op de lange termijn, moeizaam, geïnterpreteerd worden. 

Effecten van de ingreep in de waterbodem: 

Aantasting van de waterbodemstructuur (met gevolgen voor ecologisch herstel); 
O 
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0 Effecten van de ingreep op de navolgende verwerking: 
O Verwijderen van ook schone waterbodem, waardoor meer specie verwerkt dient te worden (en 

meer milieubelasting optreedt dan nodig is). 

Milieugerichte aandachtspunten bij het baggeren 
De volgende aandachtspunten zijn gericht op de vermindering van de hoeveelheid te verwerken of te storten 
verontreinigde baggerspecie en op voorkoming van ongewenste milieu-effecten op de baggerlocatie. 

Effectief baggeren: 
O Nauwkeurig en selectief mogelijk baggeren; álle en alléén de verontreinigde waterbodem 

baggeren, zodat enerzijds een schone locatie wordt opgeleverd en anderzijds de kosten en effort 
voor de navolgende behandeling van de baggerspecie beperkt worden; 

O Minimalisatie van verdunning van de baggerspecie; ter voorkoming van onnodige volume 
vergroting van de baggerspecie. 

O Mors en vertroebeling voorkomen/minimaliseren; door middel van aangepaste apparatuur. 
O Uitwisseling/contactmogelijkheden van het bodemmateriaal met oppervlaktewater en lucht te 

minimaliseren, o.a. door zoveel mogelijk gebruik te maken van gesloten processen; 
O Verspreiding van verontreinigde specie buiten het baggergebied voorkomen; door middel van 

slibschermen of andere afsluitingen; 
O Minimaliseren van verspreiding van mors en van verstoring van waterbodem-gerelateerde 

biologische of vegetatieprocessen; door goede planning van het baggerproces met betrekking tot 
waterbewegingen. 

O Voorkomen dat verontreinigde specie van buiten het baggergebied het gebaggerde gebied 
opnieuw verontreinigd; 

O Oorzaken van verontreiniging weg te nemen (preventie), anders is het dweilen met de kraan open. 

Minimaliseren van verspreiding: 

Aandacht voor bronnen en hervervuiling: 

20 



2.2.2 Transport 

Beunschip 

Hydraulisch transport 

Vrachtwagen 

Inleiding 
Transport zal in alle gevallen nodig zijn: naar stortplaatsen of naar verwerkingsinstallaties. In dit rapport worden 
drie transportmiddelen beschouwd: 

beunschip; 
hydraulisch transport; 
transport per vrachtwagen. 

0,005 kg diesel/ ton/km 
(0,232 MJ/ton/km) 

O, 144 MJ / ton/km 

0,0085 kg diesel/ton/km 
(0,39 MJltonikm) 

0,5 1 - 0,79 MJ/tds/km 

0,32 - 0,48 MJ/tds/km 

0,88 - 1,30 MJ/tds/km 

Milieuprojiel 
Relevant milieugebruik betreffen slechts: 

1) Verbruik: 
2) Emissies: 

energie (fossiele (en dus uitputbare) brandstoffen) 
naar lucht (ten gevolge van brandstofgebruik). 

In dit kader worden alleen gegevens over het gebruik van fossiele brandstoffen gegeven. Voor de berekening 
van de emissies kan gebruik gemaakt worden van standaard LCA-datasets (hoofdstuk 3). 

Tabel 4: Energieverbruik van transport. 

Het verbruik van energie is afhankelijk van de af te leggen afstand en van het droge stof gehalte van de specie. 
Langere afstanden verhogen het verbruik logischerwijze. Het energieverbruik is voorts afhankelijk van de massa 
(ton natte specie) die vervoerd moet worden. Daarom is het verbruik afhankelijk van het droge stof gehalte (ca. 
het watergehalte). Een lager droge stof gehalte (en dus een groter gewicht en volume per ton droge stof) 
verhoogt het verbruik per ton droge stof. Het zo min mogelijk verdunnen met oppervlaktewater tijdens het 
baggeren is daarom zinvol. In extreme gevallen kan de specie vóór het transport ontwaterd worden. 
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2.2.3 Fysische technieken 

Inleiding 
Fysische technieken [H] kunnen worden gebruikt voor ontwatering van baggerspecie of scheiding in twee of 
meer deelstromen. 

Het doel van ontwatering is het verkleinen van het volume (en gewicht) en dus reductie van kosten en 
milieugebruik voor transport en berging van de specie. 
Het doel van scheiding in deelstromen is het concentreren van de verontreinigende stof in één of meer 
deelstromen en het produceren van een schone (zand)fractie. Hierdoor wordt winst geboekt op het te bergen 
volume voor baggerspecie en op het gebruik aan primaire grondstoffen. 

De fractiescheiding maakt gebruik van de verschillen in de korrelgrootte en het soortelijk gewicht van de 
speciedeeltjes. Doordat stoffen meestal gebonden zijn aan de lichte, organische deeltjes, zal de verontreiniging 
voomamelijk in de fijne fractie terecht komen. Deze fijne fractie kan ofwel worden gestort, ofwel worden 
gereinigd met nageschakelde technieken. De zandfractie is soms direct, soms na een polishing stap (scrubben, 
flotatie) schoon genoeg om toepassing volgens het Bouwstoffenbesluit (Bsb) mogelijk te maken. 

Van tevoren kan met behulp van karakterisatieproeven worden vastgesteld welke scheidingsdiameter of cutpoint 
(korrelgrootte waarop gescheiden wordt) het meest optimaal is in relatie tot de kwaliteit en hoeveelheid van de 
deelstromen. 

In deze studie is een drietal fysische technieken beschouwd, waarvan onderstaand de milieuprofielen worden 
weergegeven: 

1. Fractiescheiding met hydrocyclonage: 
2. Fractiescheiding met sedimentatiebekken: 
3,  Natuurlijke ontwateringhijping; 

1. Fractiescheiding met hydrocyclonage 
De scheiding in lichte, kleine versus zware, grote deeltjes wordt gerealiseerd door centrifugale krachten. De 
scheiding vindt plaats op een korrelgrootte die bepaald wordt door de dimensionering van de hydrocycloon 
(cutpoint). Vaak wordt hydrocyclonage bij reinigingsinstallaties toegepast, waarbij de (verontreinigde) 
slibfractie wordt ontwaterd en waar polishing technieken (flotatie, scrubben, spiraalscheiders, opstroom- 
kolommen) voor de zandfractie ingezet kunnen worden. 

Hydrocyclonage kan worden toegepast op zandige of matig zandige specie, met alle typen verontreinigende 
stoffen. Bij slibrijke specie wordt de hoeveelheid winbaar zand (20%) als minder rendabel beschouwd. Het 
milieuprofiel van hydrocyclonage inclusief flotatie van de zandfractie is weergegeven in figuur 8. De 
milieugebruiksgegevens zijn afkomstig van diverse POSW studies [H 11. 
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hydrocyclonoge met zand polishing 
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Figuur 8: Milieuprofiel van hydrocyclonage met zandfotatie. 
Milieuwinst 
De hoeveelheid product (zand) varieert van 50 tot 80% van de droge stof (matig zandig - zandrijke specie). De 
hoeveelheid product is afhankelijk van de korrelgrootteverdeling van de specie. De grove fractie wordt 
(eventueel na polishing) tot toepasbaar zand verwerkt, de fijne slibfractie moet worden gestort of met 
aanvullende (chemische, thermische of biologische) technieken verder verwerkt worden. 

De kwaliteit van het zandproduct wordt als goed tot zeer goed ingeschat (cat. I volgens Bsb + arbitraire score 
van 75%). Daarnaast beschikt het zand over goede civieltechnische eigenschappen en is de kans op toepassing 
van het materiaal in werken groot. 
Echter, ten aanzien van de reductie van vracht of beschikbaarheid van stoffen, wordt géén milieuwinst geboekt. 
De verontreinigende stoffen blijven aanwezig in de slibfractie en het flotatieresidu. 

Milieubelasting 
Het energieverbuik ligt tussen de 40 en 75 MJ/tds ingevoerde specie, voor zandrijke respectievelijk matig 
zandige species, inclusief ontwatering van de fijne fractie en opslag van deelstromen. Het energieverbruik wordt 
sterk beïnvloed door de hoeveelheid fijne fractie die ontwaterd moet worden. Ook de schaalgrootte is van 
belang. Hier is gerekend met een capaciteit van 150.000 tddjaar. 
Het ruimtebeslag is ca 25 tot 25 m2.dag per ton droge stof, wat voor de meeste procesmatige technieken de 
ordegrootte is. Ook het ruimtebeslag neemt toe naarmate de fijne fractie groter is. 
Het waterverbruik om een slurry van circa 15% droge stof te verkrijgen, varieert tussen 1,5 en 6 m3/tds. Bij 
zandige specie (ca. 75% ds na baggeren) zal meer water nodig zijn dan bij matig zandige specie (ca. 45% ds na 
baggeren). 
Emissies worden relatief ingeschat op 20, aangezien weinig toeslagstoffen en chemicaliën gebruikt worden en 
bovendien in de installatie voorzieningen aanwezig zijn om emissies te beperken. 

Prestatiebereik 
Het prestatiebereik van hydrocyclonage is groot: zowel matig zandige en zandrijke species met alle soorten van 
verontreiniging kunnen behandeld worden. Bij slibrijke species (“A zand slechts ca. 20%) zal de opbrengst 
gering zijn. 
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2. Fractiescheiding met sedimentatiebekken 
Fractiescheiding kan ook worden gerealiseerd in sedimentatiebekkens. Hierbij wordt verdunde specie in grote 
bekkens gespoten. De grootste en zwaarste deeltjes bezinken het eerste, terwijl de kleinere en lichtere deeltjes 
langer worden meegevoerd met de waterstroom en later bezinken. Vooral van invloed op het scheidingstraject 
zijn de vorm, lengte en de helling van het bekken en de wijze van opspuiten. Het milieuprofiel van 
sedimentatiebekkens is in figuur 9 weergegeven. 
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Figuur 9: Milieuprofiel van sedimentatiebekken 

Milieuwinst 
De milieuwinst is vergelijkbaar met dat van hydrocyclonage. Uitzondering vormt de productkwaliteit, die bij 
sedimentatiebekkens slechter is vanwege de minder duidelijke scheiding in grove en fijne fractie. De 
productkwaliteit is relatief op 60% beoordeeld. 

Milieubelasting 
De milieubelasting verschilt ten opzichte van hydrocyclonage alleen in het energieverbruik en het ruimtebeslag. 
Het energieverbruik is beduidend lager (10 tot 15 MJitds), terwijl het ruimtebeslag veel groter is: 50 tot 130 
m2.dag/tds, afhankelijk van het slibgehalte in de specie en het wel of niet voorindikken van de slibfractie. Het 
ruimtebeslag is hier berekend, uitgaande van voor installaties met een capaciteit van 100.000 tddjaar, en een 
dubbel uitgevoerd bekken waarbij een twee wekelijkse vulcyclus wordt gehanteerd. 

Prestatiebereik 
Het prestatiebereik van het sedimentatiebekken is vergelijkbaar met dat van hydroyclonage. 

3. Rijping of ontwatering 
De derde fysische techniek is rijping, een techniek gericht op ontwatering en structuurvorming. Hierbij wordt 
specie wordt in relatief dunne lagen (ca. 1 meter), gedurende 1 á 2 jaar, in tijdelijke depots gebracht. De specie 
zal ontwateren en rijpen. Het rijpen is een combinatie van chemische en fysische processen, waardoor de 
structuur van de specie veranderd en bij fijne species een kleiachtig product ontstaat. Bij zandige species zal 
rijping niet optreden en is de techniek puur gericht op ontwatering en dus volumereductie. Voor zandige species 
zal het totale proces (alleen ontwatering) in een korte tijd kunnen plaats vinden. 
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Hoewel het proces niet gericht is op het verbeteren van de chemische kwaliteit van het materiaal, kan dit wel 
door chemische en biologische processen, in beperkte mate, optreden. Het milieuprofiel van rijpen is in figuur 
10 weergegeven. 
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Figuur I O: Milieuprojìel van rijpednatuurlijke ontwatering. 

Milieuwinst 
Hoewel 100% van het ingangsmateriaal tot product wordt omgezet, is het reinigingsrendement beperkt (25 tot 
50%). De productkwalitet is arbitrair op 45% gescoord (evenals het merendeel van de technieken). 

Milieubelasting 
Daar staat tegenover dat de milieubelasting van rijpedontwateren eveneens beperkt is. 
Het energieverbruik varieert tussen de 2 en 4 MJ/tds, afhankelijk van frequentie van bewerking. Er kunnen wel 
emissies naar de lucht of bodem optreden, omdat weinig voorzieningen aanwezig zijn. 
De belangrijkste milieubelasting wordt gevormd door het ruimtebeslag (1 O0 tot 350 m2xdag/tds). Het 
ruimtebeslag wordt zeer sterk beïnvloed door de korrelgrootteverdeling en daarmee het consolidatiegedrag van 
het materiaal. Hier is gerekend met laagdikten van 1 meter en voor matig zandige species en slibrijke species een 
verblijftijd van respectievelijk 6 en 12 maanden. Voor de ontwatering van zandrijke specie is het ruimtebeslag 
beduidend lager (25 m2xdag/tds, bij een verblijftijd van enkele weken). 

Prestatiebereik 
Het prestatiebereik lijkt onbeperkt te zijn omdat de techniek kan worden ingezet op alle typen species en 
verontreiniging. Maar door het lage rendement is de rijping/ontwatering alleen inzetbaar op species waarbij de 
gehalten niet al te ver boven de normen van het Bouwstoffenbesluit liggen. 
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2.2.4 Biologische technieken 

Inleiding 
Biologische verwerking [F] is gebaseerd op de natuurlijke capaciteit van micro-organismen (bacteriën of 
schimmels) om organische stoffen (minerale olie, PAK’S, PCB’s en chloorbenzenen) om te zetten in 

onschadelijke producten. 

De milieubelasting van biologische technieken, wordt sterk bepaald door de verschijningsvorm van de 
verontreinigende stoffen, waardoor de reinigingsnelheid bepaald wordt. 
Het ‘ biobeschikbare’ deel van de verontreiniging (opgeloste deel) is goed bereikbaar voor de bacteriën en wordt 
snel afgebroken. De niet beschikbare fractie (die gebonden is aan de matrix) kan wel worden afgebroken, echter 
pas ná (trage) desorptie vanuit de matrix. De verdeling tussen snel (biobeschikbare) afbreekbare en traag 
(gebonden) afbreekbare stoffen, wordt bepaald door de bindingsmechanismen tussen de verontreiniging en de 
specie. Dit kan variëren per specie, omdat niet alleen eigenschappen van de verontreiniging (verblijftijd in 
specie, type en gehalte verontreiniging, nevenverontreiniging) maar ook die van de specie zelf (b.v. organische 
stof gehalte, lutum gehalte) deze mechanismen bepalen. Dit betekent dat de afbraaksnelheid en daarmee ook het 
ruimtebeslag en de benodigde energie, per specie sterke verschillen kunnen spelen. Onderstaand zijn daarvoor 
ruime marges aangehouden, op basis van de ervaringen binnen POSW [Fl]. 

Onderstaand wordt ingegaan op het milieugebruik van de volgende technieksoorten: 
1. Landfarming 
2. Bioreactoren 

I .  Lundfurming 
Landfarming vertoont gelijkenis met de techniek van rijping (zie paragraaf 2.2.3), maar is á priori gericht op de 
verbetering van de kwaliteit ten aanzien van de organische stoffen minerale olie en PAK. Voor de bacteriële 
afbraak van deze stoffen is lucht (zuurstof) nodig, waarin voorzien wordt door ontwatering en rijping, zodat 
meer maatregelen worden genomen om hierin te voorzien. 

Landfarming start altijd met een intensieve stap (‘Intensieve Landfarming’): in de buitenlucht op speciaal 
daarvoor ingerichte terreinen, waarin drainagesystemen en onderafdichting (met compost of HDPE-folie) 
aanwezig zijn. De specie wordt in relatief dunne lagen (tot 1 meter) aangebracht, waarna zo spoedig mogelijk 
gestart wordt met actieve bewerkingen (harken, frezen, ploegen). Zodoende wordt de ontwatering en rijping 
versneld en kan lucht in de ontstane poriën dringen en de afbraak van start gaan. Ook kan beplanting 
aangebracht worden om de structuur in stand te houden. Het belangrijkste verschil met de techniek rijpen, is dat 
veel intensiever bewerkt wordt en er wordt geen fijne specie gebruikt. 

Wanneer de ontwatering voltooid is, kan besloten worden de specie in overkapte systemen verder te bewerken 
(‘kasfarming’). Door mechanische beluchting en verwarming, kan het bacteriële afbraakproces versneld worden. 
Wanneer de afbraak (bij intensieve landfarming in de buitenlucht, dan wel bij kasfarming) zo ver gevorderd is 
dat alle biobeschikbare stoffen zijn afgebroken, is intensieve behandeling niet zinvol meer. De afbraak wordt 
beperkt door de binding aan het sediment en niet aan de overige procescondities. Op dit moment kan overgestapt 
worden op een extensieve reinigingswijze (‘extensieve landfarming’). Hier wordt de specie in dikkere lagen (tot 
2 meter) gebracht en wordt niet meer bewerkt. De reiniging kan dan nog lang (tientallen jaren) duren, waardoor 
het ruimtebeslag erg groot wordt. Om dit te compenseren kan een tweede functie aan de terreinen gegeven 
worden (bijvoorbeeld bebossing of energieteelt). 
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Figuur 1 1 geeft het milieuprofiel van intensieve landfarming weer. De milieugebruiksgegevens zijn afkomstig 
van diverse landfarmprojecten uitgevoerd op 250 - 1000 m3 schaal [Fl]. Hierbij zijn vier verschillende soorten 
baggerspecie gebruikt. Veel van de milieugebruiksgegevens zijn afkomstig uit proeven met 
Petroleumhavenspecie [F 11 en berekeningen voor de studie Grootschalige Verwerking van Baggerspecie [A5]. 
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Figuur I I :  Milieuprofiel van intensieve landfarming 

Milieuwinst 
De milieuverdienste voor dergelijke specietypen bestaat uit 1 O0 % producthoeveelheid (de ongescheiden specie 
wordt behandeld) met een relatief gescoorde productkwaliteit van 45%. 
In tegenstelling tot de scheidingstechnieken (concentrering van stoffen) en tot rijping (beperkte reductie van 
gehalten), worden PAK en olie met deze techniek in grote mater verwijderd. Afhankelijk van de begingehalten 
en de biobeschikbaarheid, varieert dit percentage tussen de 70 en 85%. Soms worden ook hogere rendementen 
bereikt. De resterende verontreinigende stoffen zijn bovendien sterk gebonden. Ten opzichte van de 
beginsituatie is de beschikbaarheid van olie en PAK met respectievelijk 70 en 99% verminderd. 

Milieubelasting 
Van de milieubelasting vormt het ruimtebeslag de belangrijkste factor. In het ruimtebeslag zijn grote marges 
aanwezig, vanwege de invloed van de afbraaksnelheid. Deze wordt vooral bepaald door de biobeschikbaarheid 
van de stoffen en kan dus per specie variëren. Bij landfarming spelen ook weersinvloeden een rol op de 
afbraaksnelheid. Op basis van de praktijkproeven wordt voor de verblijftijd een marge tussen 1 en 3 jaar 
aangehouden. Bij een sliblaagdikte van 1 meter natte specie, varieert het ruimtebeslag dan tussen de 430 en 1300 
m’xdaghds. Het energieverbruik is afhankelijk van het type en de frequentie van bewerken en wordt eveneens 
sterk beïnvloed door de benodigde verblijftijd. Het energieverbruik varieert tussen de 2 en 4 MJ/tds. 

Prestatiegebied 
Het prestatiegebied van landfarming beperkt zich tot die species waarin organische stoffen als minerale olie en 
PAK’S de kwaliteitsklasse bepalen en die (matig) zandig zijn. Hoewel bij voldoende tijd alle verontreinigingen 
kunnen worden afgebroken, kan de daarvoor benodigde verblijftijd daarvoor (bij sommige species) een bottle- 
neck zijn. De benodigde tijd kan in het laboratorium worden vastgesteld met biodegradatieproeven of 

27 



beschikbaarheidstesten [Fl]. Slibrijke specie zou met de techniek van landfarming leiden tot te weinig 
luchtgevulde poriën. 

2. Bioreactoren 
Biologische afbraak van minerale olie en PAK kan ook plaats vinden in bioreactoren. In de benodigde zuurstof 
wordt nu voorzien door mechanische beluchting van specie-slurries. Ook kunnen procescondities als pH, 
temperatuur, menging en voedingsstoffen, in bioreactoren goed gestuurd worden. 

In POSW verband zijn diverse reactortechnieken beproefd: 
1.  Slurry Decontamination Process (SDP), 
2. Beluchtingsbassin, 
3. Continue BioCascade (CBC) systeem, 

voor ongescheiden specie, getest op pilotschaal (4m’); 
voor fijne fracties, getest op pilotschaal (4 en 8 m3); 
voor fijne fracties, gedemonstreerd (reactorvolume 450 m’). 

Voor alle bioreactoren is Petroleumhavenspecie gebruikt, terwijl het beluchtingsbassin daarnaast ook met 
Zierikzee- en Geulhavenspecie is beproefd. 

Het beluchtingsbassin is een systeem dat een batchgewijze procesvoering kent. Een continue procesvoering, 
zoals bij het SDP en het CBC gehanteerd worden, maakt een betere procescontrole mogelijk en blijkt bovendien 
qua kosten [Fl] gelijk uit te vallen. In het navolgende worden daarom alleen het SDP voor reiniging van 
ongescheiden specie en het CBC voor de fijne fracties besproken. 

De milieugebruiksgegevens komen voort uit experimenten met het Slurry Decontamination Process (SDP, [F I])  
en Continue BioCascade (CBC, [F7]), beide met specie uit de Petroleumhaven van Amsterdam. Omdat 
biodegradatieproeven met veel verschillende species zijn uitgevoerd, is in de berekeningen een marge 
aangehouden voor de afbraaksnelheid, om een algemeen beeld te verkrijgen. 

bioreactoren 
milieu profiel 

I I  minimaal Ei “aal 
milieubelasting m ilieuverdienste 

prna la hoeveelhe a (%as) 

pmadcl kwa ,ten (relatieve score) 

r e a m  e Macnl (%I 

I I ruimtebeslag (m2 dagjnds) 

emissies (relatief %) 

waterverbruik (m3nds) 

grondslofverbruik (kgnds) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-100 -90 -80 -70 -00 -50 -40 -30 -20 -10 O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

prestatieberei k 

&De sDecie 

I vooralibfracties of totale specie 

~~ ~ 

Figuur 12: Milieuprofiel van bioreactoren 

Milieuwinst 
De milieuverdienste is vergelijkbaar met die van landfarming. De productkwaliteit relatief gescoord op 45%. 
Wel wordt een substantiële verwijdering van deze stoffen bereikt (50 - 85% of soms nog meer) en wordt de 
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mobiliteit van deze stoffen met 70 á 99 ?40 (voor respectievelijk olie en PAK) verminderd. Alle droge stof 
(1 00%) van de input wordt tot een toepasbaar product gevormd (bij reiniging van alleen de fijne fractie betreft 
dit 100% van de fijne fractie!). 

Milieubelasting 
De techniek laat een hoger energieverbruik (110 - 190 MJ/tds), maar een lager ruimtebeslag (30 - 60 
m2xdag/tds) zien dan landfarming. Er wordt meer energie verbruikt (verwarming, beluchting), waardoor het 
proces sneller verloopt. Evenals bij landfarming speelt de biobeschikbaarheid en dus de snelheid van het 
afbraakproces een bepalende rol bij het energieverbruik en het ruimtebeslag. De benodigde verblijftijd ligt 
tussen de 8 en 16 dagen. 
Voor het ruimtebeslag is verder de hoogte van de reactoren (aangenomen: 4 meter) en het droge stof gehalte van 
de slurry (20 of 20% ds.) van belang. Het energieverbruik is (behalve van de verblijftijd) afhankelijk van het 
beluchtingsregime. 
Grondstoffen in de vorm van nutriënten en poly-electrolyt voor mechanische ontwatering worden in beperkte 
mate gebruikt. Emissies komen eveneens beperkt voor (arbitrair gescoord op 20%) omdat in de installaties 
voorzieningen aanwezig zijn. 

Prestatiebereik 
Het prestatiebereik beperkt zich (evenals bij landfarming) tot de organische stoffen minerale olie en PAK, 
waarbij de biobeschikbaarheid van stoffen bepaalt of de techniek effectief zal zijn. De techniek is inzetbaar op 
alle specietypen (slibrijk, matig zandig of zandrijk). Meestal wordt gewerkt met de fijne fractie na 
zandafscheiding, maar de techniek SDP is ook inzetbaar voor ongescheiden specie. 
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2.2.5 Chemische technieken 

Inleiding 
Chemische venverkingstechnieken kunnen gebaseerd zijn op twee verschillende principes: 

AJbraak van verontreinigende stoffen; 
Door chemische oxidatie worden de verontreinigingen afgebroken tot onschadelijke molekulen. 

Extractie van verontreinigende stoffen; 
De binding van de verontreinigingen met de specie wordt opgeheven door toedienen van andere 
bindmiddelen of door thermische processen. 

In dit rapport worden alleen de chemische technieken behandeld die in POSW-I1 als perspectiefvol beoordeeld 
zijn. Alle technieken zijn gericht op de afbraak van organische microverontreinigingen, als minerale olie, PAK 
en PCB. 

1. Natte oxidatie (afbraak-principe) 
2. Solvent extractie (extractie-principe) 
3. Thermische desorptie (extractie-principe) 

1. Natte oxidatie 
Natte (1ucht)oxidatie is een fysisch-chemisch proces, gericht op de afbraak van organische stoffen (minerale 
olie, PAK en PCB) en toepasbaar op fijne fracties na zandafscheiding. 
Door zuurstof onder verhoogde druk en temperatuur toe te voegen, wordt de oplosbaarheid van zuurstof 
vergroot en daarmee ook de chemische oxidatie van organische stoffen. Ook organische stof wordt geoxideerd, 
tot circa 70% van de aanwezige droge stof. Zware metalen worden niet verwijderd. 

Ten opzichte van de biologische technieken (waarmee organische verbindingen biologisch worden geoxideerd) 
heeft natte oxidatie een hoger afbrekend vermogen. Het probleem van biobeschikbaarheid is niet aanwezig en de 
biologisch moeilijk afbreekbare stoffen (zoals de hogere PAK) zijn chemisch beter te oxideren. 

In POSW 11 zijn twee varianten onderzocht: 

Het Loprox proces 
Het Low Pressure Oxidation process van Bayer wordt gebruikt voor de behandeling van afvalwater en 
zuiveringslib. Voor baggerspecie zijn alleen laboratoriumproeven uitgevoerd. Het proces wordt verder in dit 
rapport niet behandeld. 

Het VerTechproces 
Dit betreft de VerTech installatie te Apeldoorn, die gebruikt wordt voor de verwerking van zuiveringsslib dat 
vrijkomt bij rioolwaterzuiveringstallaties (1 00.000 tddjaar). De installatie is ondergronds (ca. 700 meter 
diep) aangelegd. Het zuiveringsslib is verontreinigd met organische microverontreinigingen en zware 
metalen. De natte oxidatie van zuiveringsslib is gericht op volumereductie van het zeer organische materiaal 

In POSW-I1 is met specie uit de Haven van Elburg een praktijkproef gedaan naar de mogelijkheden voor de 
verwijdering van organische microverontreinigingen uit baggerspecie. Hiervoor werd de fijne fractie 
gebruikt omdat de aanwezigheid van zand te veel slijtage geeft en bovendien in de reactor kan bezinken. Een 
kleine hoeveelheid ( 10 - 20%) aan fijn zand (< 100um) kan overigens geen kwaad. In totaal is 158 ton droge 
stof in deze praktijkproef verwerkt [G12]. 

(60 - 70% OS. ) .  
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De milieugebruiksgegevens zijn op laboratoriumproeven met specie uit het Meppelerdiep en de haven van 
Elburg, de praktijkproef met specie uit Elburg [G3] en een analyse in het kader van de HGVB [A5]. Ook is bij 
het ontwerp voor baggerspecie gebruik gemaakt van de meerjarige ervaringen met de verwerking van 
zuiveringsslib. 
Figuur 13 geeft het milieuprofiel van natte oxidatie weer, waarbij is uitgegaan van 1 ton droge stof van de 
slibfractie. 
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Figuur 13: MilieuproJiel van natte oxidatie. 

De milieuwinst 
De hoeveelheid product ligt rond de 85% van de droge stof in de slibfractie. Dit komt omdat er veel organische 
stof in de fijne fractie zit (1 5 - 20%), wat voor 70% wordt geoxideerd. 
De productkwaliteit is op 45% gescoord. De kwaliteit van het product in het geval van Elburg was categorie 1, 

waarbij wel een goede reductie in de gehalten aan PAK (100%) en een iets lagere reductie voor minerale olie 
(60-90%) werd bereikt. PCB’s worden niet verwijderd. De vrachtreductie is gescoord op 70 tot 100% en de 
reductie van de mobiliteit op 90%. 

De milieubelasting 
De belangrijkste milieubelasting is het energieverbruik: in totaal 1200 tot 1500 MJ per ton droge stof (fijne 
fractie). Hiervan is een groot deel nodig voor de winning van vloeibaar zuurstof (ca. 540 MJ/tds). Daarnaast 
wordt energie verbruikt voor het opstarten van de installatie en electriciteit. Bij organische stof gehalten van 8% 
of meer houdt het proces zich zelf gaande. 
Het gebruik aan vloeibare zuurstof is eveneens terug te vinden in het relatief hoge verbruik aan grondstoffen (ca. 
250 kg/tds vloeibare zuurstof). 
Ondanks het feit dat er een relatief grote stroom afvalwater ontstaat (5 m3/tds), zijn emissies naar het afvalwater 
gering doordat dit gezuiverd wordt. De relatief kleine stroom afgas (80 Nm3/tds) ná een katalytische 
naverbrander, bevat 94% CO,, 4% O, en 2% N,, zodat de arbitraire score voor emissies op 60% gesteld is. 
Het ruimtebeslag is normaal voor procesmatige verwerking: ca. 25 á 35 m2.dag/tds bij een installatie voor 
108,000 tds/jaar op 1 hectare. 
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Het prestatiebereik 
Natte oxidatie is geschikt voor de behandeling van fijne fracties na zandafscheiding, waarin PAK en minerale 
olie voorkomen. Voor minerale olie is mogelijk een nabehandeling vereist (de olie is dan wel ‘voorgekraakt’ en 
kan makkelijker biologische worden gereinigd). Bij de intake moet rekening gehouden worden met de oxidatie 
van het organische stof in verband met de toetsing van de productkwaliteit ten aanzien van zware metalen en 
restgehalten aan minerale olie. 

2. Solvent atractie 
Bij solvent extractie worden organische verontreinigende stoffen uit de specie verwijderd door ze op te lossen in 
een organisch oplosmiddel (solvent). Het solvent met de verontreinigingen worden behandeld met stoom om het 
solvent terug te winnen. 
De techniek is onderzocht op laboratoriumschaal, met specie uit de Petroleumhaven [Gl,  ref 51. 
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Figuur 14: Milieuprofel van solvent extractie. 

Milieuverdienste 
Alle droge stof (van de fijne fractie) kan worden verwerkt tot een toepasbaar product (score hoeveelheid 
product: 100%). De productkwaliteit is arbitrair gescoord op 45%. In de test is alleen naar de afname van PAK 
gekeken, die 99% bedroeg. Verwacht wordt dat ook voor andere organische microverontreinigingen (minerale 
olie en PCB’s) een vergelijkbaar rendement behaald kan worden en dat een volgens het Bsb toepasbaar product 
verkregen wordt. 
De verontreinigingen worden na de extractie in het solvent ook daadwerkelijk verwijderd: door verbranding 
tijdens de stoombehandeling. Dit resulteert in een sterke reductie (900/) van de gehalten en de mobiliteit van 
deze stoffen. 

Milieugebruik 
Het belangrijkste milieugebruik betreft het energieverbruik (825 - 3 100 MJitds fijne fractie). Het meeste energie 
wordt verbruikt voor de opwerking van de solventfractie en voor de verdamping van het oplosmiddel uit de 
vaste fase. Voor de stoomopwekking wordt huisbrandolie, diesel of een andere brandstof gebruikt. De 
hoeveelheid stoom is lager naarmate het droge stof gehalte hoger is (halvering bij ds. gehalte van 40 naar 50%) 
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en naarmate de gehalten aan vluchtige PAK (met name naftaleen) lager zijn. In een ongunstige situatie met 40% 
droge stof en 150 m g k g  ds, bedraagt het verbruik 3 100 MJ/tds, bij een laag naftaleengehalte circa 1650 MJitds. 
Het ruimtebeslag is normaal voor procesmatige technieken: 20 á 30 m2.dag/tds. Emissies komen vrij in de vorm 
van verbrandingsgassen bij de stoomopwekking. Deze gassen bevatten met name N,, O,, CO, en kleine 
hoeveelheden NOx, CO en CxHy. Afhankelijk van het zwavelgehalte van de gebruikte brandstof, kan ook SO, 
voorkomen. Het koelwater dat vrijkomt is licht opgewarmd en wordt met actief kool gereinigd. De arbitraire 
score voor emissies is op 40% gesteld. 
Het verbruik van water is relatief hoog door het koelwater (40 m3/tds), terwijl het grondstoffengebruik beperkt 
wordt tot 2 kilo solvent/tds. 

Prestatiebereik 
De techniek is gericht op de behandeling van fijne fracties na zandafscheiding en organische 
microverontreinigingen, met name stoffen als PCB’s, PAK’S en olie. De techniek heeft geen vat op zware 
metalen. 

3. Thermische desorptie 
Thermische desorptie (thermisch reinigen, ook wel verbranding genoemd) is gebaseerd op verdamping van 
organische stoffen uit de baggerspecie. Er wordt gewerkt met hoge desorptie-temperaturen tussen 500 en 700 “C, 
waarbij rendementen van meer dan 99% gehaald worden. Bij toepassing van onderdruk kan bij lagere 
temperaturen gewerkt worden. 
De milieugebruiksgegevens zijn gebaseerd op een praktijkproef met een draaitrommeloven en baggerspecie uit 
de Petroleumhaven in Amsterdam [G6, A5, G1-real] .  Verder is gebruik gemaakt van een analyse in het kader 
van de studie naar de grootschalige verwerking van baggerspecie ([A5], 250.000 tds per jaar) en 
praktijkervaringen met de thermische reiniging van grond. Figuur 15 laat het milieuprofiel zien. 

thermische desorptie 
milieuprofiel 
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milieubelasting milieuverdienste 
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I 
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metalen u 
Figuur 15: Milieuprojìel van thermische desorptie. 

Milieuwinst 
Het profiel is gebaseerd op verwerking van ongescheiden specie. Doordat in deze techniek een zeer groot deel 
van de organische stof (ca. 99’%0) afgebroken wordt, zal afhankelijk van het 0s.-gehalte circa 90% van de input 
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droge stof in product terug te vinden zijn. De productkwaliteit zal voldoen aan de normen van het Bsb 
(arbitriaire score 45%). 
Door de verregaande verwijdering van de organische stoffen, wordt optimaal gescoord op de reductie van de 
vracht en de mobiliteit. 

Milieubelasting 
De belangrijkste belasting op het milieu is gelegen in het energieverbruik om de hoge temperaturen te behalen. 
Het energieverbruik varieert tussen de 2350 en 2750 MJ/tds bij maximale energieterugwinning en is afhankelijk 
van de manier waarop binnen het proces met energie wordt omgegaan. 
Daarnaast spelen emissies via het afgas van de naverbrander een rol (NO,, CO, SO,, HF, HCI en fijn stof.) en zal 
een spuistroom met zware metalen (bij natte rookgasreiniging) en zouten ontstaan. De emissies worden arbitrair 
op 60% gesteld. Het rookgasreinigingsresidu (2,4 kg/tds) is de afvalstof. 
Tot slot wordt 0,7 - 1 m3/tds koelwater en 0,25 m3/tds drinkwater verbruikt. Het ruimtebeslag is afhankelijk van 
de capaciteit van de installatie en varieert tussen de 15 en 36 m2.dag/tds bij 250.000 respectievelijk 100.000 
td s/j r. 

Prestatiebereik 
De techniek is gericht op alle organische microverontreinigingen, die met een hoog rendement (99%) verwijderd 
worden. Ook kwik wordt verwijderd met een rendement van 90 - 99%. Daarnaast kan de techniek worden 
ingezet op alle typen species. 
Zware metalen worden niet verwijderd, zodat ook hier weer geldt dat rekening gehouden moet worden met de 
afname van het 0,s.-gehalte en de correctieslag voor de normering. 
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2.2.6 Immobilisatie technieken 

Inleiding 
Bij immobilisatietechnieken is de behandeling niet gericht op verwijdering van stoffen, maar op het vastklinken 
van stoffen in de matrix. Immobilisatie kan worden uitgevoerd door de toediening van toeslagstoffen (koude 
immobilisatie, bijvoorbeeld cementeren), dan wel door bij hoge temperaturen te werken (thermische 
immobilisatie). Cementeren is binnen POSW niet nader onderzocht vanwege de grote volumetoename door 
toediening van cement en de uitloogproblematiek van zware metalen. 
Ten aanzien van thermische immobilisatie zijn twee technieken aanschouwd: 

1 .  Sinteren tot korrels (lichtgewicht kunstgrind) 
2. SmeIten/kristalliseren tot basalt 

Bij thermische immobilisatie wordt gewerkt bij hoge temperaturen, waardoor niet alleen de zware metalen in de 
matrix worden vastgelegd, maar ook de organische stoffen worden verbrand. Immobilisatie is de enige 
technieksoort waarmee specie met zware metalen (én organische stoffen) kan worden aangepakt. Bovendien 
kunnen diverse soorten (vormgegeven) producten, met goede civieltechnische kwaliteiten, worden gemaakt. 

1. Sinteren 
Sinteren wordt toegepast op de fijne fractie na zandafscheiding. Vóór de eigenlijke behandeling wordt de 
slibfractie ontwaterd (tot minimaal 50% droge stof), gemengd en gedroogd en dan tot pellets gevormd (dit 
laatste om de emissie van stof te beperken). De pellets worden in een oxidatie oven gebracht, waar de organische 
verbindingen verdampen en de zware metalen worden geoxideerd bij een temperatuur van circa 900 "C. In een 
aparte oven vindt de sintering plaats. De fractie wordt verder verhit tot zo'n 1200 "C. Daarbij worden de 
metaaloxyden geïmmobiliseerd. De assen worden dermate lang op deze temperatuur gehouden dat een begin van 
vervloeiing van de minerale slibdeeltjes optreedt (partiële versmelting). Hierbij ontstaat een granulair materiaal. 
Na koeling resteren grindkorrels die prima geschikt zijn voor tal van toepassingen, met name in beton. De 
korrels kunnen in alle gewenste afmetingen worden geproduceerd. Door het sinterproces worden de 
metaaloxyden (m.u.v. As, Mo, Hg en V) zodanig geïmmobiliseerd, dat ze zelfs bij verpulvering niet mobiel 
worden. 
De milieu-informatie van sinteren is afkomstig van de HGVB [A5]. Het milieuprofiel van sinteren wordt in 
figuur 16 gepresenteerd. 

Milieuwinst 
De hoeveelheid product ligt rond de 85% omdat ook het organische stof (circa 80% in fijne fracties) wordt 
verbrand. De kwaliteit van het product is bijzonder goed, niet alleen in milieuhygiënische zin, maar ook vanuit 
civieltechnisch oogpunt. De producten kunnen in meerdere toepassingen worden gebruikt. De productkwaliteit 
is optimaal voor reinigingsproducten en op 90% gezet (om het onderscheid met primaire grondstoffen (1 00%) 
inzichtelijk te houden). 
De reductie van de vracht betreft de organische stoffen en de mobiliteitsreductie de zware metalen. Beide 
leveren een 100%'~  verbetering op. 

35 



sinteren 

milieu profiel prestatieberei k 

II minimaal D “aal 
milieubelasting milieuverdienste 

produd hoeveelheid (56 ds) 

product kmliten (relatieve score) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 I ‘  

type specie 

alleen slibfracties 

Figuur 16: Milieuprojìel van sinteren. 

Milieubelasting 
Het meest opvallende negatieve milieu-aspect is het hoge energieverbruik (3000 - 5000 MJ/tds), ten behoeve 
van de verwarming van het proces. Het energieverbruik is afhankelijk van het droge stof gehalte van de 
invoerspecie Cjdnee behoefte aan ontwatering) en de wijze waarop binnen het proces met energie wordt 
omgegaan. 
Ook worden veel grond/toeslagstoffen verbruikt voor de vormgeving van de pellets (afhankelijk van het 
silicatengehalte tot 10% fijn zand) en ontstaan luchtemissies bij de rookgasreiniging. De emissies worden 
arbitrair gescoord op 100%. 
Het ruimtebeslag bedraagt 40 - 60 m2.dag/tds en is iets hoger dan bij de chemische en fysische procesmatige 
technieken. Het waterverbruik is 2 m3/tds. 

Prestatiebereik 
Het prestatiebereik van sinteren ligt in de aanpak van fijne fracties na zandafscheiding, verontreinigd met zowel 
zware metalen als organische stoffen. Dit is van belang omdat voor metaalhoudende specie geen andere aanpak 
dan sinteren of smelten mogelijk is. 

2.Smelten 
Smelten wordt, net als sinteren, toegepast op de fijne fractie na zandafscheiding, die eveneens moet worden 
ontwaterd tot een droge stof gehalte van minimaal 50% en wordt geoxideerd in een oxidatie-oven. Daama vindt 
het smelten plaats, nu bij een hogere temperatuur (1300 - 1400 “C). Het materiaal wordt dusdanig lang op deze 
temperatuur gehouden dat totale smelt optreedt. Door het smelten en kristalliseren van de slibfractie worden 
zware metalen vastgelegd (geïmmobiliseerd) in de minerale structuur. Afhankelijk van de snelheid van koelen 
ontstaan verschillende producten. Snel afkoelen leidt tot vorming van een amorf materiaal (glas), de techniek 
heet dan verglazen. Door langzaam te koelen kan, indien de smelt de juiste samenstelling heeft, volledige 
kristallisatie optreden, waarbij een op basalt lijkend product (“kunstbasalt”) ontstaat. 

Het milieuprofiel van smelten is in figuur 17 gepresenteerd. De milieugebruiksgegevens zijn afkomstig van de 
HGVB [A5]. 
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Figuur 17: Milieuprofiel van smelten. 

Milieuwinst 
De milieuverdienste is identiek aan die van sinteren. Door verbranding van het organische stof in de fijne fractie, 
wordt rond de 85% van de droge stof tot product gevormd. Het product heeft een optimale kwaliteit (900/) en de 
vracht aan organische verbindingen en de mobiliteit van metalen worden met 100% gereduceerd. 

Milieubelasting 
Ook de milieubelasting is vergelijkbaar met die van sinteren. Het energieverbruik is nu hoger (6000 - 7000 
MJhds), omdat hogere temperaturen nodig zijn voor de faseovergang van vast naar vloeibaar. Het 
energieverbruik is afhankelijk van het droge stof gehalte van de invoerspecie (ontwatering) en de wijze waarop 
binnen het proces met energie wordt omgegaan. 
Er worden meer toeslagstoffen verbruikt voor het verbeteren van de smelteigenschappen en de kristalstructuur 
(1 O to 20% van de droge stof). 

Prestatiebereik 
Het prestatiebereik van smelten is gelijk aan dat van sinteren. De techniek is geschikt voor fijne fracties na 
zandafscheiding, verontreinigd met zowel zware metalen als organische stoffen. Dit is van belang omdat voor 
metaalhoudende specie geen andere aanpak dan sinteren of smelten mogelijk is. 
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2.2.7 Storten 

Op het milieugebruik ten gevolge van de bouw en het gebruik van een depot wordt op deze plaats niet uitgebreid 
kwantitatief ingegaan. Voor studies op dit vlak wordt verwezen naar [B12, C5, C6]. 
Kwalitatieve milieugebruiksaspecten van de bouw, het gebruik en de consolidatie van depots betreffen: 

0 ruimtebeslag; 
het energiegebruik per ton droge stof in de vulfase (1 5,6 MJ) [A5]; 
energiegebruik in consolidatiefase voor het afpompen van neerslag (9,5 MJ) [A5]. 

0 emissies door het lekken van stoffen naar bodem, grondwater en oppervlaktewater; 
hinder door horizonvervuiling bij depots die boven water uitsteken; 

0 geringe stank. 

Bij het storten van verschillende soorten specie in een (tijdelijk) depot zullen verdunningseffecten optreden. 
Deze kunnen er voor zorgen, dat de kwaliteit van de totale specie zodanig verbetert, dat een nuttig toepasbare 
stof ontstaat. Vanuit economisch oogpunt lijkt dit een interessante optie. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is het 
een onwenselijke ontwikkeling, omdat de verspreiding van milieubelastende stoffen toeneemt. 
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2.3 Beoordeling en weging 

In deze paragraaf wordt het Milieugebruik (uit paragraaf 2.2) van de verschillende technieken vergeleken. Dit 
wordt eerst op techniekniveau gedaan (par. 2.3.1) en vervolgens voor ketens (par. 2.3.2). 

2.3.1 Vergelijking van technieken 

Een overzicht van het Milieugebruik van de technieken is weergegeven in tabel 5 (inclusief marges) en figuur 18 
(gebaseerd op de gemiddelde waarden). Dit betreft het Milieugebruik per ton droge stof materiaal dat in een 
installatie gaat. 

Tabel 5: Overzicht van gekwantificeerde milieugebruiksuspecten van technieken. 

I .. Alhankelijk van de korrelgroottevcrdeling cn het scheidingspunt, 2. Athankelijk van organische stof gehalte in dc tractie 

3 Athankelijk van organische stof gehalte in de tractie en de hoeveelheid toeslagstoffen, 
ont\\atering). organische stot'gehalte in de tractie en energichuishouding in proces 

3. Afhankelijk van watergehalte (energie v o o r  
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Milieuwinst 

Hoeveelheid product 
Met bijna alle technieken wordt 100% van de input droge stof tot een product gevormd. 
Voor de nageschakelde technieken betreft dit de droge stof van de fijne fractie. 
Bij scheidingstechnieken is de hoeveelheid product afhankelijk van het zandgehalte in de specie (80 tot 50% 
van de droge stof voor zandrijke of matig zandige specie). 

Productkwaliteit 
De productkwaliteit is voor het merendeel van de technieken arbitrair gescoord op 45%. 
Immobilisatietechnieken laten de hoogste score zien: 90%. Niet alleen is de chemische kwaliteit van de 
producten goed, ook worden hoogwaardige bouwstoffen gemaakt. Zandscheiding met hydroyclonage of 
sedimentatiebekkens scoren iets hoger dan de grote middenmoot, omdat het zand goed schoon is (categorie 1 
van Bsb) en goede civieltechnische eigenschappen bezit. De efficiëntie van sedimentatiebekkens is hierbij iets 
lager dan van hydrocyclonage. 

Reductie vracht en mobiliteit van stoffen 
De reductie aan mobiliteit of gehalte aan stoffen in de producten geeft een beeld van het type specie dat met 
de technieken behandeld kan worden (prestatiebereik). 
Voor species waarin zware metalen voorkomen, of een cocktail van metalen en organische stoffen, kunnen 
alleen scheidingstechnieken of immobilisatietechnieken worden ingezet. (Rijping kan worden toegepast 
indien de metaalgehalten niet en die van organische stoffen beperkt, boven de grenswaarde van het Bsb 
uitkomen.) Bij immobilisatie worden zeer hoge reducties van de vracht en mobiliteit van stoffen (en dus een 
grote milieuwinst) bereikt. Bij scheidingstechnieken blijven de verontreinigende stoffen in de fijne fractie 
geconcentreerd, zodat de reductie van de vracht/mobiliteit hier nul is. 
Species waarin alleen organische stoffen aanwezig zijn, kunnen eveneens met scheidingstechnieken en 
voorts met alle overige technieken worden aangepakt. Hierbij worden redelijk tot goede reducties van 
vrachtimobiliteit bereikt. 

Milieubelasting 
Voor bijna alle negatieve aspecten is een toename te zien met de procesmatigheid van de technieken. Dit is met 
name te zien aan het energieverbruik dat voor immobilisatietechnieken een factor 100 hoger ligt dan voor 
bijvoorbeeld hydrocyclonage. Ook de kans op emissies, het waterverbruik en het grondstoffenverbruik nemen 
toe met de procesmatigheid van de techniek. 
Ten aanzien van het ruimtebeslag valt op dat met name de technieken die weinig energie verbruiken 
(sedimentatiebekken, rijpen, landfarmen) een zeer groot ruimtebeslag vragen. 

Milieubeoordeling 
Over het algemeen geldt dat voor het bereiken van betere resultaten ook meer input geleverd moet worden. De 
positieve en negatieve milieuaspecten lijken redelijk met elkaar in balans te staan. 
Echter wanneer we dit willen uitdrukken in één milieukental, waarbij de milieugebruiksaspecten eenvoudig 
worden opgeteld, zien we veel negatieve milieukentallen verschijnen (tabel 5-b). Bij deze optelling spelen 
uiteraard de eenheden waarin de aspecten zijn uitgedrukt een rol. Energieverbruik en ruimtebeslag, maar ook het 
waterverbruik, zijn in absolute getallen zeer groot en zorgen voor de meeste technieken voor een negatief kental. 
Daar staat tegenover dat de positieve effecten relatief (in percentages) zijn uitgedrukt en er geen onderscheid is 
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gemaakt in het type en de hoeveelheid verontreiniging dat wordt verwijderd of geïmmobiliseerd. Op het niveau 
van Milieukwaliteit wordt dit wé1 gedaan (zie hoofdstuk 3). 

Wanneer de milieukentallen berekend worden uitgaande van relatief gewaardeerde milieugebruiksaspecten 
(tabel 5-c, aspecten uitgedrukt als percentage van de hoogste score, per aspect), wordt voor meer technieken het 
milieukental positief. 
Behoudens de eenheden waarin de aspecten worden uitgedrukt, verschilt ook de aard van de aspecten aanzienlijk 
(appels en peren vergelijking). Een daadwerkelijke beoordeling en vergelijking van de technieken vraagt om een 
onderlinge afweging van het belang van de aspecten. Deze weging wordt besproken na de omrekening naar 
ketens. 

Sommige technieken kunnen alleen worden toegepast op de fijne fractie na zandafscheiding. Dit betekent dat per 
ton droge stof ingangsstof, slechts een bepaald percentage met deze technieken behandeld wordt. De negatieve 
effecten zijn per ton droge stof ingangsmateriaal daardoor kleiner, terwijl in de meeste gevallen wel alle 
verontreinigingen (die in de fijne fracties geconcentreerd worden) worden verwijderd c.q. geïmmobiliseerd. 
Voor een realistisch beeld van de milieueffecten is het daarom beter deze te berekenen voor ketens, per ton 
droge stof totale specie (paragraaf 2.3.2). 

2.3.2 Vergelijking van ketens 

Tabel 6 geeft een overzicht van de ketens die in deze studie beoordeeld zijn. 

Tabel 6: Overzicht van behandelketens. 

* alleen indien de gehalten niet ver boven de grenswaarde van het Bsb liggen 
omive = alleen organische stoffen, mz = matig zandig, z = zandrijk, s = slibrijk 

Om het effect van het type specie te illustreren, zijn de milieueffecten van de ketens doorgerekend voor 
zandrijke en voor matig zandige specie (respectievelijk 80 en 50% zand). In tabel 7 en figuur 19 zijn de 
resultaten weergegeven. 
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HC+ natte oxidatie 

HC + sinteren 

HC + smelten 

Doordat de berekeningen per ton droge stof ingangsmateriaal gedaan zijn, wordt de milieubelasting in de ketens 
waarin de meer procesmatige technieken als nabehandeling voor de fijne fracties zijn opgenomen, geringer. Dit 
effect is het grootste bij de zandrijke specie, waarin slechts 20% van de droge stof in de fijne fracties terecht 
komt. 
De kentallen voor de ketens met zandrijke specie zijn vaker positief, dan bij matig zandige specie (50% droge 
stof in de fijne fracties). Waar op basis van tds in de installaties (technieken, tabel 5) ,  alleen hydrocyclonage en 
bioreactoren positieve kentallen hadden, is dit bij de ketens voor zandrijke specie het geval voor rijpen, 
sedimentatiebekken of hydrocyclonage met behandeling van de fijne fractie door storten of reinigen in een 
bioreactor. 

92,O 69,O 90,O -310,O -31,O -4,2 -58,l -32,O -184,3 O 

89,O 78,O 100,O -840,O -35,O -4,4 -1,5 -38,O -651,l C, O 

85,O 78,O 100,O -1240,O -35,O -4,4 -30,5 -38,O -1084,7 C, O 

De milieukentallen in tabel 7 zijn samengesteld door eenvoudige optelling van alle aspecten (geen weging). Op 
basis van lokale omstandigheden of afgeleid van milieudoelstellingen kunnen ook weegfactoren aan de 
verschillende aspecten worden toegekend. Voor deze studie zijn twee wegingen uitgevoerd: één waarin het 
ruimtebeslag 10 maal minder belangrijk is (zoals in dunbevolkte of landelijke gebieden het geval kan zijn) en 
één waarin het energieverbruik als 10 maal minder belangrijk is aangegeven (zoals het geval kan zijn in 
aanwezigheid van duurzame energiebronnen of bij het gebruik van restwarmte). In bijlage 2 worden de tabellen 
met de berekeningen gepresenteerd, figuur 20 laat de resultaten ten aanzien van de milieukentallen zien. 
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Figuur 20: Milieukentallen voor ketens (zonder weging,, O, 1 x energie, O, 1 x ruimte). 

Door de energie minder belangrijk mee te laten wegen, worden de milieukentallen voor de ketens waarin de 
meer procesmatige slibbehandelingen worden uitgevoerd, voor de zandrijke species positief. Een uitzondering 
wordt gevormd door de keten met smelten. 
Wanneer de ruimte minder meegewogen wordt, worden de kentallen voor rijping en landfarming positief. 

In deze exercitie zijn alleen variaties voor energie en ruimtebeslag uitgevoerd. Uiteraard kunnen ook aan de 
andere aspecten weegfactoren worden toegekend. Zo is kan een grotere positieve waarde gehecht worden aan de 
reductie van de vracht of beschikbaarheid aan stoffen of aan de productie van herbruikbaar materiaal, of een 
mindere waarde aan emissies. De exercitie is hier alleen uitgevoerd om aan te tonen hoe groot het effect van 
weegfactoren kan zijn. 

In de praktijk wordt dan ook vaak gewerkt met een aantal verschillende sets aan weegfactoren, waaruit meerdere 
kentallen naar voren komen en waarvan de gemene deler wordt vastgesteld. Lokale omstandigheden 
(beschikbare energie, ruimte, afstand tot installaties of depots) blijven hierbij een rol spelen. Tot slot zijn ook de 
eigenschappen van de specie van belang. Het exacte gehalte aan zand is hierbij een aspect, maar ook de mate en 
het type van de verontreinigende stoffen. 

Keuze tussen ketens 
De keuze tussen ketens wordt niet alleen bepaald door de milieueffecten. De technische toepasbaarheid van 
technieken wordt in sterke mate bepaald door het type verontreiniging. 
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Voor specie waarin zware metalen voorkomen (en eventueel ook organische stoffen) komen storten, 
scheidingstechnieken, gevolgd door storten of immobilisatie van de fijne fractie in aanmerking. 
De scheiding kan worden uitgevoerd met hydrocyclonage of een sedimentatiebekken. Met hydrocyclonage 
wordt een relatief goed product verkregen, tegen een relatief lage milieubelasting. Met het sedimentatiebekken 
wordt een iets minder goede productkwaliteit bereikt, is meer ruimte nodig, maar wordt minder energie 
verbruikt. De keuze tussen sedimentatiebekken en hydrocyclonage zal met name worden bepaald door de 
beschikbaarheid van ruimte. 
De fijne fractie kan worden gestort in een depot, maar dan wordt geen reductie bereikt van de vracht of 
mobiliteit van stoffen. Dit gebeurt wel bij immobilisatie van de fijne fractie, waar echter een hoge 
milieubelasting tegen over staat. Indien in deze fijne fractie zeer hoge gehalten aan verontreinigingen aanwezig 
zijn, kan een dergelijke behandeling leiden tot een positieve milieubalans. Dit zal bij zandrijke species eerder het 
geval zijn dan bij matig zandige species. 

Specie met organische stoffen kan met meer technieken worden aangepakt. 
Rijping kent met uitzondering van het ruimtebeslag nauwelijks negatieve aspecten, maar draagt beperkt bij aan 
de reductie van de vracht of beschikbaarheid van verontreinigingen. De techniek is niet geschikt voor ernstig 
verontreinigde specie. 
Landfarming en thermisch reinigen kunnen worden toegepast op ongescheiden specie. Bij landfarming is het 
rendement iets lager en wordt veel ruimte gebruikt. Bij thermische reiniging is daarentegen het verbruik aan 
energie en water hoog. 
Scheidingstechnieken gevolgd door storten of immobilisatie, bioreactoren, solvent extractie, natte oxidatie en 
thermische desorptie, zijn eveneens mogelijk. Bij de bioreactoren wordt een iets minder goede reiniging bereikt, 
maar is het energieverbuik weer lager dan bij de overige drie technieken. 
De keuze zal sterk afhangen van het benodigde rendement (de mate van verontreiniging in de uitgangspecie) en 
van het gewicht dat aan de diverse aspecten wordt gegeven. 
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3. BEOORDELING VAN EFFECTEN OP DE MILIEUKWALITEIT 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beoordeling van milieueffecten op het niveau van Milieukwaliteit. Hierbij 
wordt informatie op het niveau van Milieugebruik (hoofdstuk 2 )  omgerekend naar potentiële effecten op het 
niveau van Milieukwaliteit. Dit gebeurt in de zogenaamde Life Cycle Analysis (LCA). 

h o o f d s t u k  2 
t echn iekon tw ikke l i ngen  
mon i to r i ng  

I 
I - - - - - - - - - -  

_ _ _ _ . _ . _ _ _ I  
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L C A *  ..-, F I - F l  
a _ - - - - - - - - -  : aannames i f - - _ - - - - - _ -  

2 

noo fds tLK  3 

Milieukwaliteit  

Paragraaf 3.1 beschrijft de methode van de LCA, die is aangepast voor waterbodems tot LCA-plus. In paragraaf 
3.2 worden de resultaten van twee LCA-analyses besproken. De eerste analyse betreft álle technieken en ketens, 
waarvoor algemene Milieugebruiksinformatie (zie hoofdstuk 2) is gebruikt. Hierdoor wordt een algemeen beeld 
van de effecten verkregen. De tweede analyse betreft twee cases (de pilotsaneringen in de Haven van Elburg en 
in de Nieuwe Merwede), waarbij de meetcijfers van de uitvoering als input zijn gebruikt. In deze analyse wordt 
het effect van de specie-eigenschappen inzichtelijk. Het hoofdstuk sluit af met een evaluatie (paragraaf 3.3). 

3.1 Methode 

3.1. I Introductie LCA-methode 

De ‘Life Cycle Analysis’ (LCA) is een internationaal erkende methode voor de beoordeling van processen en 
producten [Cl,  C2]. Data op het niveau van Milieugebruik worden omgerekend naar potentiële effecten op de 
Milieukwaliteit. Voor de omrekening wordt moderne LCA software gebruikt, waarin kennis en theorieën zijn 
ingebouwd. Hierdoor komen we dus één schakel verder in de ‘oorzaak-gevolg’ keten (figuur 5, hoofdstuk 1). 
Daar staat tegenover dat in de software een aantal aannames is gedaan, omdat de wetenschappelijke kennis her 
en der nog hiaten vertoont. Een voordeel is dat in de LCA mogelijkheden zijn om de ernst van de scores op de 
milieukwaliteitsaspecten te meten, door hier een maatlat langs te leggen. 

De Life Cycle Analysis is een zogenaamde ‘wieg tot graf benadering. De te beoordelen processen of producten 
worden in hun geheel benaderd: vanaf de benodigde grondstoffen (inclusief de winning van de benodigde 
energie), via het gebruik of de procesvoering tot aan het recyclen of slopen van installaties. Processen kunnen in 
het algemeen worden onderverdeeld in drie soorten: 

1. primaire processen: de processen die direct met verwerking te maken hebben; 
2. secundaire processen: de productie van grondstoffen en energieopwekking voor de primaire processen; 
3. tertiaire processen: de productie van kapitaalgoederen (vrachtwagens, boten, installaties en apparaten). 
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Tertiaire processen worden vaak buiten beschouwing gelaten (ook in deze studie), aangezien hun bijdrage aan de 
totale milieubelasting zeer gering is. 

(zware metalen, CI-KWS, aromaten) 
Emissie ecotoxische stoffen naar water 
(zware metalen, CI-KWS, aromaten) 
Emissie ecotoxische stoffen naar bodem 
(zware metalen, CI- KWS, aromaten) 
Emissie van broeikasgassen 
(C02, CFK, CH4, N20, CO, vI.KWS, CCI,) 
Emissie van smogvormende stoffen 
(vI.KWS, radicaalvormers) 
Emissie van ozonlaag-aantastende stoffen 
(CFK’S. HCFK’s. halonen) 

3.1.2 Milieukwaliteitsaspeeten in de LCA-plus 

I 
I I 

I 
Aquatische toxiciteit I ECA i l0‘m’eq 

Terrestische ecotoxiciteit ECT I kgeqECT 
I 
I 

Potentie klimaatverandering I GWP I kg eq CO2 Klimaatverandering 
I 
I I 

Potentie photo-oxydant vorming I POCP 
I 
I 

Potentie ozonlaag aantasting I ODP I kgeq Ozonlaagaantasting 
I 

1 I ECA 

I 

I kg eq C2H4 Smogvorming 
I 

! C F K l l  

Omdat aansluiting gezocht is met het Nationale Milieubeleids Plan (NMP) worden de te beoordelen 
milieukwaliteitsaspecten in de LCA methode ‘milieuthema-indicatoren’, of kortweg milieuthema’s, genoemd. 
Deze milieuthema-indicatoren kunnen effecten hebben op het niveau van de Gevolgen voor mens en 
ecosysteem, die in het NMP als ‘milieubeleidsthema’s’ zijn gedefinieerd. In tabel 8 wordt een overzicht 
gepresenteerd van de in de LCA gebruikte aspecten, waarna een toelichting volgt per aspect. 

Emissie van verzurende stoffen 
(NO,, SO?, NH?] 

Bij toepassing van de LCA bij de beoordeling van producten of processen, blijkt vaak dat een aantal 
milieuaspecten die wé1 voor het product of proces relevant zijn, niet in de LCA methode zijn opgenomen. Zo 
was ook het geval bij de waterbodemproblematiek, waardoor aanvullende thema’s zijn toegevoegd [B 121: 

Ruimtebeslag voor storten, ( C W  

Gebruik van grondwater en (WAT) 
Hinder (stank, geluid, onveiligheid). WIN) 

Tijdelijk ruimtebeslag voor verwerken, (TLU) 

De methode wordt sindsdien LCA-plus genoemd. In tabel 8 zijn de toegevoegde thema’s grijs aangegeven. 

Potentie verzuring I AP I kgeq S02 Verzuring 
I 

Tabel 8: Overzicht van milieuthetnu-indicutoren in de LCA-plus methode 

Emissie van vermenstende stoffen 
(NO,, NH7, fosfaten, nitraten, org. Materiaal) 

kg eq P o p  Vermesting 
I N P  1 Potentie tot vermesting 
I 

. -  

Stank, geluid, veiligheid 
(emissie H2S, CS2, KWS, aromaten, NH3) 

I I 

Hinder I HM I kwalitatief Verstoring, hinder 
I 
I I 

Nederland voor 65% bereid uit grondwater; 
Grijs gekleurde rijen betreffen specifiek voor waterbodems ingevoegde aspecten. 

Abiotisch Uitputtingspotentieel (Abiotic Depletion Potentiul: ADP) 
Abiotische uitputting betreft de winning van niet hernieuwbare grondstoffen, zoals ertsen en zand. 
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Energie-uitputtingspotentieel (Energy Depletion Potential: EDP) 
Uitputting van energiebronnen betreft de winning van niet-hemieuwbare energiedragers. 

Een toenemende hoeveelheid CO, in de atmosfeer resulteert in een toenemend absorberen van 
stralingsenergie en als gevolg daarvan tot stijgende temperatuur. Dit wordt het broeikaseffect genoemd. CO,, 
N,O en CH, leveren allemaal een bijdrage aan het broeikaseffect. 

Uitputting van de ozonlaag resulteert in een stijging van de hoeveelheid UV-straling die het aardoppervlak 
bereikt. Dit kan leiden tot ziektes bij de mensen en beïnvloeding van ecosystemen. 

Reacties tussen Nox en vluchtige organische stoffen leiden, onder invloed van UV-straling tot fotochemische 
oxydantvorming, hetgeen smog veroorzaakt. 

Broeikaspotentieeel (Global Warming Potential: G WP) 

Ozonuitputtingspotentieel (Ozone Depletion Potential (ODP) 

Fotochemisch oxydantvormingspotentieel (Photochemical Oxidant Ceration Potential (POCP). 

Aquatische ecotoxiciteit en Terrestrische ecotoxiciteit (Aquatic and Terrestrial Ecotoxicity: ECA , ECT) 
Het blootstellen van flora en fauna aan giftige stoffen heeft nadelige gevolgen. Ecotoxiciteit is gedefinieerd 
voor water en voor bodem. 

Humane toxiciteit (Human toxicity) HT) 
Het blootstellen van de mens aan giftige stoffen veroorzaakt gezondheidsproblemen. Dit blootstellen kan 
gebeuren via lucht, water of bodem, met name via de voedselketen. 

Neerslag van zuur op de bodem of in het water kan, afhankelijk van de plaatselijke situatie, veranderingen 
veroorzaken in de zuurgraad. Dit heeft gevolgen voor flora en fauna. 

Toevoeging van meststoffen aan water (eutrofiëring) of aan bodem verhoogt de productie van biomassa. Dit 
leidt tot een vermindering van de zuurstofgraad, hetgeen gevolgen heeft voor hogere organismen (b.v. 
vissen). Dit leidt tot ongewenste verschuivingen in ecosystemen in het aantal van bepaalde soorten, waardoor 
de biodiversiteit beïnvloed wordt. De belangrijkste vermestende elementen zijn stoffen die stikstof bevatten 
(b.v. NH, en Nox), fosfaten en organisch materiaal. 

Afval dat kan gestort worden onder IBC condities 

Finaal afval dat gestort mag worden op C2 stortplaatsen 

Afval waarvoor zeer strenge stortregelingen gelden, bijvoorbeeld nucleair afval 

Baggerspecie die op specifiek hiervoor ingerichte stortplaatsen wordt geborgen. 

Ruimtebeslag dat tijdelijk wordt ingenomen, bijvoorbeeld tijdens verwerking van specie 

Dit thema heeft uitsluitend de verdrogingsaspecten tengevolge van grondwateronttrekking. Het gebruik van 
oppervlaktewater wordt hier dus niet meegerekend, omdat dit niet of nauwelijks invloed heeft op de 
verdroging. 

Verzuringspotentieel (Acidlfication Potential (AP) 

Vermestingspotentieel (Nutrlfication Potential: NP) 

Niet gespeclficeerdjìnaal afLa1 (Final Waste: FW) 

Gevaarlijkjìnaal afLa1 (Toxic Waste: TW) 

Spec$ek gevaarlijk finaal afLa1 (Special Waste:SW) 

Baggerspecie (Contaminated Dredged Sludge: CDS) 

Tijdelijk ruimtebeslag (Temporary LandUse: TLU) 

Grondwateruitputting (Water depletion: WA T )  

Hinder (Hindrance: HIN) 
Hiermee wordt geluid, stank en veiligheid bedoeld. Het aspect wordt kwalitatief meegenomen. 

Overige milieuthema-indicatoren 
Milieuthema-indicatoren die (nog) niet expliciet meegenomen zijn in de methode, zijn: 
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e directe gezondheidseffecten op biota (risico’s, resulterend uit een nadere, locatie-specifieke beschouwing van de 

emissie van toxische stoffen); 
e restwarmteoverlast, bodemverarming/uitputting, verzilting; 

landschapsaantasting, horizonvervuiling, visuele hinder; 
aantasting van de ecologische kwaliteit van landschap, bijvoorbeeld door versnippering; 

hinder hinder door fysische vervuiling (roet, stof, zwavel), door trillingen, hinddgezondheidseffecten door straling 
of door elektromagnetische velden. 

Redenen om deze milieuthema-indicatoren buiten de hoofdlijst te houden hebben te maken met de verwachte 
geringe betekenis. Daarnaast bestaan er slechts beperkte mogelijkheden voor operationalisering. Intermezzo 2 
geeft een toelichting op de landschapsaantasting en het ruimtebeslag. 

Stappenplan 
De uitvoering van de LCA-methode gebeurt in vijf stappen (figuur 21), waarvan de eerste twee stappen en de 
laatste stap, een overlap hebben met de beoordeling op het niveau van Milieugebruik (hoofdstuk 2). 

w a a r p r a t e n  w e  over? 
I Afbakening en visualisatie I 

eenvoudige Drocesschema’s 

stap 2 
Kwantificering: van milieugebruik 

welk milieugebruik treedt o p ;  miiieuaebruiksasDecten 

software,  
ere eningen stap 3 

Classificatie: Kwantificering van 
e f fec ten  op milieukwalitett ! (geclassificeerde scores) voor de milieuk waliteit? 

gekwantificeerde 
milieukwaliteitsaspecten welke gevolgen heeft  dat  

I 
stap 4 vergelijking 
Norm aliratle : Vergelijking 
met een referentiekader 

hoe belangrijk zijn de scores? 
iaenormaiiseerde scores1 

weging. 
waarde-oordeel 

stap 5 
Weging: Beoordeling 
belang van thema’s 

welk aspect is het  ergst? 

Figuur 21: Stappenplan in de LCA methode 

Stap 1 tot en met 3 van de LCA analyse worden de potentiële effecten van het Milieugebruik op de diverse 
milieuthema’s gekwantificeerd. Stap 3 vormt de belangrijke omrekening van Milieugebruik naar 
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Milieukwaliteit. Het resultaat is een overzicht van geclassificeerde scores op de thema’s, zonder dat hierbij nog 
enige vorm van vergelijking of weging heeft plaats (‘absolute scores’). 
In stap 4 worden de scores vergeleken met de totaalscores van een referentiekader (bijvoorbeeld de wereld of 
een land), waardoor de relatieve bijdrage van de ketens zichtbaar wordt. Dit is een stap die alleen met de LCA- 
methode kan worden uitgevoerd. In de laatste stap wordt een weging van de verschillende aspecten uitgevoerd, 
wat ook bij de beoordeling op het niveau van Milieugebruik (hoofdstuk 2) plaats vindt. 
De eerste 3 stappen worden in paragraaf 3.1.3 toegelicht en paragraaf 3.1.4 gaat in op stap 4 en 5. 

3.1.3 Kwantificering 

In stap 1 (visualisatie) wordt het proces dat beoordeeld zal gaan worden gevisualiseerd. Hierdoor wordt 
duiidelijk gemaakt waarop de analyse betrekking heeft, welke deelprocessen zich afspelen, welke mogelijke 
milieugebruikseffecten kunnen optreden en vooral wordt duidelijk afgebakend tot waar de analyse zich begeeft. 
Deze domeinajbakening is van groot belang: indien bijvoorbeeld bij de ene venverkingsketen het baggerproces 
wordt meegenomen, dient dit bij een andere keten ook te gebeuren. 

waterbodem 

vertroebeling 

baggerspecie 

energie 
grondstof 
water 
hulpstof 

baggerspecie 

enereie 1 1 
Y 

emissies I hinder 
grondstof 
water 

1 \= hulpstof I 
product I 

Eerst worden eenvoudige proces- 
schema’s opgesteld, met in- en 
uitgaande (dee1)stromen specie. Bij alle 
processtappen wordt aangegeven welk 
milieugebruik zou kunnen optreden. 
Een voorbeeld van een processchema is 
ter illustratie in figuur 22 gegeven. 

De schema’s vormen een belangrijk 
communicatiemiddel, geven duidelijk 
de begrenzing aan en kunnen worden 
gebruikt voor het opstellen van 
monitoringprogramma’ s. 

Figuur 22: Illustratie van processchema 

In stap 2 (kwantificering) wordt het Milieugebruik gekwantificeerd (zie hoofdstuk 2). Stap 2 resulteert in een 
overzicht van de verschillende milieugebruiksaspecten. 

In stap 3 (classificatie) worden de de potentiële effecten van het Milieugebruik op de milieuthema-indicatoren 
berekend. De omrekening gebeurt met behulp van moderne LCA-software [Cl, C2], waarin 
milieugebruiksgegevens van standaard processen zijn opgenomen (zoals opwekking van elektriciteit) en kennis 
is ingebouwd ten aanzien van de potentiële effecten. Deze kennis is nog in ontwikkeling. Voor de vier voor 
waterbodems toegevoegde indicatoren zijn de berekeningen simpel of betreft het kwalitatieve inschattingen. 

Belangrijk is dat één milieugebruiksaspect op meerdere milieuthema-indicatoren effect kan hebben. 
Bijvoorbeeld: energiegebruik in de vorm van elektriciteit levert door het gebruik van fossiele brandstoffen en de 
emissies bij de opwekking, negatieve scores op EDP, GWP, POCP, NP en AP. 

Stap 3 resulteert in een overzicht van de potentiële gevolgen voor de Milieukwaliteit, in de vorm van absolute 
scores op de diverse milieuthema’s. Dit is dus een kwantificeringstap (van Milieugebruik naar Milieukwaliteit), 
waarbij nog geen beoordeling van de (verschillend van aard zijnde) milieuaspecten heeft plaats gevonden. 
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3.1.4 Normalisatie en weging 

In stap 4 (normalisatie) van de LCA methode wordt de mogelijkheid geboden om een maatlat langs de 
gekwantificeerde scores te leggen. De geclassificeerde scores van het betreffende proces worden vergeleken met 
die van een groter geheel, bijvoorbeeld heel Nederland of de wereld. Zodoende worden de scores van het proces 
als relatieve bijdrage van de totaalscores van het referentiekader (de scores van alle activiteiten binnen 
Nederland of de wereld) weergegeven. Voor de normalisatie zijn diverse datasets beschikbaar [B12, CS]. 

Stap 4 resulteert in genormaliseerde scores op de milieuthema’s, wat iets zegt over het relatieve belang van de 
verschillende effecten. Wanneer de genormaliseerde score laag is, is de relatieve bijdrage ten opzichte van het 
referentiekader klein. Snel wordt dan de conclusie getrokken deze bijdrage dan ook ‘niet ernstig’ is. Echter, een 
kleine bijdrage kan wé1 relevant zijn indien de totale score alleen maar bestaat uit kleine bijdragen, of wanneer 
het belang van het thema zeer hoog geacht wordt (weging). 
Het kiezen van de juiste normalisatieset (b.v. mondiaal, nationaal of locaal) is van invloed op de uitkomst van de 
normalisatie. 

In stap 5 (weging en sommering) wordt de mate van milieubelang van de verschillende thema’s onderling 
gewogen zodat een oordeel uitgesproken kan worden. Hier wordt bijvoorbeeld het belang van aquatische 
ecotoxiciteit versus broeikaseffect of vermesting bepaald. De methoden van weging zijn gelijk aan die voor 
beoordeling op het niveau van Milieugebruik (paragraaf 2.1.3 en 2.3) en kennen veelal nog een subjectief 
karakter. 
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3.2 Resultaten 

De LCA-plus methode is meerdere malen toegepast voor waterbodemingrepen. Voor het voorliggende rapport is 
gebruik gemaakt van twee studies. Dit betreft een algemene analyse van technieken [B12], die is uitgevoerd in 
het kader van de HGVB [A51 en een case studie [J6] waarin twee POSW pilotsaneringen zijn beoordeeld. 
De eerste studie (paragraaf 3.2.1) geeft een algemeen beeld van de technieken, terwijl in de tweede studie 
(paragraaf 3.2.2) de effecten van de specie-eigenschappen naar voren komen. 

3.2.1 LCA-plus analyse: algemeen 

In 1996 is een LCA-plus analyse uitgevoerd naar verschillende technieken [B12]. Hierbij is gewerkt met 
algemene uitgangspunten en berekeningen ten aanzien van het Milieugebruik. Voor het voorliggende rapport is 
een klein aantal aanpassingen gemaakt. Ook zijn de gegevens van de technieken omgerekend naar ketens. 

In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de resultaten van losstaande technieken, waarvoor de analyse tot en 
met stap 3 classificatie (kwantificering van effecten op de milieuthema’s) wordt besproken. De geclassificeerde 
data zijn gebruikt om de effecten van ketens te berekenen, waarvoor tevens de stappen 4 en 5 (normalisatie en 
weging) zijn uitgevoerd. Waar is afgeweken van de methoden in B12 wordt dit vermeld. 

Losstaande technieken 
De LCA-analyse voor losstaande technieken [B 121 wordt hier alleen tot en met de classificatiestap besproken. 
Eerst wordt kort ingegaan op de afwijkingen ten opzichte van de methode in [B12], waarna de resultaten 
besproken worden. Bioreactoren en solvent extractie zijn niet in de studie [B12] meegenomen, omdat deze 
destijds nog niet ver genoeg ontwikkeld waren. 

Aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke studie 
Op het niveau van Milieugebruik is in [B 121 het tijdelijk ruimtebeslag alleen voor het sedimentatiebekken, 
landfarming en rijping berekend, omdat deze beduidend hoger zijn dan voor de overige technieken. Voor het 
voorliggende rapport is het ruimtebeslag genomen zoals in 1999 is vastgesteld (zie paragraaf 2.3). 

Op het niveau van Milieukwaliteit zijn aanpassingen gemaakt met betrekking tot de thema’s CDS (hoeveelheid 
baggerspecie), FW (Final Waste) en ECA (aquatische ecotoxiciteit). 

CDS en FW: 
In [B12] is de hoeveelheid ongescheiden specie die gestort moet worden onder CDS gescoord en de hoeveelheid 
fijne fractie (na zandafscheiding) onder FW. In het voorliggende rapport zijn zowel ongescheiden specie als 
fijne fracties onder CDS gescoord. Tevens is de score op CDS voor storten op O (in plaats van 1000) kg/tds 
gesteld en leveren verwerkingstechnieken een negatieve score (= positief milieueffect) wanneer zij leiden tot 
reductie van de hoeveelheid te storten specie. 

ECA: 
In [B12] is bij de toepassing van venverkingsproducten aangenomen dat uitloging van stoffen plaats zal vinden 
volgens de immissienormen van het Bouwstoffenbesluit. Hierdoor ontstaan hoge scores op ECA en humane 
toxicologie (HT) (tabel 9-a, thema ECA). Echter, inmiddels is bekend dat deze immissie veel lager is, omdat de 
stoffen die in de producten nog aanwezig zijn, zeer sterk gebonden zijn. De daadwerkelijke immissie (en dus de 
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score op ECA en HT) zal per specie en per product variëren, maar wel lager zijn dan in [B12] werd 
aangenomen. In de case-studies van de pilotsaneringen (zie paragraaf 3.2.2) is hiermee al rekening gehouden en 
is de uitloging van stoffen uit producten daadwerkelijk gemeten, voor twee type species. 
Voor de voorliggende studie is aangenomen toepassing van producten leidt tot een score op ECA, die gelijk is 
aan het gemiddelde van de scores (op basis van gemeten emissies van de producten) van de twee pilotsaneringen 
[J6] (par. 3.2.2). Dit is 0,007 .106.m3 equivalenten (zie tabel 9-b). Omdat een tweede ECA-thema is toegevoegd 
(zie onderstaand) is het thema nu ‘ECA-proces ’ genoemd. 

Een ander punt is dat in [B12] geen rekening is gehouden met het positieve effect van verwerking: de reductie 
van vrachten of beschikbaarheid van stoffen. Voor dit rapport is dit wel gedaan, waarbij eveneens gebruik is 
gemaakt van de LCA-analyse van de pilotsaneringen (par. 3.2.2, [J6]). 
In [J6] zijn negatieve scores op HT en ECA aangegeven voor het baggeren, waarmee de reductie van de risico’s 
voor de locatie ter plekke zijn uitgedrukt. Bij de Nieuwe Menvede (ernstig verontreinigd met een cocktail aan 
stoffen) is de score voor ECA -13,3 106 m3 equivalenten en bij de haven van Elburg (matig verontreinigd) is 
deze score -0, 33 106 m3 equivalenten (zie bijlage 4). 
Voor voorliggende studie (zie tabel 9-b) is aangenomen de venverkingstechnieken leiden tot een reductie op de 
ECA-waarde van de specie, wat wordt uitgedrukt in een nieuw thema ‘ECA-product’. (Omdat de reductie op HT 
beduidend lager was, is hiervoor geen correctie uitgevoerd.) 
Verder is aangenomen dat immobilisatietechnieken worden ingezet op specie met een ECA waarde gelijk aan 
die van de Nieuwe Menvede (score op ECA = -13,3 106 m3 eq), en dat de overige technieken worden ingezet op 
specietypen met een ECA-waarde die gelijk is aan het gemiddelde van de twee species uit de pilotsaneringen: (- 

13,3 en -0,33 = 6,8 106 m3 eq). Per techniek is dit totaal voorts het venvijderings- of immobilisatiepercentage 
(zie par. 2.3) vermenigvuldigd om te komen tot de verlaging in de score op ECA-product. 
Overigens is ook in de LCA-analyse van de pilotsaneringen [J6] vermeld dat voor HT en ECA op de locatie 
aangenomen is dat álle aanwezige stoffen zullen diffunderen naar het milieu, wat waarschijnlijk een 
overschatting van de risico’s is. 

Resultaten 
De resultaten van de classificatie (omrekening van Milieugebruik naar potentiële effecten op de Milieukwaliteit) 
staan in tabel 9 en figuur 24 weergegeven. Opgemerkt wordt dat in de LCA-methode een positieve score een 
bijdrage inhoudt aan een ongewenst milieueffect en dus een negatief effect betekent. In tabel 9-a is het resultaat 
weergegeven, zoals berekend in [B12]. In tabel 9-b is een aantal aanpassingen doorgevoerd. 

54 



m 
m 



geclassificeerde scores van technieken 

0.40 

0.30 

0.20 

0.10 

0.00 

-0.10 

-0.20 

~0.30 

-0.40 

1000 

800 

600 

400 

200 

O 

200 

-400 

400 

-800 

1000 

g e  

~ ~~ 

1000 

800 

600 

400 

200 

O 

200 

400 

400 

-800 

1000 

1000 

800 

600 

400 

200 

O 

-200 

-400 

400 

-800 

1000 

g s  

~~~ 

Figuur 23:Geclassijìceerde scores van technieken 

56 



Onderstaand wordt per technieksoort een uitleg gegeven van de potentiële effecten van het Milieugebruik op de 
verschillende milieukwaliteitsthema’s (tabel 9-b). Hieruit wordt duidelijk dat één type Milieugebruik kan leiden 
tot (potentiële) effecten op meerdere milieukwaliteitsthema’s. Meer details zijn opgenomen in de 
oorspronkelijke studie [B12]. De scores op de thema’s GWP en CDS, liggen een orde hoger dan die voor de 
andere thema’s. Daarom zijn deze thema’s met een andere as in de grafieken opgenomen. 

Storten 
Door baggerspecie te storten wordt géén negatieve score (positief milieueffect) geboekt op CDS of op de 
reductie aan ECA-product. 
Daar staat tegenover dat, in vergelijking met de andere technieken, relatief weinig en bovendien lage positieve 
scores (negatieve effecten) worden veroorzaakt. De belangrijkste bijdragen worden gevonden voor de thema’s 
NP, HT en ECA. Dit wordt veroorzaakt door emissies naar het water. 
Daarnaast wordt zichtbaar dat het energieverbruik niet alleen leidt tot een positieve socre op EDP, maar ook op 
de thema’s die door energieverbruik of -opwinning beïnvloed worden: GWP, HT, POCP, ADP, WS, TW en AP 
en een deel van NP. 

Hydrocyclonaae en sedimentatiebekken 
Bij deze technieken wordt de zandfractie (aangenomen zijnde 65% van de droge stof) toepasbaar gemaakt, 
waardoor een hoge negatieve score op CDS wordt bereikt. Omdat (bijna) alle verontreinigende stoffen 
achterblijven in de te storten fijne fracties, wordt geen reductie op ECA-product bereikt. 
Positieve scores worden verkregen op ECA-proces en NP, veroorzaakt door de directe emissies naar het water. 
Het electriciteitsverbruik is verantwoordelijk voor de scores op de overige thema’s. Door het verbruik van poly- 
electrolyten wordt een bijdrage aan alle thema’s (behalve FW) verkregen. Naarmate het slibgehalte van de 
specie toeneemt, zullen de bijdragen toenemen. 
Ten opzichte van hydrocyclonage levert de scheiding in het sedimentatiebekken een hogere score op het 
ruimtebeslag (TLU) en een lagere score op EDP. Echter, omdat dieselolie wordt verbruikt is de relatieve 
bijdrage van het energieverbruik aan de energie-gerelateerde thema’s hoger [B 121. Uitzonderingen hierop zijn 
de scores op ADP, SW en TW. Het toepassen van HDPE-folie levert met name bijdragen aan TW, SW, EDP, 
POCP en GWP. 

Riipen en landfarmen 
Bij rijpen en landfarmen wordt al het materiaal gereinigd, zodat een optimale (-1000 kilo/tds) negatieve score op 
CDS verkregen wordt. Uitgaande van het rendement van de technieken en een oorspronkelijke ECA waarde van 
het sediment van 6,8 106 m3 equivalenten, ontstaan redelijk grote negatieve scores op ECA-product. 
De meest opvallende positieve score is die op TLU, door de relatief lange benodigde verblijftijden bij deze 
technieken. Doordat dieselolie wordt verbruikt, worden scores verkregen op de energie-gerelateerde thema’s 
(EDP, GWP, HT, POCP, ADP, WS, TW, AP en NP). De scores op deze thema’s worden tevens veroorzaakt 
door het gebruik van HDPE folie. De procesemissies zorgen voor scores op NP en ECA-proces. Bij landfarming 
speelt ook het GWP een rol, doordat aangenomen is dat meststoffen verbruikt worden en door de CO, emissies 
vanuit het proces. Meststoffen worden echter niet in alle gevallen gebruikt. (Dit duidt op het belang van de 
correctheid van invoergegevens op het niveau van milieugebruik). 

Thermische reiniging en natte oxidatie 
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Ook bij thermische reiniging en natte oxidatie wordt alle baggerspecie gereinigd, wat leidt tot goede, negatieve, 
scores op CDS en ECA-product. Natte oxidatie is een nageschakelde techniek die alleen op de fijne fracties 
wordt ingezet, zodat de scores betrekking hebben op tds fijne fractie. 
Hier staan echter meerdere positieve scores tegenover. Dit betreft voor thermische reiniging met name EDP 
(aardgasverbruik) en TW (rookgasreinigingsresidu). De score op GWP is circa 10 maal zo hoog als bij 
landfarming. Daarnaast worden door directe procesemissies scores verkregen op HT, AP, NP en ECA. 
Bij natte oxidatie veroorzaken de directe procesemissies scores op NP, GWP en ECA. Hier vormt het verbruik 
van zuivere zuurstof een grote relatieve bijdrage aan de scores op POCP, TW, ECA en HT. 

Sinteren en smelten 
Deze technieken worden (net als natte oxidatie) ingezet op fijne fracties, die geheel en vergaand worden 
gereinigd. Dit leidt tot optimale negatieve scores op CDS en ECA-product. Doordat aangenomen is dat het 
oorspronkelijke materiaal een hoge ECA waarde heeft (13,3 106 m3 equivalenten) is de negatieve score op ECA- 
product groter dan bij de andere venverkingstechnieken. 
Echter, de positieve score op de overige thema's is echter groter dan bij de voornoemde technieken. Directe 
procesemissies zijn de belangrijkste oorzaak voor de scores op HT, GWP en ECA (en ook AP en NP). Daarnaast 
worden deze scores veroorzaakt door het electriciteitsgebruik en in mindere mate door het aardgasverbruik. Bij 
smelten is de score op TW (rookgasreinigingsresidu) 100 maal groter dan bij sinteren. (Hier kunnen vragen 
gesteld worden over de juistheid van de aannames in het Milieugebruik. Een factor 100 verschil tussen sinteren 
en smelten lijkt niet waarschijnlijk. Bij sinteren is aangenomen dat het merendeel van de vliegas in het proces 
kan worden teruggeleid.) 

Nuttige toepassing 
Bij nuttige toepassing van producten worden weinig positieve of negatieve scores behaald. Bovenstaand is reeds 
aangegeven dat de oorspronkelijke aannames over immissies van stoffen niet correct waren. 
De aannames in tabel 9-b moeten worden onderbouwd met aanvullende metingen en omrekeningen met de 
LCA-plus software. Toch zijn deze gegevens in het voorliggende rapport gebruikt voor de verdere 
omrekeningen (normalisatie en weging), omdat zij realistischer lijken te zijn dan de informatie in tabel 9-a. 

Transport 
Bij het transport zijn alleen energie-gerelateerde scores aanwezig. Bij transport over de weg en over water is dat 
dieselolieverbruik, bij hydraulisch transport is dat energieverbruik. 

Ketens 
De geclassificeerde scores van de technieken zijn omgerekend naar scores voor ketens. Hierbij zijn dezelfde 
ketens genomen als bij de beoordeling op het niveau van Milieugebruik (hoofdstuk 2, tabel 7). Bij de 
berekeningen is uitgegaan van de geclassificeerde scores van technieken (tabel 9-b) en van een zandgehalte in de 
specie van 65%. Voor de ketens is ook de normalisatie en een weging uitgevoerd. 
Onderstaand wordt eerst op de methode van normalisatie ingegaan, waarna de resultaten (tabel 10 en figuur 25) 
besproken worden. 

Normalisatie 
In [BI21 is gewerkt met een normalisatieset voor Nederland, gebaseerd op het jaar 1990. Voor het voorliggende 
rapport is ook een tweede set gebruikt, die iets recenter is (1993/1994) [CS]. In beide sets is voor deze studie 
een aanpassing gemaakt in de normalisatiewaarde voor het thema CDS. 
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In [B12] is uitgegaan van 80% van het totale aanbod aan te storten baggerspecie per jaar. Nu is uitgegaan van 
100% van de verwachte hoeveelheden klasse 3 en 4 specie [6], zijnde 1 O miljoen ton droge stof per jaar. 
Ook de berekening van de normalisatiefactoren zijn voor het voorliggende rapport aangepast. Bij het omrekenen 
van het totaalverbruik naar de normalisatiefactoren, is niet zoals gebruikelijk is, een correctie voor het aantal 
Nederlandse inwoners (1 5 miljoen) gemaakt om te komen tot een relatieve score per Nederlandse inwoner. De 
normalisatiefactoren zijn als volgt berekend: 

10 milioen tds specie per iaar x 100% = normalisatiefactor 
totaalgebruik NL op een thema 

normalisatiefactor x score per thema = bijdrage van keten aan totaalverbruik Nederland, 
bij verwerking van 10 miljoen tds per jaar, 
in percentages 

Resultaten 
Na de classificatie is zichtbaar dat door de omrekening naar ketens (tabel 1 O-a) de negatieve effecten (positieve 
scores) ten gevolge van de verwerking van de fijne fracties kleiner worden, ten opzichte van de effecten per ton 
droge stof op techniekniveau (tabel 9). Dit wordt veroorzaakt doordat in de ketens slechts 35% droge stof 
behandeld hoeft te worden. 
De milieukentallen worden sterker negatief (positief effect), dan wanneer de nageschakelde technieken 
afzonderlijk (tabel 9-b) bekeken worden. Evenals bij de technieken wordt dit voomamelijk bepaald door de hoge 
(negatieve) scores op CDS (de reductie aan ruimtebeslag voor depots). 

De genormaliseerde scores geven aan wat de relatieve bijdrage van de ketens is aan de totale score van 
Nederland, bij verwerking van 10.000 ton droge stof per jaar. Hoe groter de totale Nederlandse score (de 
normalisatie waarde) is, hoe kleiner de relatieve bijdrage zal zijn. In tabel 10-e is aangegeven hoe de 
normalisatiefactoren zijn berekend, uitgaande van 2 verschillende datasets. In figuur 25 zijn alleen de resultaten 
van de normalisatie met set 1 gepresenteerd. In figuur 26 worden de verschillen tussen beide sets gepresenteerd. 

Het eerste wat op valt na de normalisatie, is dat het thema GWP niet meer dominant is (na de classificatiestap 
was dit wel het geval). De relatieve bijdragen aan GWP van de ketens zijn klein, doordat de totale Nederlandse 
score op GWP zo groot is. 
Tegelijkertijd komt het thema ECA-product in de verwerkingsketens als nieuw dominant thema naar voren, 
doordat de totale Nederlandse score op ECA laag is. (Voor ECA-proces valt dit effect minder op, omdat de 
geclassificeerde scores hier laag waren). 
Het thema CDS blijft ook na de normalisatie dominant in de verwerkingsketens. Overigens zou dit ook het geval 
zijn wanneer de hoeveelheid te storten specie onder het thema FW (final waste) gescoord zou worden, omdat de 
totaal in Nederland geproduceerde finale afval, in de zelfde orde-grootte ligt als het verwachte jaarlijkse aanbod 
aan specie (zie tabel 10-e). 
Het thema TLU (tijdelijk ruimtebeslag voor Verwerking), dat speciaal voor waterbodemingrepen is toegevoegd, 
valt na de normalisatie, zelfs niet meer in de ruimteconsumerende technieken (rijpen, landfarmen) nauwelijks 
meer in de profielen op. Voor het berekenen van de normalisatiefactor is uitgegaan van het totale oppervlakte 
van Nederland, zonder correctie voor het gebruik daarvan voor wonen, industrie, natuur of landbouw. Hier kan 
een vraag gesteld worden bij de wijze van normalisatie. Indien gerekend zou worden met bijvoorbeeld de ‘vrij 
beschikbare’ ruimte, zou de score veel hoger (veel relevanter) worden. 
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Figuur 25: Geclassificeerde en genormaliseerde scores van ketens 
Normalisatie met set 1 (zie tabel 10). SB = sedimentatiebekken, HC = Hydrocycloon 
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De normalisatie is ook uitgevoerd met een tweede set aan factoren (tabel 1 O-c). Deze resultaten zijn niet grafisch 
weergegeven, maar in figuur 26 is het verschil in de normalisatiefactoren van beide sets uitgezet. Hierbij is de 
factor voor SW (Speciaal afval) buiten beschouwing gelaten, omdat deze in beide sets vele malen hoger was. 

Verschil tussen normaliatictoren (relatie4 mset ' (NL-1990) 
~ .set 2 (NL-199394) , Verschil tussen normaliiatiefactoren (absoluut) ' (NL-1990) 
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Figuur 26: Verschillen tussen twee normalisatiesets. 

In beide normalisatiesets is de factor voor ECA het hoogst, gevolgd door een 'middengroep' van POCP, NP, AP, 
TW, HT en WAT. De belangrijkste verschillen liggen in EDP (ca. factor 2), NP (ca. factor 3). ECA (ca. factor 5) 
en ADP (ca. factor 400). 
Van deze verschillen is met name het verschil in de factor van ECA belangrijk, omdat ECA-product een 
dominant thema is. Normalisatie met set 2 leidt daardoor tot nog sterker negatieve milieukentallen. 

Weging van thema's en beoordeling van ketens 
Om de ketens onderling te kunnen vergelijken, kunnen milieukentallen worden opgesteld. Het is mogelijk de 
scores op de verschillende milieuthema's eenvoudig op te tellen, of een eerst weging uit te voeren. Bij een 
weging wordt een verschillende mate van belang aan de thema's toegekend (zie par. 2.1.3 en 2.3). 

In [B12] is gebruik gemaakt van een Distance to Target methode voor het bepalen van de weegfactoren. Hierin 
wordt de huidige situatie vergeleken met (lange termijn) doelstellingen en wordt ook een subjectief gewicht 
toegekend. De weegfactoren zijn in tabel 1 O-d weergegeven. 
In de gebruikte weegset is CWP als referentie gebruikt (weegfactor 1). Voor ADP, WAT en AR zijn nog geen 
weegfactoren vastgesteld, zodat vooralsnog een arbitraire waarde van 1 gekozen is. Voor de thema's HT en 
ECA is de totale factor 1,4. Omdat de twee thema's apart worden beoordeeld, hebben zij beide een weegfactor 
van 0,7 gekregen. Voor afval is de totale factor 2,6 die hier alsvolgt verdeeld is: 0,s voor FW, TW en CDS en 
0,2 voor SW. 
In deze weegset zijn hoge factoren voor POCP, NP en AP aanwezig (tabel 10-d). Dit veroorzaakt onder andere 
een hoge score op NP bij storten van specie. ECA en CDS hebben beide een vergelijkbare factor, zodat het 
belang tussen deze twee voor de meeste ketens dominante thema's niet wezenlijk veranderd. (De weging is 
alleen uitgevoerd na normalisatie met set 1). 

Vergelijking m ilieukentallen 
In figuur 27 worden de milieukentallen van de ketens vergeleken na classificatie; na normalisatie met set 1; na 
normalisatie met set 2 en na normalisatie met set 1 + weging. 
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Figuur 2 7: Vergelijking van milieukentallen na verschillende stappen in de LCA-plus analyse 

In alle gevallen (na classificatie, na normalisatie, na normalisatie + weging) zijn de milieukentallen voor de 
verwerkingsketens negatiever (beter) dan die voor de ketens waarin de specie (deels) gestort wordt. Dit wordt 
met name veroorzaakt doordat de thema’s die de milieuverdienste aangeven (reductie op CDS en op ECA- 
product) tevens de dominante thema’s zijn. Dit betekent dat het verwerken van baggerspecie milieuhygiënisch 
gezien de voorkeur heeft boven het storten van de specie. 

De milieukentallen zijn na classificatie sterker negatief dan na normalisatie met set 1. Dit wordt veroorzaakt 
door de eenheid waarin CDS is uitgedrukt. Na normalisatie telt CDS een factor 10 minder mee. 
Na normalisatie met set 2 worden voor de kentallen met name voor de ketens waarin immobilisatie van de fijne 
fractie is opgenomen, zeer sterk negatief (beter), doordat de normalisatiefactor voor ECA een factor 5 groter is 
dan in normalisatieset 1. Ten aanzien van het positieve effect op ECA-product, wordt opgemerkt dat er 
aannames zijn gedaan ten aanzien van 1) het type specie dat met de technieken behandeld wordt, 2) de emissie 
van stoffen in de specie (oorspronkelijke ECA-waarde van de specie) en in mindere mate 3) de reductie van deze 
emissies tijdens de verwerking. 
Na de weging worden geen noemenswaardige verschuivingen waargenomen (vergelijking normalisatie met set 1 
en normalisatie met set 1 + weging). Ten aanzien van de weging wordt opgemerkt dat locale aspecten de weging 
sterk kunnen beïnvloeden. In dichtbevolkte gebieden of industriële gebieden, zou bijvoorbeeld meer gewicht 
gegeven kunnen worden aan het ruimtebeslag, waardoor ruimte-intensieve technieken (rijpen, landfarmen) 
minder positief beoordeeld worden. Hierbij speelt overigens ook de berekening van de normalisatiefactor een 
rol. 

Aanpassing presentatie en berekening milieukentallen 
De thema’s ECA-product en CDS zijn in de venverkingsketens dominant en geven tevens de doelstelling van de 
verwerking weer. Wanneer deze thema’s als aparte maatlat gepresenteerd worden en niet in de berekening van 
de kentallen worden betrokken, kan het onderscheid in het type verwerking groter worden. Het kental zou dan 
berekend worden op de overige (meer gebruikelijke LCA thema’s), en vergeleken moeten worden met de 
hoeveelheid herbruikbare specie en de reductie in de ECA-waarde van de specie. 
Voor deze optie pleiten de feiten dat CDS een speciaal toegevoegd thema is voor waterbodems en dat er veel 
aannames zijn gedaan in de vaststelling van ECA-product. 
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3.2.2 LCA-plus analyse: twee cases 

Bij twee POSW pilotsaneringen, waarin verschillende saneringsketens zijn gedemonstreerd, is een aparte studie 
LCA-plus analyse uitgevoerd [J6]. Waar in paragraaf 3.2.1 gewerkt is met gemiddelde en berekende 
milieugebruiksinformatie, is nu gewerkt met metingen bij specifieke projecten. Opgemerkt moet worden dat, de 
LCA-analyse achteraf is uitgevoerd, terwijl tijdens de uitvoering van de monitoringprogramma’s nog niet 
precies bekend was welke parameters voor de analyse benodigd waren. Hierdoor moest toch nog een aantal 
aannames gedaan worden. 

Visualisatie 

Haven van Elburg 
De haven van Elburg is in 1994 gesaneerd, vanwege nautische en milieuhygiënische redenen. De specie was 
licht verontreinigd met een drietal zware metalen en PAK (zie tabel 11). Voor details over de 
samenstellingsberekeningen wordt verwezen naar [Jl ,  52,561. 
Het baggerwerk (in totaal 45.838 ton droge stof) is in twee slagen uitgevoerd: eerst met een grijper daarna met 
mechanischhydraulisch materiaal voor een opschoonslag. 
De baggerspecie is vervolgens per beunschip naar een scheidingsinstallatie te Den Helder vervoerd. Dit transport 
(over een afstand van 130 km, enkele reis) was nodig vanwege vergunningstechnische moeilijkheden voor 
verwerking in de regio binnen de gestelde looptijd. 
In Den Helder is de specie over twee hydrocyclonen geleid. Hieruit ontstond nuttig toepasbaar grof zand (>125 
pm) en fijn zand (40 - 125 pm), tesamen goed voor 70,3% van de droge stof in de ingangspecie. 
Daarnaast is een vervuilde slibfractie (<40 pm) ontstaan, die voor de helft is afgevoerd naar een IBC-stort en de 
andere helft is middels ontwatering geschikt geworden voor toepassing in een afdeklaag. In totaal is meer dan 
84% van de droge stof tot nuttig toepasbaar product gemaakt. 

Nieuwe Merwede 
De pilotsanering aan de Nieuwe Menvede is in 1995 uitgevoerd. De waterbodem was sterk verontreinigd met 
PAK’s, metalen en PCB’s (zie tabel 11). 
Er is gebaggerd met een emmerbaggermolen. Een groot deel van de baggerspecie is gestort (ca. 50.431 m’), 
terwijl de venverkingsdemonstratie (immobilisatie van de fijne fractie) plaats vond aan een relatief klein deel 
van de specie (984 m’). In dit rapport wordt alleen aandacht aan het venverkingsdeel besteed. 

Ook hier is de specie vanwege vergunningstechnische redenen over een lange afstand getransporteerd. Eerst is 
het materiaal 25 km per truck vervoerd naar een scheidingsinstallatie (te Moerdijk). De slibkoek is over een 
afstand van 65 km naar Rosmalen vervoerd, vanwaar het transport per trein (250 km) naar de smeltinstallatie in 
Vermede (Duitsland) vervoerd is. 
Bij de scheiding op 63 pm bleek dat in dit monster een uiterst kleine hoeveelheid zand aanwezig was. Daarnaast 
is ook een beperkte hoeveelheid puin uit de specie gehaald. Het merendeel van de specie (circa 90%) was < 63 
pm en werd ontwaterd, gedroogd en gesmolten tot basalt. 

Tabel 1 1  geeft een overzicht van de hoeveelheden en samenstelling van beide species. Hierin komt duidelijk 
naar voren dat de specie uit de Nieuwe Menvede sterker met PAK’s is verontreinigd en bovendien ook een groot 
aantal mealen bevat. In figuur 28 zijn de processchema’s van de pilotsaneringen opgenomen. 
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Tabel I I :  Samenstelling baggerspecie Elburg en Nieuwe Merwede 

4) Zie CSO-rapport [K4], pag. 17, 4) Betrokken op minerale delen, berekend uit gerapporteerde waarde van 35 %O van d.s. en 13,s 'XO 
org.stof, 5) Berekend als 0,9 * %gloeiverlies bij 600 "C. 
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Figuur 28: Stroomschema 's van de behandelingsketens in beide pilotsaneringen. 
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Kwantificering milieugebruik 
In stap 2 is het Milieugebruik van de saneringen gekwantificeerd. Om bij de vergelijking van de saneringen 
mogelijk te maken, is het gebruik berekend per ton droge stof baggerspecie en niet op de totale hoeveelheid. 

De belangrijkste punten staan in tabel 12 en grafiek 28 weergegeven, waama een korte toelichting volgt. Voor 
meer details wordt verwezen naar bijlage 3 en naar [Jl, 52, 561 voor de haven van Elburg en naar [K4, 561 voor 
de Nieuwe Merwede. 

Tabel 12: Samenvatting van gekwantificeerd milieugebruik van de twee pilotsaneringen 

Voor het smelten van de Menvedespecie een veel grotere milieubelasting nodig dan voor het scheiden van de 
Elburgspecie. Het positieve resultaat ten aanzien van de hoeveelheid product is bij beide saneringen 
vergelijkbaar. De milieuwinst ten aanzien van de reductie van vracht en mobiliteit van stoffen, is bij de Nieuwe 
Menvede veel groter dan bij Elburg omdat deze specie zeer sterk verontreinigd is. 

De vraag of de grote milieubelasting gerechtvaardigd is, wordt bepaald door het belang dat aan de effecten 
gegeven wordt. Bij de normalisatiestap wordt hier een toelichting op gegeven. 
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Figuur 28: Milieugebruik van de pilotsaneringen 

Het meten van het Milieugebruik blijkt in de praktijk soms nog moeizaam te gaan. Behalve het feit dat wellicht 
de monitoringprogramma’s niet optimaal waren, zijn hierbij ook technische aspecten van belang, zoals het 
recirculeren van proceswater of de uitvoering van meerdere processen tegelijktijdig. 
Een goed voorbeeld wordt gevormd door het energieverbruik en het ruimtebeslag van beide hydrocyclonage 
stappen. De specie uit de haven van Elburg was minder slibrijk, waardoor de scheiding sneller en met minder 
energie zou moeten verlopen. Echter, bij de berekeningen (en de aannames daarin, zie bijlage 3 )  blijkt dat het 
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energieverbruik voor de scheiding van Elburgspecie een factor 3 hoger is dan bij Merwedespecie, terwijl het 
ruimtebeslag bij Merwedespecie weer groter is. 

Het smeermiddelenverbruik is bij de Nieuwe Merwede aanmerkelijk lager ingeschat dan bij Elburg (I%, 
respectievelijk 8% van het dieselolieverbruik). Om de vergelijkbaarheid zo goed mogelijk te behouden, is het 
smeermiddelenverbruik in beide pilots op 4,5% van het dieselolieverbruik gesteld. 

Over de emissies naar het oppervlaktewater ten gevolge van vertroebeling en mors bij de baggeroperatie zijn 
geen gegevens gevonden. Deze zijn derhalve niet meegenomen in de berekeningen 
Het transport naar de verwerkingsinstallaties vond bij de haven van Elburg plaats per beunschip en bij de 
Nieuwe Menvede per truck en per trein. Transport van de gemaakte producten (zand en basalt) is buiten 
beschouwing gelaten. Transport van de afvalproducten is bij de hydrocyclonage stappen in rekening gebracht. 

Bij het smeltproces (Nieuwe Merwede) zijn het electriciteitsverbruik van de smeltcentrale (o.a. ventilatoren) & 
meegenomen wegens ontbrekende gegevens. Het zelfde geldt voor de milieu-ingrepen die gepaard gaan met de 
productie van MgO. Deze zijn naar verwachting verwaarloosbaar. MgO komt als restproduct vrij. 

Voor de emissies van stoffen tijdens de toepassing van de zandproducten, zijn voor Elburg én voor de Nieuwe 
Menvede de uitloogdata van het zand van Elburg aangehouden. Voor de Nieuwe Menvede waren onvoldoende 
meetgegevens voor handen (was ook zeer weinig zand). Voor de toepassing van het smeltproduct bij de Nieuwe 
Merwede zijn wel gemeten uitloogdata gebruikt. 

Voor de reductie van emissies van stoffen (voor de score op ECA-product) worden de aanpassingen vermeld 
onder ‘classificatie, normalisatie en weging’ 

Classijìcatie, normalisatie en weging 
De milieugebruiksgegevens via de software van de LCA methode omgerekend naar de potentiële effecten op de 
milieukwaliteit (classificatie) en vervolgens genormaliseerd. Hier is dezelfde methode gehanteerd als in 
paragraaf 3.2.1. De resultaten staan in tabel 12 en figuur 29 afgebeeld. 

Voor de reductie van vracht en beschikbaarheid van stoffen is een aanpassing ten opzichte van de 
oorspronkelijke studie gemaakt [J6]. In [J6] zijn de ketens in meerdere modules opgesplitst, waaronder één voor 
baggeren (zie bijlage 4). De reductie van de risico’s voor de locatie zijn daar terug te vinden in de negatieve 
scores (positieve effecten in de LCA-methodiek) op HT en ECA. Deze zijn voor Elburg kleiner dan voor de 
Nieuwe Menvede, omdat de haven van Elburg minder verontreinigd is. 
Voor de huidige studie is aangenomen dat de reductie van HT en ECA door de verwerkingsprocessen, gelijk is 
aan de reductie die in [B6] (zie bijlage 4) is aangehouden voor het baggereffect op de locatie en gescoord onder 
het thema ECA-product. Overigens is in [B6] aangenomen dat álle aanwezige stoffen uit de waterbodem zich 
zouden verspreiden naar de omgeving. Dit is waarschijnlijk een overschatting. 
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Figuur 29: Genormaliseerde scores van de pilotsaneringen 
De normalisatie is uitgevoerd met dataset I (zie paragraaf 3.2. I). 

Voor de stortketens (bovenste deel van de figuur) bestaan slechts kleine verschillen tussen de beide locaties. 
Deze verschillen worden veroorzaakt door verschillen in het Milieugebruik voor baggeren en transport. 
(Wanneer deze modules worden weggelaten is geen verschil zichtbaar). 
De milieukentallen voor de stortketens zijn beide laag, maar wel positief, wat een negatief effect op het milieu 
betekent. 

De milieukentallen van de venverkingsketens zijn beide negatief (wat een positief effect op het milieu inhoudt). 
Het valt op dat de keten van de Nieuwe Menvede, veel hogere positieve scores (negatieve milieueffecten) geeft 
dan de keten van Elburg. Dit wordt veroorzaakt door het hogere Milieugebruik van de smelttechniek. Daar staat 
tegenover dat de milieuwinst veel groter is, met name door de reductie van vracht en beschikbaarheid van 
stoffen (ECA-product), die in de specie uit de Nieuwe Menvede veel groter was. 
Evenals bij de algemene beoordeling van ketens (zie par. 3.2.1) zijn CDS en ECA-product de dominante 
thema’s, waardoor de milieukentallen sterk positief zijn. Wanneer de tweede normalisatieset was gebruikt, 
zouden de milieukentallen nog gunstiger uitvallen, omdat daarin het belang van ECA nog groter wordt geacht. 
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3.3 Evaluatie 

3.3. I Methodiek 

Het voordeel van een LCA-analyse is dat - ten opzichte van een beoordeling op het niveau van Milieugebruik - 
de beoordeling één schakel verder in de oorzaak-gevolg keten plaats vindt: op het niveau van Milieukwaliteit. 
Daar staat een aantal negatieve punten tegenover, die onderstaand worden toegelicht. 

I )  Aannames in kennis over de efecten naar de milieukwaliteitsthema ’s. 
De methode is gebaseerd op wetenschappelijke kennis aangaande de effecten die de diverse typen Milieugebruik 
op de Milieukwaliteit kunnen hebben. Deze kennis is nog volop in ontwikkeling en betreft ook effecten die pas 
op de latere termijn kunnen optreden. Een LCA is in wezen niet locatiespeclfiek: er worden geen 
verspreidingsroutes, blootstelling (risico’s) en feitelijk (actueel) optredende effecten beschouwd. De 
daadwerkelijke invloed op milieucompartimenten en mens, dier en plant komt dus niet in de berekeningen voor. 
Vandaar dat gesproken wordt over potentiële effecten. LCA heeft een duidelijke relatie met methoden voor de 
modelgebaseerde beoordeling van humaantoxicologische en ecotoxicologische risico’s. Voor een groep van 
toxische stoffen uit de LCA gaan de modelgebaseerde risicobeoordelingen een stap verder, namelijk door 
verspreidingsroutes (paden) en blootstelling te beschouwen. Actuele ontwikkelingen op LCA-gebied [C9, C 1 O] 
betreffen de incorporatie van kennis over verspreidingsroutes, blootstelling en feitelijke effecten. Daarmee komt 
de integratie van LCA en de risicobenadering in beeld. 

Daarnaast speelt ook het gebrek aan kennis op het niveau van Milieugebruik een rol. Dit betreft met name de 
emissies die ontstaan vanuit verontreinigde waterbodems op een locatie of vanuit verwerkingsproducten. Deze 
emissies zijn bepalend voor de scores op de thema’s HT en ECA. 

2) Normalisatie 
Door de normalisatie wordt de relatieve bijdrage van de ketens aan de totale Nederlandse score op de thema’s 
berekend. Hierdoor wordt het relatieve belang van de ketens bekend. De normalisatie kent echter nog een aantal 
aandachtspunten. 

Het vaststellen van normalisatiedata is een complexe zaak, die nog in ontwikkeling is [Cl,  C2, C8, B12] en die 
regelmatig wordt aangepast. Tussen de diverse sets bestaan verschillen, waardoor de beoordeling beïnvloed 
wordt. 

Voor de thema-indicatoren blijvend ruimtebeslag (CDS), tijdelijk ruimtebeslag (TLU) en stank, geluid, 
onveiligheid (HIN) levert het verkrijgen van een landelijk totaal problemen op. 
Voor CDS is de normalisatiewaarde afgeleid van het verwachte aanbod aan niet-verspreidbare specie, wat in de 
zelfde ordegrootte ligt als het finale afval (FW) dat in totaal in Nederland gemaakt wordt. Normalisatie met de 
factor voor FW zou daarom geen groot verschil uit maken en CDS zal een dominant thema blijven. 
Voor TLU is gewerkt met het totale oppervlak van Nederland, zónder correctie voor de beschikbaarheid van dat 
oppervlak. Hierdoor is TLU zelfs voor ruimte-consumerende technieken als rijping en landfarming, na de 
normalisatie niet meer in de profielen zichtbaar. Een correctie voor de beschikbaarheid van ruimte zou hier op 
zijn plaats zijn. 
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Een ander aspect dat van belang is ten aanzien van de normalisatie, is dat lage scores wordt veelal direct als 
‘minder ernstig’ gezien worden. Echter, wanneer de totaalscore puur uit vele, kleine bijdragen bestaat, is élke 
bijdrage relevant. Zo zijn in deze studie de scores op GWP (broeikaseffect) na normalisatie niet meer opvallend, 
terwijl zij vóór de normalisatie dominant waren. Daarnaast kan een kleine relatieve bijdrage van belang zijn 
indien een groot gewicht aan het betreffende thema wordt gegeven tijdens de weging. 

3) Weging en milieukentallen 
Wanneer ketens onderling per milieuthema worden vergeleken, hoeven bovenstaande tekortkomingen niet tot 
problemen te leiden. Vaak wordt echter gewerkt met een totaalbeoordeling in de vorm van één milieukental voor 
een keten, waarbij de scores (al dan niet gewogen) bij elkaar worden opgeteld. 

Na normalisatie blijken voor de meeste ketens en technieken de thema’s CDS en ECA-product dusdanig 
dominant te zijn dat zij het milieukental in grote mate bepalen. Daarom komen verschillen tussen de ketens ten 
aanzien van de gebruikelijke LCA-thema’s minder goed tot uiting in de kentallen. Een idee is om ECA-product 
en CDS buiten de kentalberekening te houden, maar apart te presenteren als milieudoelen of milieumaten. 

Dat de wijze van presenteren van invloed is op de kentallen, blijkt ook uit de hier gehanteerde manier van scoren 
op CDS. Het reduceren van de hoeveelheid te storten specie is als een negatieve score (positief effect) 
gepresenteerd. Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld slechts 15% fijne fractie gestort hoeft te worden, een score 
van -850 ontstaat. Indien dit effect in een positieve score wordt uitgedrukt, zal een score van +150 ontstaan, die 
een beperktere invloed heeft op de milieukentallen. 

De hier gehanteerde manier van wegen (Distance to Target) leidde niet tot wezenlijke veranderingen in de 
milieuprofielen of milieukentallen van de ketens. Wanneer met verschillende panels (beleidsmakers, 
probleembezitters, omwonenden, wetenschappers, venverkingsbedrijven) weegfactoren worden vastgesteld, 
zullen mogelijk grotere verschuivingen plaats vinden. Locale aspecten, zoals de beschikbaarheid van ruimte, de 
afstand tot venverkingsinstallaties, moeten ook in de weging worden meegenomen. Dit is hier niet gedaan, 
omdat een landelijke vergelijking is gemaakt. 

4) Correctheid van input-data op het niveau van Milieugebruik 
Uiteraard is de uitkomst van de LCA-analyse ook afhankelijk van de inputgegevens van het Milieugebruik. 
Hiervan zijn met name de reductie van de vracht en beschikbaarheid van stoffen (effecten op ECA-proces) en 
het energieverbruik (effecten op meerdere thema’s) van venverkingstechnieken en de emissies van restgehalten 
in producten (effect op ECA-proces) belangrijk. 
Voor de reductie aan vracht en beschikbaarheid van stoffen door venverkingstechnieken en voor de emissies van 
stoffen uit producten, is het aantal metingen nog beperkt. Ten aanzien van het energieverbruik geldt dat de 
procesvoering (gebruikmaking van restwarmte, combinatieprocessen) met name bij de meer energie-vragende 
technieken, nog geoptimaliseerd kan worden. 

De nadelen kunnen voor een deel worden ondervangen door gevoeligheidsanalyses en een heldere presentatie 
van de aannames en de berekeningswijzen. 

Een anabse van gevoeligheden en het effect van onzekerheden (milieugebruik, normalisatiesets, 
weegfactoren) kan licht werpen op de hardheid van de resultaten. 
De presentatie van de methode en de resultaten dient zeer helder te zijn. De onderzochte domeinen dienen 
aangegeven te worden, evenals de gebruikte normalisatie-sets en wegingsmethode. Een evaluatie dient zich 
te richten op de interpretatie van de scores. 
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3.3.2 Keuze tussen ketens 

De keuze tussen ketens wordt in eerste instantie bepaald door de technische inzetbaarheid van technieken, die 
afhankelijk is van de specie-eigenschappen (type verontreiniging, korrelgrootteverdeling). 

Voor de keuze tussen ketens leidt de beoordeling op het niveau van de Milieukwaliteit tot vergelijkbare 
conclusies als de beoordeling op het niveau van Milieugebruik (hoofdstuk 2). Het algemene beeld is dat 
naarmate de technieken geavanceerder worden, de milieubelasting maar ook de haalbare milieuwinst, 
toenemen. 

Door de normalisatiestap in de LCA-analyse zijn de positieve effecten van verwerking nog duidelijker naar 
voren gekomen. Dit betreft enerzijds de reductie van de hoeveelheid te storten specie (thema CDS) en anderzijds 
de reductie van vracht en beschikbaarheid van stoffen (thema ECA-product). In vergelijking met de totaal in 
Nederland gevormde hoeveelheid specie of finaal afval, ofwel de totaalscore op ECA, is het effect van 
verwerking van verontreinigde baggerspecie zeer relevant (hoge genormaliseerde scores). 

Dit betekent dat verwerking (milieuhygiënisch gezien) beter is dan storten. De keuze tussen de 
verwerkingstechnieken wordt voorts bepaald door het gewicht dat aan de verschillende aspecten wordt gegeven. 
Hierbij zijn locale aspecten en de specie-eigenschappen van invloed. 
Het effect van het type specie is naar voren gekomen in de vergelijking van de twee pilotsaneringen. Bij de sterk 
verontreinigde specie uit de Nieuwe Merwede is de reductie op ECA zo hoog, dat het milieukental voor de 
intensieve behandelingsketen zelfs beter uitvalt dan de meer eenvoudige verwerking van de matig 
verontreinigde Elburgspecie. 
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

4.1 Conclusies 

4.1.1 Methoden voor milieubeoordeling van waterbodemingrepen 

Milieueffecten kunnen voorkomen op meerdere niveaus in de ‘oorzaak-gevolg’ keten. Effecten op het niveau 
van Milieugebruik, kunnen leiden tot effecten op de Milieukwaliteit en vervolgens tot Gevolgen voor mens en 
ecosysteem. 

Spraakverwarring ontstaat vaak doordat men effecten van verschillende niveaus wil vergelijken. Milieu- 
beoordeling zou zo ver mogelijk in de oorzaak-gevolg keten plaats dienen te vinden, echter naarmate men verder 
richting Gevolgen komt, zijn meetmethoden minder voor handen. 

Het beoordelen van milieueffecten van waterbodemingrepen kent nog een aantal subjectieve aspecten, maar toch 
zijn methoden ontwikkeld waarmee ze gekwantificeerd en beoordeeld kunnen worden. 

Beoordeling op het niveau van Milieugebruik 

Voor de beoordeling van milieueffecten op het niveau van Milieugebruik, zijn meerdere relevante 
milieugebruiksaspecten geïdentificeerd. Dit betreft zowel positieve als negatieve effecten. 

Op basis van bestaande monitoringgegevens zijn vervolgens milieugebruiksprofielen van technieken 
opgesteld. Deze milieugebruiksprofielen geven binnen een marge het milieugebruik van diverse 
technieken. 

Binnen deze marge kan het Milieugebruik sterk variëren, afhankelijk van onder andere de 
speciekarakteristieken (zandgehalte, type en mate van verontreiniging). Daarnaast spelen ook de 
uitvoeringsvorm en schaalgrootte van technieken een rol. De profielen zullen in de toekomst (moeten) 
worden aangescherpt door monitoring bij proefprojecten en uitvoering van werken. 

Beoordeling op het niveau van Milieukwaliteit 

Op het niveau van Milieukwaliteit is een beoordeling mogelijk met een specifiek voor waterbodems 
aangepaste LCA methode. Hierbij wordt informatie op het niveau van Milieugebruik omgerekend naar 
effecten op het niveau van Milieukwaliteit. 

Het resultaat van de beoordeling is sterk afhankelijk van: 
0 de gebruikte input data (milieugebruiksgegevens, bijvoorbeeld emissies van producten tijdens 

toepassing, aanpassingen in de milieugebruiksprofielen, effecten van type specie); 

de gebruikte sets aan normalisatiedata (hiervoor zijn meerdere sets beschikbaar); 

aanpassingen in de normalisatiedata (bijvoorbeeld het tijdelijk ruimtebeslag: niet de totale 
oppervlakte nemen, maar de beschikbare oppervlakte); 

de voortgang in de kennis met betrekking tot de potentiële effecten; 
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Daarom is het van belang, om bij toepassing van de LCA-methode, om op zeer inzichtelijke wijze aan 
te geven welke aannames zijn gedaan en om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren. Ook dient een 
korte uitleg van de resultaten te worden gegeven. 

Beide methoden kunnen gebruikt worden bij het selecteren van venverkingsketens en -technieken bij 
uitvoeringswerken of voor het beoordelen van de milieu-effecten tijdens en na uitvoering van sanerings- of 
onderhoudswerken. Een duidelijke voorkeur voor een van beide methoden kan niet worden aangegeven. 

Het voordeel van de beoordeling op het niveau van Milieugebruik is dat de benodigde informatie meetbaar 
(betrouwbaarder) is. Het voordeel van de beoordeling op het niveau van Milieukwaliteit is dat deze een beter 
inzicht geeft in de potentiële effecten op diverse milieuthema’s. Ook kan de mate van ernst van deze effecten 
worden afgeleid door deze te vergelijken met de bijdrage van een groter geheel (Nederland, wereld) aan deze 
thema’s. Het nadeel is echter dat meer aannames gedaan worden en dat in bepaalde mate vervlakking van 
informatie optreedt. 

Op beide niveaus blijft het moeilijk om één eindoordeel van de technieken te geven. Dit wordt veroorzaakt door 
het feit dat de dominante aspecten per keten variëren én doordat deze aspecten zo verschillend van aard zijn. Dit 
betekent impliciet dat de keuze tussen ketens inhoudt dat het onderlinge belang van de milieuaspecten wordt 
vastgesteld. De ene keten leidt tot een hoog ruimtebeslag, de andere tot een hoog energieverbruik, etcetera. 
Vastgesteld moet worden welke aspecten we belangrijker achten (ruimte, energie, aquatische ecotoxiciteit, 
vermesting, broeikaseffect, etc.) 

Hoewel er verschillende methoden zijn om een weging aan te brengen, blijven deze veelal voor een deel een 
subjectief karakter hebben. Een weging kan ook tot stand komen door het belang van de verschillende aspecten 
door verschillende groepen te laten beoordelen (bijvoorbeeld beleidsmakers, omwonenden, wetenschappers) of 
te relateren aan verschillende beleidsdoelstellingen (Distance to Target). Locatiespecifieke omstandigheden 
(bijvoorbeeld de aanwezigheid van veel ruimte of duurzame energiebronnen) kunnen van grote invloed zijn op 
de weging en moeten daarom meegenomen worden bij het vaststellen van de weegfactoren. 

De methoden kunnen in de toekomst nog verder verbeterd worden. Dit heeft vooral betrekking op het vullen van 
de kennisleemtes tussen Milieugebruik (emissies, gebruik van grondstoffen en ruimte), veranderingen in de 
Milieukwaliteit en de uiteindelijke gevolgen (risico’s) daarvan voor mens, dier en plant. 

Voor het beoordelen van het milieurendement van een ingreep ten aanzien van de waterbodem (locatie- 
beoordeling) is verdere studie nodig. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat voor de locatie (en voor het 
toepassen/hergebruiken van specie) een beoordeling zeer ver naar rechts in de oorzaak gevolg keten zou moeten 
plaats vinden. Methodieken hiervoor zijn nog in ontwikkeling. Een aanzet voor een methode wordt gegeven in 
bijlage 5. 

4.1.2 Vergelijking milieueffecten van ketens 

Het algemene beeld is dat naarmate de technieken geavanceerder worden, de milieubelasting maar ook de 
haalbare milieuwinst groter worden. Geavanceerde technieken laten meer negatieve effecten zien, maar kunnen 
ook meer complexe verontreinigingen aan, waardoor de milieuwinst groter wordt. 
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De normalisatiestap in de LCA-methode laat zien dat de milieuwinst ten aanzien van de reductie van de vracht 
en beschikbaarheid van stoffen zeer relevant is. Door verwerking van verontreinigde baggerspecie worden 
substantiële verbeteringen bereikt voor het thema ‘aquatische ecotoxiciteit’ (ECA) en het thema ‘te storten 
baggerspecie (CDS). Met de LCA-methode is aangetoond dat verwerking (vanuit miliehygiënisch oogpunt) 
beter is dan storten. Dit effect wordt sterker naarmate de specie ernstiger verontreinigd is. 

Het is niet mogelijk om op landelijk niveau een overall-oordeel voor technieken en ketens (in de vorm van een 
milieukental) vast te stellen. Hierbij speelt niet alleen de gebruikte weegmethode, maar ook locatie-specifieke 
omstandigheden een rol. De locatie-specifieke omstandigheden betreffen enerzijds de specie-eigenschappen 
(welk milieurendement is haalbaar met de reiniging?) en anderzijds locale aspecten als beschikbare ruimte, 
afstand tot stort- of venverkingslocaties. 

Op basis van de eigenschappen van de specie, bestaat een aantal keuzemogelijkheden voor de aanpak: 
Alle speciesoorten kunnen in principe gestort worden. 

Matig zandige en zandrijke species kunnen worden gescheiden in een (schone) zandfractie en een 
verontreinigde slibfractie. De slibfractie kan ofwel worden gestort, ofwel worden gereinigd. De scheiding 
kan worden uitgevoerd met een hydrocycloon of met een sedimentatiebekken. Met hydrocyclonage wordt 
meer energie, maar minder ruimte verbruikt dan bij het sedimentatiebekken. De eerste optie zal daarom met 
name in gebieden waarin ruimte schaars is, de voorkeur genieten. 
O Als de slibfractie wordt gestort, blijft de verontreiniging in potentie aanwezig en wordt géén winst 

geboekt op de reductie van vracht of beschikbaarheid van stoffen. Wanneer de verontreiniging beperkt is 
kan dit een overwogen keuze zijn, aangezien de potentieel te behalen milieuwinst beperkt is. 
Als de slibfractie met zware metalen (en eventueel ook organische stoffen) verontreinigd is, kan reiniging 
ervan alleen met thermische immobilisatie worden uitgevoerd. Dit levert een hogere milieubelasting, 
maar tevens een grote milieuwinst doordat complexe verontreinigingen van hoge concentraties kunnen 
worden aangepakt en bovendien hoogwaardige kunnen worden gemaakt. 
Als de slibfractie alleen organische stoffen bevat, kunnen meerdere technieken worden ingezet voor de 
reiniging (bioreactoren, solvent extractie, natte oxidatie). De milieubelasting van deze technieken is 
kleiner dan voor immobilisatietechnieken. 

O 

O 

Species die alleen met organische stoffen verontreinigd zijn, kunnen tevens behandeld worden met 
landfarming (matig zandig tot zandrijke species) of met thermische desorptie. Ook hier zal de afweging 
liggen tussen de hoeveelheid beschikbare ruimte en het belang van energieverbruik. 

Species die beperkt verontreinigd zijn kunnen behandeld worden met de techniek van rijping. Hierdoor 
wordt een beperkte verbetering van de kwaliteit bereikt en is relatief veel ruimte nodig. Daar staat tegenover 
dat de milieubelasting gering is. 

4.1.3 Milieueffecten in de besluitvorming 

De ontwikkelde methodieken leveren inzicht in: 
de totale milieubelasting van venverkingsketens; 

0 de dominante milieuaspecten van verwerkingsketens en producten; 
0 de processen en activiteiten die daarvoor verantwoordelijk zijn. 

De methodieken kunnen daarom een rol spelen bij besluitvormingsprocessen aangaande: 
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0 de prioritering tussen locaties; 
0 de selectie van behandelketens op een locatie; 
0 de ontwikkeling van venverkingstechnieken; 
0 de beleidsontwikkeling ten aanzien van waterbodemingrepen. 

De huidige beleidsdoelstelling is gericht op reductie van de hoeveelheid specie die gestort moet worden. 
Zodoende wordt een positief effect bereikt ten aanzien van het ruimtebeslag voor depots. Een andere invalshoek 
zou kunnen zijn, zich te richten op de reductie van de aanwezigheid of risico’s van verontreinigingen in de 
specie. 
Een vergelijkbare afweging speelt bij de prioritering tussen locaties. De aanpak van een kleine sterk 

verontreinigde locatie kan vanuit milieu-oogpunt even positief zijn als de aanpak van een grote licht 
verontreinigde locatie. 

4.2 Aanbevelingen 

Het toepassen van de huidige methoden om milieueffecten een rol te laten spelen in besluitvormingsprocessen 
rondom de waterbodemproblematiek. Wanneer de hiaten in kennis en de gedane aannames in acht genomen 
worden, zijn de methoden reeds bruikbaar. Het inbrengen van de milieueffecten in de besluitvorming wordt 
aanbevolen, omdat gebleken is dat deze beïnvloedt worden door de technieksoort, de te behandelen specie en 
door locale aspecten. Milieueffecten kunnen een rol spelen bij besluitvorming ten aanzien van prioritering tussen 
locaties, ingrepen op een locatie en ontwikkeling van beleid. 

Het verbeteren van de huidige methoden, omdat gebleken is dat deze nog op een aantal punten aanvulling of 
verbetering nodig hebben. Dit betreft: 

0 kwantificering van Milieugebruik (door monitoren van uitvoerinaswerken en proefproiecten): 
O 

O verbruiksaspecten (ruimte, energie, grondstoffen); 
O emissies tijdens procesvoering; 
O 

O 

mobiliteit van stoffen (in de waterbodem en in producten); 

emissies tijdens toepassing van producten; 
vergelijking van het Milieugebruik venverkingstechnieken met die van productieprocessen vanuit 
primaire grondstoffen. 

0 berekening potentiële effecten op de Milieukwaliteit: 
O 

O 

inbouwen van nieuwe ontwikkelingen in deze kennis in de LCA-software;. 
toevoegen van het aspect terrestrische ecotoxiciteit. 

keuze en aanpassing van normalisatiedata: 
O aanvullende inventarisatie; 
O selectie optimale algemene normalisatieset; 
O aanpassing waterbodem-specifieke thema’s (met name CDS en TLU) 

wegingsmethode: 
O uitvoeren van Distance to Target methode met verschillende beleidsdoelstellingen, bijvoorbeeld in 

samenwerking met meerdere ministeries; 
O uitvoering van weging met diverse panels (beleidsmakers, probleembezitters, wetenschappers, 

burgers, venverkingsbedrijven); 
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O toepassen van meerdere wegingsmethoden en vaststellen van algemene deler in het belang van de 
aspecten; 

O locatiespecifieke wegingen. 

.beoordeling op het niveau van Gevolgen voor mens en ecosysteem: 
O grote investering in wetenschappelijk onderzoek naar effecten, verspreidingsroutes, omzettingen, etc., 

om de risico’s in situ en bij toepassing van producten goed in te kunnen schatten. 

de methoden dienen te resulteren in goed begrijpbare informatie over milieuaspecten, waarmee het 
mogelijk is uitspraken te doen over de zin van verwijdering en verwerking en de vanuit 
milieuoogpunt beste manier voor verwijdering en verwerking 

.integratie van de methoden voor beoordeling van behandeling en van de locatie: 

Het combineren van bovennoemde aanbevelingen ten aanzien van ontwikkeling, toetsing en optimalisatie 
binnen bijvoorbeeld een expertise centrum. Door de benodigde kennis en informatie organisatorisch bij elkaar te 
plaatsen kan dan ondersteuning verleend worden bij een doelmatige en consistente uitvoering van 
milieubeoordelingen van alternatieven voor waterbodemsanering. Een centrum kan ook een makelaarsrol 
vervullen naar andere bronnen van kennis en informatie op dit gebied. De derde rol van een dergelijk centrum 
zou gelegen kunnen zijn in de verdere ontwikkeling van de methoden. 

Verdere ontwikkeling is nodig als gevolg van: 
de continue ontwikkeling van kennis en informatie op het gebied van milieu, verwerkingstechnieken en 
beslissingsondersteuning; 
veranderende informatiewensen van besluitvormers. 
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6.1 Milieugebruik: profielen in tabelvorm 

HYDROCYCLOON 
HYDROCYCLOON marge 1 afhankelijk van I opmerkingen 

MlLIElJWlNST 

Producten I I I 
type zand 
hoeveelheid als YO van 50 - 80% van de 
de input ds ds 
YO droge stof in de 80%ds 
stroom 

kwaliteit 75% (relatief) 

gekozen cutpoint scheiding wordt economisch 
korrelgrootteverdeling specie interessant bij minimaal 50% zand 

cat I of I1 ( Bsb) 

Vracht en mobiliteit 

Vrachtreductie ( 9 6 )  0% stoffen geconcentreerd in 
slibfractie 

Mobiliteitreductie (%) 0% stoffen geconcentreerd in 
slibfractie 

MILIEUBELASTING 
Verbruik 
energie 
(MJ/tds) 

ruimtebeslag 
(m2 x dag)/tds 

water 
(m3/tds) 

grondstoffen 
(kgitds) 
materialen 
(indicatief) 

Emissies 
water 

lucht 

bodem 

Hinder 
stank 
geluid 
Afvalstoffen 

elektriciteit: 
40-75 MJ/tds 

25-35 
(m2xdag)itds 

4,5-6,l m3/tds (1) 

0,3 - 2 kg /tds 
O, 16 kgitds 
+++t 

20 % (relatief) 
ja, gezuiverd 

ja, gezuiverd 

neen, maatregel 

installatiegrootte. bij 200.000 ton inclusief opslag van zand en slib. 
(nat)/jaar exclusief slibverwerking 
korrelgrootteverdeling onwatering 
uitbreiden bij hoog slib gehalte 

installatiegrootte, bij 50.000 tds in 100 inclusief opslag van zand en slib, 
dagen (ca. 150.000 tds/jr) exclusief slibverwerking 

droge stof gehalte specie (stel 50%) voor aanmaken specieslurrie (1) 
slib/zand verhouding (20/80% - en aanmaak poly-electrolyt 
50/50%) zonder recycling 
recycling proceswater 

polyelectrolyt pe voor ontwatering slib 

flotatiemiddelen 

effectiviteit afgasreiniging 

vcrontreinigingen in dc specic 
I 

niet bekend I 1 
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type 
hoeveelheid als YO van 
de input ds 

YO droge stof in de 
stroom 

type ontwatering 
cutpoint cycloon (fijnheid materiaal) 
verontreinigingen in specie 

kwaliteit 

kan gestort of verder verwerkt 
worden. 

Afval of deelstroom 

hoeveelheid als YO van 
de input ds 
YO droge stof in de 
stroom 
kwaliteit 

(1) Uitgangspunt: 509 

grof afval 
2 - 5 % van de ds I 

hoog 

ontwaterde 
slibfractie 
20- 50% van de ds 

30-60% ds 

meestal sterk(er) 
verontreinigd 
ds: 0,7 ton ds en I 

mogelijk verder te verwerken 

korrelgrootteverdeling 
cutpoint hydrocycloon 

Uitgangspunt: fijne fractie zal in 5% oplossing zijn, zandfractie in 75% ds oplossing. 
Bij 50% slib: 
0,35 ton ds in 5% oplossing (fijne fractie) = 0,35 ton in 6 m3 
0,35 ton ds in 75% oplossing (zandfractie) = 0,35 ton ds in 0,3 m3 
Totaal 1 m3 wordt 5,33 m3: 4, 33 m3 per m3 toegevoegd = 6,14 m3 watedtds 
Bij 20% slib: 
ton ds in 5% oplossing (fijne fractie) = 0,14 ton in 4.5 m3 
1 ton ds in 75% oplossing (zandfractie) = 0,58 ton ds in 0,84 m3 
Totaal 1 m3 wordt 2,5 m3: 1,5 m3 per m3 toegevoegd = 1,5 m3 waterltds 
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SEDIMENTATIEBEKKEN 
SEDIMENTATIE marge afhankelijk van opmerkingen 
BEKKEN 

MILIEUWINST 

hoeveelheid als YO van de 
input ds 

YO droge stof in de stroom 
kwaliteit 

Vracht en mobiliteit 
Vrachtreductie (%) 

Mobiliteitreductie (Yo) 

MILIEUBELASTING 

ueel nareinigen met 

0% stoffen geconcentreerd in 
slibfractie 

(Mjitds) (totaal) 
ruimte 50- 130 (m2xdag)/tds 
(m2 x dagen)itds 

hulpigrondstoffen 1 .O6 kg /tds 
(kgitds) 

materialen I ++ 

inbreng in depot 

slib/zand verhouding 
capaciteit (hier: 25.000 tds/jr) 
folie 

=(0,24 MJ electriciteit/tds) 

inclusief bekkens en slibdepots 

‘gering’ procesmatig 

% droge stof in de stroom 

twaliteit slecht verwerken of anders storten 
I I 
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RIJPEN 
RIJPEN marge I afhankelijk van I opmerkingen 

MILIEU W INST 

input ds 

kwaliteit 45% (relatief) 

energie 
(MJitds) 
ruimte 
(m2 x dagen)itds 

grondihulpstoffen 
(kgitds) 

materialen 
Emissies 

water 
lucht 

bodem 

Hinder 
stank 
geluid 

hoeveelheid als 'XO van de 
input ds 
YO droge stof in de stroom 
kwaliteit 

2 - 4 Mjitds 

100-350 (m2xdag)itds (1) 

0,48 kg itds 
evt. 
+ 
20% (relatief) 
ja, gezuiverd 

gering 

gering 

mogelijk 
gering 

0% 

soodfrequ. bewcrkingen =(O, 17 kg dieselhds) 

drstof gehalte (bv 500/,) 
laagdiktc (bv 0.5 -1.0 m) 
consolidatiegedrag cn dus bij langere verblijftijd, hoger 
verblijftijd (bv I jaar) ruimtebeslag 
folie (onderafdichting) 
consolidatiemiddel 

I zeer eenvoudig proces 

I 
voorzieningen 
aard verontreinigingen 

I 

( I )  Uitgangspunt: 50% ds = 0,7 tds en 0,7 ton water per m3 
tds = 1,42 m3 en dus bij 
0,5 m laagdikte: 1 tds = 1,42/0,5 = 2,84 m2 x 365 = 1036 (m2xdag)kds 
0,6 m laagdikte: 1 tds = 1,42/0,6 = 2,36 m2 x 365 = 864 (m2xdag)itds 
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LANDFARMEN 
LANDFARMEN marge I afhankelijk van I opmerkingen 

MILIEUWINST 

Producten I 

onder grenswaarde 

verblij ftij d 

aard stoffen 
verblijftijd 

olie: ca. 70% 
PAK: ca 99% 
alleen sterk gebonden deel 
blijft achter 

MILIEUBELASTING 

energie 
(MJ/tds) 

ruimte 
(m2 x dagen)ltds 

grondlhulpstoffen 
kgltds 

materialen 

Emissies 

water 
lucht 
bodem 

Hinder 
stank 
geluid 

2 - 4 MJ/tds (totaal) 

21-63 MJ 

430- 1300 (m2xdag)hds 
(intensieve landfarm) 

0,48 kg ltds 
O, 10 kg/tds 
0,45 kgltds 
t 

ft 

gering 

gering 
gering 

mogelijk 
gering 

intensief: 
aantal bewerkingljr (stel 4x) 
verblijftijd (1 - 3 jaar) 
extra voor kasfarming 
1 - 3 maanden 

droge stof gehalte (bv 50”/) 
laagdikte (1 m) 
verblijftijd (1 - 3 jaar) 
folie (onderafdichting) 
kalk 
metsstoffen (N, P, K) 
intensieve landfarm 
kasfarming 

opvangsloot 
aard verontreinigingen 

onderafdichting 

aard verontreinigingen 
eigenschappen specie 

diesel voor tractor 
=(0,3 - 1,05 kwhltds) 

beluchtingherwarming 

bij kleinere laagdikte of 
langere verblijftijd, hoger 
ruimtebeslag 
niet persé nodig 

‘gering’ procesmatig 

beneden WVO nonnen 

beneden MAC nonnen 

beneden detectiegrens 
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BIOREACTOREN 
BIOREACTOREN marge 1 afhankelijk van opmerkingen 

MILIEUWINST 

Producten 

type 
hoeveelheid als ?40 van dc 
input ds 

% droge stof in de stroom 

kwaliteit 

Vracht en mobiliteit 
Vrachtreductie (%) 

Mobiliteitreductie (Yo) 

MILIEUBELASTING 

Verbruik 
energie 
(MUtds) 

ruimte 
(m2 x dagen)/tds 
grondihulpstoffen 
kg/tds 
water (m3/tds) 

materialen 
Emissies 

water 
lucht 

bodem 

Hinder 
stank 
geluid 

hoeveelheid YO van input ds 

SDP= Slurry Decontaminai 

slibkoek 
100% 

50 - 60 % (SDP) 
25 - 35% (CBC) 

45% (relatief) 
(toepasbaar Bsb) 

70 - 85% 

70-99% 

110 - 190 MJ/tds 

30 - 60 (m2xdag)hds 

2 kg /tds 
0,45 kg/tds 

0,5 m3/tds (SDP) 

+i+ 

30% (relatief) 

ja, zuivering 
gering, zuivering 
neen, voorziening 

mogelijk 
gering 

0% 

korrelgrootte specie 
type ontwatering 
aard stoffen, met name de 
restgehalten olie 
verblijftijd 

CBC voor slibfractie 
SDP voor totale specie 
slibontwatering moeilijker 

alleen omive, metalen 
onder grenswaarde 

I 
aard stoffen 
verblijftijd 

aard stoffen 
verblij ft ij d 

olie: ca. 70%, 
PAK: ca 99% 
alleen sterk gebonden deel 
blijft achter 

SDP : 8- 12dag (totale specie) 
CBC. 8-16 dag (slibfractie) 
beluchtingsregime 

verblijftijd (8-16 dagen) 
dimensies (hoogte: 4 m) 

zuur/loog (pHbuffering 
metsstoffen (N, P, K) 
ds gehalte specie (45%) 

= (electr. 30 - 52 kWhitds) 

inclusief terrein en kades 
voor transportioverslag 

SDP: slurrie 30% ds 
CBC: slurrie 20% ds, 
water toevoeg by cycloon. 

aard/gehalte verontreiniging 

eenvoudig proces 

recycling proceswater 

beneden MAC nonnen 

eigenschappen specie I 

1 

3n Process, met 30% ds gehalte van slurry, voor ongescheiden specie 
CBC= Continue Bio Cascade, met 20% ds gehalte, voor slibfractie (hoger ds. gehalte is met ontwatering niet te 
bereiken) 
Energieverbruik 
Energie wordt verbruikt voor het mengen (suspensie), beluchten en ontwateren van de specie. In de 
berekeningen [eindrap] is uitgegaan (voor 50.000 tds/jr) van 200 Watt/m3 voor suspensie, 5 minuten beluchten 
per uur (luchtvolume 0,6 - 0,8 en een ontwateringstijd van 1200 uur per jaar. Afhankelijk van de specie- 
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eigenschappen zal de verblijftijd korter of langer zijn. Op basis van de POSW ervaringen met diverse species is 
voor het SDP proces een range van 8 - 12 dagen (met 30% droge stof slurrie) en voor het CBC proces een range 
van 8 - 16 dagen (met 20% ds slurrie fijne fractie) aangehouden. Omgerekend naar ton droge stof komt het 
energieverbruik voor SDP tussen de 30 - 48 kWh/tds en voor CBC op 30 - 52 kWh/tds. Voor bioreactoren wordt 
een marge van 1 10 - 190 MJ/tds aangehouden. 
Tijdelijk ruimtebeslag 
Evenals het energieverbruik, is ook het tijdelijk ruimtebeslag afhankelijk van de afbraaksnelheid (benodigde 
verblijftijd). Daarnaast speelt het ds gehalte van de slurrie (% ds) en de dimensionering van de reactoren een rol. 
In de berekeneningen is uitgegaan van reactoren met een diepte van 4 m. Voor het SDP proces (30% ds) is een 
verblijftijd van 8 - 12 dagen nodig. Voor het CBC proces (20% ds slurrie) is een verblijftijd van 8 - 16 dagen 
nodig. 

95 



SOLVENT EXTRACTIE 
I SOLVENT EXTRACTIE 1 marge I afhankelijk van I opmerkingen 

I MILIEUWINST 
Producten 

type grond 
hoeveelheid als YO van de 100% 
input ds 

YO droge stof in de stroom 40 - 50% korrelgrootte 
type ontwatering 

kwaliteit 45% (relatief) 
(toepasbaar Bsb) 

100% van de slibfractie! 

zo hoog mogelijk houden ivm 
energie bij uitdampen 

alleen omive verwijderd 
metaalgehalten ondei 
grenswaarde 

Vracht en mobiliteit I 
Vrachtreductie (%) 90% 
Mobiliteitreductie (Yo) 90% 

geen metalen 
omive worden verbrand 

Verbruik 
cnargic: 1650-3 100 MJ/tds gehalte naftaleen (laag-hoog) 
(MJitds) 825- 1550 MJitds ds gehalte (50-40%) 

ruimte 20 -30 (m2xdag)ltds 
(m2 x dagen)/tds 

grond/hulpstoffen 2 kg itds aceton 
kgitds 1 kg/tds actief kool(waterzuivering) 

water (m3/tds) 40 m3/tds koelwater (oppervlaktewater) 
materialen ++++ 

4 m3itds stikstof 

lucht 500 - 1 O00 NM3itds 
aanwezig: N2, 02 ,  C02, 
NOX, CO, CxHy 

hoeveelheid als '?'O van de 1 kgitds (0,01%) 
input ds 
?40 droge stof in de stroom 
kwaliteit 

met name brandstof voor de 
stoomopwekking 
alleen beproefd op 400 m2 
schaal, 1 Otdshur 
omgerekend incl. opslag 

zeer procesmatig 

gezuiverd met actief kool 
door verbrandingsgassen 
stoomopwekking 

eventueel opwerken 
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NATTE OXIDATIE 
NATTE OXIDATIE marge I afhankelijk van I opmerkingen 

MILIEUWINST 

I 

hoeveelheid als YO van de I86-90% 
input ds 
YO droge stof in de stroom >70% 

I 
kwaliteit I 45% (relatief) 

I (toepasbaar Bsb) 
I 

Vracht en mobiliteit I 
Vrachtreductie ('Yo) 70- 100% 
Mobiliteitreductie (%) 90% 

MILIEUBELASTING 

Verbruik 

energie 

ruimte 
(m2 x dagen)/tds 
grondihulpstoffen 
kgitds 

water (m3itds) 

materialen 

Emissies 
water 

lucht 

bodem 

Hinder 
stank 
geluid 

0,s. gehalte in slibfractie door oxidatie van ca. 70% vd 
de 0,s. (zijnde ca 20% vd ds) 

korrelgroottes 
type ontwatering 

geen metalen 

inclusief ontwateren 

24-34 (m2xdag)/tds 

225 - 285 kg ltds 
18 kgitds 

totaal: 260 -3 1 O kg/tds 
12-19 kdtds + 

na mech.ontwatering en 
structuurwijziging 

oppassen voor os .  afname en 
correctie voor metalen 

1200-1500 MJ/tdS energiehuishouding proces 
os. gehalte 

capaciteit: 108.000tds slib/jr 
op 1 ha 
vloeibaar zuurstof 
salpeterzuur (53%) 
natronloog (33%) 

mogelijk aard verontreinigingen 
matig eigenschappen specie 

I 
geen 

electr: 159 kWh/tds (573 
MJitds) 
aardgas(0pstart): 7,3 "3 (234 
MJitds) 
vloeibaar 0 2 :  150 kWhitds 
(540 MJitds) 
normaal voor procesmatige 
verwerking 

slurriebereidingisproeien 
procesmatig 

in hal 
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THERMISCHE DESORPTIE 
THERMISCHE marge afiankelijk van opmerkingen 
DESORPTIE 

oppervlaktewater 
leidingwater 

type 
hoeveelheid als % van de 
input ds 

koelen 
bevochting product 
procesmatig 

?'O droge stof in de stroom 

kwaliteit 

Vracht en mobiliteit 

Vrachtreductie (%) 

Mobiliteitreductie (%) 

MILIEUBELASTING 

Verbruik 
energie 

ruimte 
(m2 x dagen)/tds 

grondlhulpstoffen 
kgltds 

water (m3/tds) 

materialen 

Emissies 
water 

lucht 

bodem 
Hinder 
stank 
geluid 

~ 

hoeveelheid als YO van de 
input ds 

?'O droge stof in de stroom 
kwaliteit 

van de slibfractie 

1750-2750 MJ/tds 
(totaal) 

15 - 36 (m2xdag)itds 

1,4 kgltds 
O, 1 kg/tds 
0,35 - 0,48 kg/tds 
2 - 3 kgitds 
0,7 - 1,0 m3itds 
0,23 - 2,28 m3/tds 
++++ 

spuistroom met zware 
metalen (bij natte 
rookgasreiniging), zouten 
(chloriden, fluoriden, 
sulfaten), minerale olie 

aanwezig: N2 (80%), O2 

(]O%), c o 2  (10%), stof, 

sporen NOx, CO, S02, HF, 

HCI, 
neen, voorziening 

mogelijk 
matig 

2,4 kgltds (0,24% vd ds) 
0, 1 kgltds 

kalk (droog) 
actief kool/bruinkool rookgasreiniging (drooginat) 
poly electroliet en waterzuivering 
zuur/loog (nat) 

eigenschappen specie 

I 

rookgasreinigingsresidu 
actief kool 
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SINTEREN 
I SINTEREN marge I afhankelijk van I opmerkingen 

I I I 

MILIEUWINST 
Producten I I I 

ruimte 40 - 60 (m2xdag)kds 
(m2 x dagen)/tds 
grondihulpstoffen 30-100 kg/tds 
kgltds 1,5 kg/tds 

O, 1 kg/tds 
0,72 kg/tds 
2 - 3 kgltds 

water (m3/tds) 2 m3ltds 
I materialen I ++++ 

I 

Emissies I 90% (relatief) 
I ontwatering/droging I water 
rookgasreiniging 

lucht zware metalen (hg, Cd) 
emissies van thermische 
voorbehandeling 

bodem neen, voorziening 

Hinder 

stank mogelijk 
geluid matig 
Afvalstoffen 

input ds 2,4 kgltds (0,24%) 

'Y0 droge stof in de stroom 

I kwaliteit I 

cap.: 100.000 tds/jr 
energiehuish. proces 
os gehalte 
ds gehalte (ontwatering) 
capaciteit 100.000 tds 
ds gehalte (ontwatering) 
kalk (droog) 
actief kool/bruinkool 
poly electroliet 
zuur/loog (nat) 

leidingwater 

wordt gezuiverd 
wordt gezuiverd 
wordt gezuiverd 

eigenschappen specie 

vliegas 
rookgasreinigingsresidu 
actief kool 

electriciteit: 540 kWh/tds 
aardgas: 1 1 O Nm3 

inclusief opslag. 

afinankelijk van SOOIl 

rookgasreiniging (drooginat) en 
waterzuivering 

procesmatig 

in hal 

wordt teruggevoerd in proces 

ahankelij k van tYPE 
rookgasreiniging 
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SMELTEN 
SMELTEN marge 1 afhankelijk van I opmerkingen 

MILIEUWINST 

hoeveelheid als YO van de I78-82% 10,s. gehalte in fractie I is 80% van de slibfractie 
input ds exclusief toeslagstoffen 

% droge stof in de stroom 
kwaliteit 90% (relatief) 

toepasbaar Bsb, cat 1 

I 

Mobiliteitreductie (Yo) 100% zware metalen 

MILIEUBELASTING 

energiehuish. proces 
os gehalte 
ds gehalte (ontwatering) 

ruimte 40 - 60 (m2xdag)itds capaciteit 100.000 tds 
(m2 x dagen)/tds 
grondihulpstoffen 
kgitds 

water (m3/tds) 

materialen 

100 - 200 kgltds 
1,5 kgltds 
O, 1 kg/tds 
0,72 kg/tds 
2 - 3 kg/tds 
2 m3ltds 
++++ 

ds gehalte (ontwatering) 

toeslagstof 
kalk 
actief kool 
poly electroliet 
zuur/loog 
leidingwater 

water ontwatering/droging wordt gezuiverd 
rookgasreiniging wordt gezuiverd 

lucht zware metalen (hg, Cd) ná rookgasreiniging 

bodem I neen, voorziening I 

stank mogelijk aard verontreinigingen 
geluid matig eigenschappen specie 

I I 

Afvalstoffen 

type 
hoeveelheid als YO van de 
input ds 2,4 kgitds (0,24%) rookgasreinigingsresidu 

actief kool 
% droge stof in de stroom 
kwaliteit 

clcctriciteit: 9 19 k Wh/tds 
aardgas: 150 "3 

inclusief opslag. 

procesmatig 

in hal 
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6.3 Testcases pilotsaneringen: Milieugebruiksinformatie 
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6.5 Aanzet methode milieubeoordeling locatie en producttoepassing 

Gewenst niveau in de oorzaak-gevolg keten 
In hoofdstuk 1 (figuur 2) is aangegeven dat de milieubeoordeling kan worden uitgevoerd op drie niveaus: de 
saneringslocatie, de behandeling van de specie en de bestemming van de specie. 
Ten aanzien van de behandeling is in de vorige paragrafen een milieubeoordelingsmethode gepresenteerd. Deze 
beoordeling lag op het niveau Milieugebruik - Milieukwaliteit in de oorzaak-gevolg keten. Voor het vergelijken 
van verschillende behandelingsopties lijkt dit niveau voldoende. 

Bij het beoordelen van de milieueffecten op de saneringslocatie, maar ook bij de (langdurige) toepassing van 
producten is het van belang om de gevolgen op de lange termijn te kunnen inschatten. Immers, de ingreep moet 
voor lange tijd (of altijd) afdoende zijn en de toepassing van (nog licht verontreinigde) producten in het milieu 
mag niet op termijn tot problemen leiden. 

Bij het vaststellen van het saneringsdoel bij saneringswerken, wordt zo goed als mogelijk is rekening gehouden 
met de risico’s en effecten op de langere termijn. De gevolgen op de langere termijn zijn echter pas bekend na 
meerjarige monitoring in het veld, of worden voorspeld op basis van modellen. Hier komen we weer terug in de 
kloof tussen wat we zóuden willen weten en wat we kímnen meten. 

Aanzet tot een methode 
De milieubeoordeling van de effecten van een ingreep op de locatie zou kunnen worden opgesplitst in het 
toetsen van de saneringsdoelstelling en van de milieuhygiënische doelstelling. 

Toetsing van de saneringsdoelstelling 
Bij het vaststellen van het saneringsdoel van ingrepen spelen de risico’s voor mens en ecosysteem een grote rol. 
Daarnaast wordt bij de vaststelling ook gekeken naar de functie van de locatie. Afhankelijk van de functie van 
de locatie wordt bepaald welke risico’s acceptabel zijn en dus hoeveel en welke specie weggehaald moet 
worden. 
Deze afweging wordt gemaakt in samenspraak met het bevoegde gezag in zake WVO en Wbb, belanghebbenden 
en experts. Hierbij wordt gepoogd om zo veel mogelijk gebruik te maken van de bestaande kennis en inzichten 
aangaande de risico’s. 

Het resultaat is een verwoording van het saneringsdoel in termen van de kwaliteitsklasse die de waterbodem na 
het baggeren moet hebben. 
Het saneringsdoel wordt vertaald in een baggerprofiel, waarbij wordt aangegeven welke lagen verwijderd 
moeten worden en met welke onnauwkeurigheid dit mag gebeuren. Op dit punt komen vaak economische 
belangen naar voren. Wanneer een klein deel van de te verwijderen specie op moeilijk bereikbare plaatsen of 
steile taluds aanwezig is, zullen de kosten drastisch stijgen. Het is mogelijk dat besloten wordt deze moeilijk te 
verwijderen specie te laten liggen, indien de risico’s dit toelaten. 

Voor het toetsen van het saneringsdoel en het behalen van het baggerprofiel, zijn voldoende methoden 
aanwezig. Daarnaast dient ook het herstel of de verbetering van de functionaliteit te worden vastgesteld . 

Toetsing van de milieuhygiënische doelstelling 
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Bij het vaststellen van het saneringsdoel wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande kennis 
over risico’s. Deze kennis is echter nog onvoldoende aanwezig. Daarom is het zinvol om tijdens en na ingrepen 
metingen te verrichten om de gevolgen te kunnen vaststellen. Dit geeft tevens een leereffect met betrekking tot 
de vaststelling van de saneringsdoelen bij volgende saneringen. 

De gevolgen kunnen worden voorspeld aan de hand van testen in het laboratorium, danwel gemeten in het veld. 
Onderstaand wordt een aantal methoden gegeven. 

Verspreiding van stoflen 
Voorspelling 
0 meting van uitloging in het laboratorium (kolom-, schudtesten), waarmee de potentiële verspreiding wordt 

aangegeven. 

meting van gehalten in het veld, waarmee de actuele verspeiding wordt vastgesteld. Hierbij dient rekening 
gehouden te worden met de natuurlijke aanwas van stoffen door nieuwe sedimentatie en door bronnen van 
verontreiniging. 

Vaststelling 

Ecotoxicologische efSecten 
Voorspelling 
0 LCA berekening van score op Humane, Aquatische en Terrestische toxiciteit. Hiermee wordt een worst case 

inschatting gegeven, waarbij aangenomen is dat de gehele vracht aan verontreinigingen zal uitlogen. 
0 modelmatige benadering (zoals bijvoorbeeld de bron-pad benadering) kan gebruikt worden voor een 

inschatting van humane en ecologische risico’s. 

Inschatting 
0 Bio-assays waarin de acute ecotoxische effecten worden vastgesteld, wanneer testorganismen worden 

blootgesteld aan de waterbodem. Hierbij is de keuze van de testdieren, alsmede de keuze van de 
leefomstandigheden die in het lab worden aangelegd, bepalend voor de relaties met de gevolgen die in het 
veld zullen optreden. 
Bio-accumulatietesten, waarin de chronische ecotoxische effecten worden vastgesteld, wanneer 
testorganismen worden blootgesteld aan de waterbodem. Bij accumulatietesten wordt gekeken naar ophoping 
van stoffen in de testdieren, waardoor op de langere termijn en in een andere schakel van de voedselketen 
mogelijk toxische effecten kunnen ontstaan. 

Vaststelling 
0 Het meten van ecotoxische effecten in het veld, gedurende meerdere jaren. 

Ecologische efSecten 
Voorspelling 

Vertalen van milieukwaliteits gegevens (textuur, organische stof gehalte, korrelgrootte, etc.) naar 

Vaststelling 
mogelijkheden voor ecologische herstel. Het meten van ecologische paramaters op het gebied van 

Het meten van ecologisch effecten in het veld, gedurende meerdere jaren. 

In POSW-kader is bij een aantal proefnemingen getracht de milieuhygiënische doelstellingen van verwerken en 
van baggeren te toetsen. Een echt gestructureerde en uitgekristalliseerde methode is er echter nog niet. Hoewel 
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deze beoordeling wettelijk niet verplicht is, wordt deze toch van groot belang geacht omdat dit de enige weg is 
om de primaire (milieuhygiënische) motieven voor de uitvoering te toetsen. 

Op dit punt zal echter nog veel ontwikkeling en onderzoek nodig zijn, dat vele jaren in beslag zal nemen. Bij het 
ter perse gaan van deze rapportage was recent een rapportage uitgekomen, waarin een meerjarige monitoring 
van twee saneringslocaties werd beschreven. Dit betrof de deelsanering aan de Nieuwe Menvede en een ingreep 
in het Spijkerboor. De conclusie van de studie is dat het effect van de ingrepen sterk bepaald wordt door de 
kwaliteit van de aanvoer van nieuw sediment. 
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