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VOORWOORD 

In het kader van het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen 
Waterbodems, fase I1 is een drietal pilotsaneringen uitgevoerd. 
Deze pilotsaneringen zijn praktijktesten van integrale sane- 
ringsketens op locatie. Enerzijds vormt een pilotsanering een 
beproeving en een demosntratie van een mogelijke saneringske- 
ten, anderzijds kan een pilotsanering een essentiële bijdrage 
leveren aan de sanering van een locatie met een verontreinigde 
waterbodem. 

De tweede pilotsanering van POSW heeft in 1995 en 1996 plaats- 
gevonden. Hiervoor is van een kribvak in de Nieuwe Merwede 
('locatie 502') een deel van het verontreinigde sediment 
weggebaggerd. De baggerspecie is vervolgens verwerkt in een 
keten waarbij het zand is afgescheiden en vervolgens weer 
teruggebracht in het kribvak, en waarbij de fijne fractie in 
enkele stappen is verwerkt tot kunstbasalt. 

Het voorliggende rapport is de eindrapportage monitoring en 
evaluatie. Hierin wordt op basis van tussentijdse evaluaties 
van projectfasen en deelactiviteiten enerzijds en bereikte 
resultaten anderzijds, beoordeeld in welke mate de verschillen- 
de doelstellingen van het project zijn behaald. Ook zijn 
hierbij de leerpunten geëvalueerd. 

Het rapport bevat in een bijlage een beschouwing over de 
aspecten van opschaling en uitvoering van het saneren van een 
riviersysteem. Deze beschouwing is volledig voor rekening van 
DHV Milieu en Infrastructuur. 

Lelystad, juli 1997 

Programmabureau POSW 
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O SAMENVATTING 

In de periode 1993-1996 is een pilotsanering voorbereid en uitgevoerd van een kribvak in de 
Nieuwe Merwede. De ernstig verontreinigde locatie is in grote mate representatief voor 
belangrijke delen van het Nederlandse riviergebied. 
De pilotsanering is geïnitieerd door en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de RWS 
Zuid-Holland en het door het RIZA gecoördineerde Projectbureau POSW. De uitvoering van 
de pilotsanering lag in handen van de Bouwdienst. Met de pilotsanering werd beoogd: 
1 het beproeven van een volledige saneringsketen van milieuvriendelijke bagger- en 

verwerkingstechnieken 
2 het scheppen van voorwaarden voor ecologisch herstel op de locatie 
3 het ontwikkelen van een draaiboek voor sanering van een groter gebied 
4 het leveren van inzicht in de relevante technische, milieu-hygiënische, financieel- 

economische en organisatorische aspecten voor een dergelijke sanering. 

In de loop van het project is ervaring opgedaan met betrekking tot de volgende clusters van 
activiteiten: 

planvorming : het uitwerken van doelen, randvoorwaarden en aanpak 

vooronderzoek : informatieverzameling voor de besluitvorming over en 

vergunningen : het verkrijgen van vergunningen voor het uitvoeren van 

civieltechnische uitvoering : 

in planningsdocumenten van projectonderdelen 

de voorbereiding van saneringswerkzaamheden 

de sanering 
sanering van de locatie door eerst verwijderen van de 
toplaag van de waterbodem, het opbrengen van schoon 
zand uit de directe omgeving en het storten van een 
gedeelte van de specie in het depot de Papegaaienbek 
het verwerken van een deel van de specie door zand- en 
slibscheiding, ontwatering en drogen van de slibfractie 
en het thermisch immobiliseren van het gedroogde slib, 
resulterend in de productie van 300 ton basalt. 

thermische immobilisatie 

Pllanvorming 
In de vorm van een Plan van Aanpak, een Functioneel Plan en een Technisch Plan zijn de 
doelstelling , randvoorwaarden en uitvoeringsaspecten van onderdelen stapsgewijs uitgewerkt. 
De plannen waren gericht op het doorlopen van een keten van technieken. Met inachtneming 
van deze samenhang is per onderdeel een functioneel programma van eisen opgesteld waarin 
werkwijze en beoogd resultaat zijn omschreven. Op basis hiervan zijn bestekken opgesteld en 
heeft aanbesteding van deelactiviteiten plaatsgevonden. 

Het proces van stapsgewijze inperking en verbijzondering van projectonderdelen heeft aan de 
verwachting voldaan. Aandachtspunten voor stroomlijning van dit proces in toekomstige 
saneringen betreffen: 
- 
- 

het evenwichtig faseren van voorbereiding en uitvoering; 
het afstemmen van de stapsgewijze informatieverzameling en besluitvorming over aard 
en strekking van projectonderdelen. 
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Vanwege de lange doorlooptijd en het proefkarakter van het project waren bijstellingen 
regelmatig nodig. 

Een algemene kanttekening bij de gekozen benadering betreft de inperking van te 
onderzoeken ketenelementen vooraf. Voor de belangrijkste onderdelen is één 
productiemethode danwel werkwijze gevolgd waarvan verwacht mocht worden dat deze in 
toekomstige saneringen op grote schaal toepasbaar is. De pilotsanering heeft niet beoogd 
variaties in werkwijze en procesomstandigheden te onderzoeken. De verdere optimalisatie en 
vergelijking met alternatieven verdient nadere aandacht in de voorbereiding van toekomstige 
saneringen. 

Vooronderzoek 
Voorafgaande aan de pilotsanering was vastgesteld dat, op basis van toenmalige inzichten, 
voor de locatie sprake was van een saneringsnoodzaak én saneringsurgentie. In het 
vooronderzoek voor de pilotsanering zijn de saneringsnoodzaak en -urgentie nader bezien. 
De locatie wordt gekenmerkt door afzetting van slib op een zandige ondergrond, tevens 
watervoerend pakket. De verontreinigingen in het slib overschreiden de interventiewaarden 
voor PAK, PCB’s en metalen. Op grond hiervan is de saneringsnoodzaak bevestigd. 
Getracht is de urgentiestelling in het vooronderzoek te nuanceren. 
Bio-assays gaven geen eenduidig beeld van de actuele risico’s voor het ecosysteem. Een 
saneringsurgentie vanuit deze optiek kon niet eenduidig worden vastgesteld. Met het oog op 
verspreidingsrisico’s is het volgende geconcludeerd. Het risico op verspreiding van 
verontreinigingen via het oppervlaktewater wordt groot geacht. Het heersende dynamisch 
evenwicht kan afwisselend erosie als sedimentatie tot gevolg hebben, waardoor verontreinigd 
slib kan verplaatsen. Door inzijging van rivierwater vindt verspreiding plaats van 
verontreinigingen naar het grondwater, met name arseen en lichte PAK-componenten. Deze 
verspreiding verloopt langzaam en de te verwachten consequenties van deze verspreiding op 
termijn zijn gering. Als gevolg is sanering om reden van verspreiding via het 
oppervlaktewater als urgent en via het grondwater vooralsnog als niet-urgent beoordeeld. 

In het vooronderzoek zijn de bodemopbouw en de verontreinigingssituatie nader vastgesteld. 
De verontreiniging bleek hierbij aanzienlijk dieper voor te komen door de aanwezigheid van 
een oude stroomgeul in het kribvak. De totale hoeveelheid verontreinigd slib in het kribvak 
werd geschat op 95.000 m3, aanzienlijk meer dan de hoeveelheid van 23.000 m3 waar 
oorspronkelijk van werd uit gegaan. 

Met behulp van lodingen en GIS-simulaties is de uitgangssituatie in het kribvak gedetailleerd 
in beeld gebracht en zijn in overleg met de USW’) saneringsprofielen bepaald. Er is daarbij 
gekozen voor een variant waarbij alleen de toplaag van het slib is verwijderd en gedeeltelijk 
aangevuld met schoon zand. Doordat het nieuwe profiel, ook na zandsuppletie, lager ligt dan 
het oude, kan hierop nieuw en minder verontreinigd rivierslib sedimenteren totdat weer een 
fysisch evenwicht is bereikt zoals in de huidige situatie. 
In de loop van het project heeft de toepassing van GIS als instrument van oordeelsvorming en 
uitvoeringsvoorbereiding vorm gekregen. De aan het GIS c.q. dataverwerking te stellen eisen 
zijn zo gaande het traject inzichtelijk geworden. Met deze ervaring is het naar verwachting 

”Uitvoeringsbureau Sanering Waterbodems 
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mogelijk om in toekomstige projecten vooraf te specificeren waaraan het GIS moet voldoen 
en hoe hiervan effectief gebruik gemaakt kan worden. 

Om onevenredige aantasting van het landschap en het ecosysteem te voorkomen is op verzoek 
van derden de sanering van de rietkraag achterwege gebleven. Onderzoek achteraf heeft 
uitgewezen dat de bodem onder de rietkraag licht verontreinigd (klasse 2) is. 

Als saneringsmaatregel is gekozen voor een "leeflaag"-variant . In een later stadium zijn 
indicatieve berekeningen uitgevoerd naar het milieuhygiënische effect van deze vorm van 
sanering. Geconcludeerd is dat de inzijging van rivierwater en daarmee de verspreiding van 
verontreinigingen naar het grondwater nauwelijks veranderen ten opzichte van de 
uit gangssituatie. 
Wel wordt de lokale blootstelling van bodemorganismen aan verontreinigingen sterk beperkt 
en wordt de verspreiding via het oppervlaktewater tegengegaan. 

Geconcludeerd kan worden dat het vooronderzoek toereikend is geweest om een voldoende 
grondslag te verkrijgen voor het omschrijven van de uit te voeren saneringsmaatregelen. De 
keuze van saneringsvariant en de vooraf beoordeling van de milieuhygiënische effectiviteit 
zijn onderbelicht gebleven. 

Vergunningen 
Bij aanvang van het project werden in eerste instantie vergunningen dan wel toestemmingen 
noodzakelijk geacht voor: 
- 
- 
- 

het storten van gebaggerde specie in het depot Papegaaienbek; 
het uitvoeren van de beoogde sanering op basis van een beschikking ex Wbb; 
het transport van de gebaggerde specie binnen Nederland in het kader van de 
Verordening Bedrijfsafvalstoffen; 
het exporteren naar het buitenland van gebaggerde specie en een importvergunning 
voor producten van de immobilisatieproef. 

- 

Geconcludeerd kan worden dat de gestelde doelen met betrekking tot het verkrijgen van de 
benodigde vergunningen slechts ten dele zijn bereikt. Het project is als proefproject 
uitgevoerd. Gebleken is dat een goede oriëntatie op en inleving in de procedures van groot 
belang is. Behalve het vroegtijdig maken van heldere afspraken is het inbouwen van 
controlemomenten noodzakelijk om vertraging en afbreukrisico's te voorkomen. 
Er is goede ervaring opgedaan met open voorlichting en publiciteit. 

Civieltechnische uitvoering sanering 
De doelen van de civieltechnische uitvoering van de sanering waren: 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

het bepalen van de benodigde interactie tussen uitvoering en onderzoek; 
het bepalen van de saneringsstrategie (inclusief herstel beschadigde oevers) ; 
het vaststellen van de te volgen aanbestedingsprocedure; 
het leren ten behoeve van grootschalige saneringswerken; 
het opleveren van een gesaneerde waterbodem volgens een bij het bestek beschreven 
ontgravingsprofiel ; 
het deponeren van het ontgraven sediment in het depot Papegaaienbek; 
een gedeeltelijke (abiotische) herinrichting van de waterbodem en oevers na de 
sanering; 



- het aanleveren van thermisch te 

De saneringsdoelen werden in 
eisen en randvoorwaarden in een 
bestek vastgelegd. Geëist werd een 
profiel te leveren dat maximaal 
10 centimeter afwijkt van het 
ontwerp. Het bestek is met 
voorafgaande selectie aanbesteed 
conform een normaal 
uitvoeringswerk. 
De opdracht werd conform de 
procedure gegund aan de 
inschrijver met een voldoende en 
betrouwbaar plan en de laagste 
prijs. De inschrijving week minder 
dan 10% af van de besteksraming. 

Het werk is volgens plan van de 
aannemer uitgevoerd met een 
emmermolen en een kraan. Het 
werk is circa zes weken op een 
geplande doorlooptijd van 19 
weken uitgelopen door een verlate 
start, operationele problemen en 
weersomstandigheden. 

immobiliseren slib. 

Bovenaanzicht emmermolen en beunbak 
Bron: RWS, Meetkundige dienst 

Er is een profiel opgeleverd dat vrijwel binnen de toleranties van het bestek viel. De geëiste 
toleranties zijn daarbij met enkele procenten over- en onderschreden. Hoewel het werk in 
absolute zin niet aan de specificaties voldeed, kon worden geoordeeld dat er voldoende 
nauwkeurig en beheerst gewerkt is. 
De emmermolen is nauwkeuriger gebleken dan de kraan. In totaal is 5 1.415 m3 waterbodem 
ontgraven, waarvan 984 m3 beschikbaar is gesteld voor verdere verwerking. 
Totaal is 14.170 m3 zand gesuppleerd. Deze suppletie kon niet volgens het plan van de 
aannemer worden uitgevoerd. Het grove zand bleek door de relatief geringe valhoogte 
moeilijk verspuitbaar te zijn, waardoor mechanisch uitgevlakt moest worden. Vastgesteld is 
dat daardoor geen verontreinigd slib is opgestuwd. 

Geconcludeerd kan worden dat de sanering volgens bestek, binnen geraamde kosten en met 
geringe afwijking van de planning is uitgevoerd. De doelen die met de pilotsanering werden 
beoogd zijn grotendeels bereikt. Het met de pilotsanering beoogde leereffect kan verder 
toenemen indien de resultaten van het onderhavige project met die van andere pilotsaneringen 
(Ketelmeer, Delfzijl, Petroleumhaven, Spijkerboor) worden geëvalueerd. 

Thermische immobilisatie 
Hoofddoelen van de thermische immobilisatie zijn: 
- 
- 

het beproeven van de techniek in een volledige saneringsketen 
het verkrijgen van inzicht in de relevante technische, milieuhygiënische en financieel 
economische aspecten van het toegepaste proces 
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- het verkrijgen van inzicht in de hergebruiksaspecten en toepasbaarheid van ontstane 
bouwstoffen. 

Nevendoelen zijn: 
- 
- 

het opdoen van ervaring met de interactie tussen onderzoek en uitvoering 
het opdoen van ervaring met de opzet en uitvoering van proeven met 
verwerkingstechnieken op proefproductieschaal en mogelijkheden van hergebruik 
het doorlopen van een aanbestedings- en gunningsprocedure. - 

Via prekwalificatie zijn potentiële gegadigden geselecteerd om een offerte uit te brengen voor 
de productie van 500 ton thermisch immobilisaat. Vier combinaties is verzocht een plan van 
aanpak met prijs in te dienen in op basis van een in de tussentijd opgesteld bestek. In dit 
bestek zijn de doelen van de praktijkproef in eisen en randvoorwaarden vastgelegd. 
De feitelijke immobilisatie is in een bestaande installatie uitgevoerd. 

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de proef zijn twee belangrijke wijzigingen 
doorgevoerd: 
- 
- 

de vereiste hoeveelheid geproduceerd basalt is bijgesteld tot 300 ton; 
van een oorspronkelijk beoogde installatie kon om vergunningstechnische redenen geen 
gebruik gemaakt. Er moest in een laat stadium een alternatief worden gevonden. 

Voor de praktijkproef is 984 m3 waterbodem, overeenkomend met 1439 ton natte specie en 
689 ton droge stof, voor verwerking aangeboden. De verwerking omvatte zandafscheiding en 
ontwateren, drogen en thermische immobilisatie van de slibfractie. In de figuren op de 
volgende twee pagina's is schematisch aangegeven wat het procesverloop is geweest voor de 
vaste massa (als droge stof) en voor cadmium. Meer figuren zijn opgenomen in bijlage 6. 

Zandafscheiding 
De specie is vooraf ontdaan van grof zand, ontwaterd en gedroogd in Nederland. Het uit te 
voeren immobilisatieproces vergt namelijk slib met een zo laag mogelijk grof zandgehalte, om 
het proces te kunnen versnellen. 
Om de - dunne - specie in de installatie te kunnen verwerken is eerst zand toegevoegd. Totaal 
is 588 ton ds zand toegevoegd en vervolgens 639 ton ds zand afgescheiden. De 
verontreinigingen bleken voor het grootste deel in het afgescheiden slib te zijn 
geconcentreerd. Alleen PAK bleek ook in substantiële hoeveelheden in het afgescheiden zand 
voor te komen. 
Van de aangevoerde specie is 37 ton ds niet verwerkt en ca 30 ton niet traceerbaar binnen de 
nauwkeurigheid van de metingen. Uiteindelijk is 1088 ton slibkoek verkregen met 53 % droge 
stof. 
Geconciudeerd kan worden dat, vanwege de zandbijmenging, de uitvoering van de 
zandafscheiding niet voldeed aan de wensen. Het grove zand was echter voldoende verwijderd 
om het verder te kunnen verwerken. 

Drogen 
De natte slibkoek is bij ca 230 "C gedroogd tot 462 ton gedroogd materiaal met een droge 
stof gehalte van ca 95 % . Zo'n 6% van het ingaande materiaal is door verbranding of emissie 
verdwenen, hetgeen geleid heeft tot een vergelijkbaar procentueel verlies aan 
verontreinigingen. 
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Smelten en vormgeven 
De gedroogde slibkoek is voor een groot deel naar Duitsland getransporteerd voor verdere 
verwerking in de smeltovens. Een deel is als reserve achtergehouden. 
Het smeltproces vond plaats onder gereduceerde omstandigheden. Het doel hiervan was om 
relatief vluchtige metalen uit te dampen en te concentreren in afvalproducten die als grondstof 
in andere processen verwerkt konden worden. 

Verkregen stollingsproducten 
Bron: RIZA 

De belangrijkste wijziging van de voorgenomen werkwijze betrof de dosering van 
toeslagstoffen en de uitvoeringsperiode. Vanwege de hoge zandgehalten in het te smelten slib 
is het drievoudige aan toeslagstoffen, tot ca 45 % massalmassa, gedoseerd. 
Aan de uitloop van de proef lagen diverse organisatorische en technische problemen ten 
grondslag: 
- het op korte termijn vinden van een nieuwe samenwerking na afvallen van de 

oorspronkelijke partner; 
overmacht door het overlijden van de eigenaar met de specifieke kennis van het 
smeltprocédé; 
lopende verplichtingen van het bedrijf om ook andere partijen afval te verwerken. 

- 

- 

Ondanks de problemen die zich hebben voorgedaan is het experiment, mede door de grote 
inzet van de betrokkenen, geslaagd. De verkregen resultaten geven een goed inzicht in het 
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immobilisatieproces en de gegenereerde producten. 

Uit 331 ton droog slib en 151 ton toeslagstoffen is uiteindelijk 307 ton immobilisaat 
verkregen. Het balansverschil, voor een groot deel gloeiverlies, bedraagt 149 ton droge stof. 

Milieu flecten 
De verontreinigingen blijken geheel verschillende wegen te zijn gegaan. Relatief vluchtige 
verbindingen, zoals cadmium, lood, zink en arseen zijn voor meer dan 95 % verdampt en 
terecht gekomen in afzettingen op luchtkanalen, filterresiduen van de luchtbehandeling en 
slibben van de natte gaswassing. PAK is door uitgloeiing vrijwel geheel verdwenen. Alleen 
chroom en koper zijn vrijwel volledig in het immobilisaat terecht gekomen. In onderstaande 
tabel zijn de resultaten van analyses van de materialen en de uitloogtesten samengevat. 

Samenstelling S en uitloogbaarheid U bij L/S= 10 van uitgangsmateriaal, 
tussenproducten en eindproduct. Alle getallen in mg/kg ds 

Arseen 

Cadmium 

Chroom 

Koper 

Kwik 

Lood 

Zink 

PAK (10 
VROM) 

Baggerspecie 
%F U 

140 130 0.82 

15 11 < 0,002 

350 360 0.21 

240 240 0.07 

15.5 10 <0,0003 

410 320 <0,08 

1800 1600 0,94 

72 0,012 

Slibkoek 
S K  s l i p  U 

170 

18 

410 

320 

12.5 

500 

2000 

77 

170 0,15 

16 0.10 

490 0.17 

310 O, 16 

13.5 <0,0003 

470 0.13 

2100 24.4 

<0,0003 

Gedroogd slib 
sK U 

~~ 

133 168 2.34 

13 17 0,004 

288 420 0.45 

225 313 2.84 

7 9 <0,0003 

390 455 <0.05 

1500 2075 0,17 

81 0,0001 

Basalt 
U SK 

~~ 

<5 < 5  0.09 

<0,2 <0,1 <0,001 

140 430 0.22 

95 220 0.26 

<0,1 <0,1 <0,003 

24 6 0,094 

270 700 0.56 

<0,25 0.25 <0,0003 

SK: 
S,,,: 

Standaard ontsluiting van metalen met koningswater (HCIIHNO,) 
Intensieve ontsluiting van metalen met HF 

Het gevormde basalt voldoet aan de gestelde uitloogeisen om als categorie I-bouwstof 
conform het Bouwstoffenbesluit te worden toegepast. Ten opzichte van de oorspronkelijke 
specie is in het algemeen echter geen sprake van een significante afname van de uitloging, 
ondanks het feit dat een aantal verontreinigingen niet in de gevormde basalt maar in 
gegenereerde restfracties zijn geconcentreerd. 

Geconcludeerd kan worden dat het mogelijk is om basalt te vormen uit zwaar verontreinigd 
slib. De benaming "immobilisatie" is daarbij echter niet geheel terecht gebleken. Er is zowel 
sprake van een reinigingsproces, waarbij vluchtige metalen in reststoffen worden vastgelegd, 
als van een vastlegging van verontreinigingen in een stollingsproduct. Voor de zwaar 
verontreinigde afvalproducten zullen verdere verwerkingsmogelijkheden gezocht moeten 
worden. Niet verwacht mag worden dat door de optimalisatie van het toegepaste proces, mede 
door terugvoer van afvalstromen naar de smelt relatief vluchtige verontreinigingen wel in het 
basalt geïmmobiliseerd zullen worden. Er zal eerder ophoping optreden in diverse circuits van 
lucht- en waterbehandeling. 
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Niet beoordeeld kan worden of het gekozen smelt-/immobilisatieproces het juiste proces is 
geweest. Bij uitvoering van de immobilisatie onder meer geoxideerde omstandigheden zou de 
effectiviteit in dit verband kunnen toenemen. Pas bij vergelijking met, dan wel uitvoering 
van, proeven met andere thermische technieken is vast te stellen waar een optimum ligt. Een 
oordeel over de geschiktheid van het nagevolgd proces kan dan ook niet geveld worden. 

Samenvattend zij gesteld dat de pilotsanering geslaagd is. Een aantal belangrijke onderdelen 
van de saneringsvoorbereiding en -uitvoering zijn in de praktijk getest, met overwegend goed 
resultaat. Zo zijn waardevolle gegevens en inzichten verkregen die richtinggevend zijn voor 
de toekomstige saneringen in het rivierengebied. 
In het voorbereidingstraject voor deze saneringen vragen de volgende aspecten nadrukkelijk 
aandacht: 

a Het milieurendement van de sanering. 
Geconcludeerd kan worden dat het milieurendement van de gevolgde pilotsanering 
beperkt positief is geweest: 
- De verontreinigingde waterbodem is slechts gedeeltelijk verwijderd. De 

verspreidingsrisico’s via het grondwater zijn door de sanering niet verminderd. 
Wel zijn de risico’s voor verspreiding via het oppervlaktewater en de risico’s 
voor het ecosysteem ten gevolge van directe blootstelling weggenomen. 
De verwerking heeft een moeilijk toetsbaar rendement gehad. Ten opzichte van 
de oorspronkelijke specie zijn de gehalten aan verontreinigingen in het basalt 
afgenomen. Er zijn overigens grote hoeveelheden toeslagstoffen gebruikt. 
Een significante verbetering van het uitlooggedrag is echter niet geconstateerd. 
Daar staat tegenover dat bij het verwerkingsproces een belangrijk deel van de 
verontreinigingen in afvalfracties terecht gekomen, die alsnog onder IBC- 
condities geborgen moeten worden, tenzij toepassing als grondstof in andere 
productieprocessen mogelijk blijkt. 
Uit verontreinigde specie is bruikbaar zand en bruikbaar basalt verkregen, 
waardoor bespaard kan worden op ruimte beslag door stort en primaire 
grondstoffen. Opschalingsstudies zullen moeten aangeven of dit op relevante 
schaal technisch en economisch haalbaar is. 

- 

- 

b De geschiktheid van het toegepaste immobilisatieproces. 
Een second opinion heeft uitgewezen dat ook andere processen in aanmerking kunnen 
komen die milieuhygiënisch doelmatiger en financieel aantrekkelijker kunnen zijn. 
Vergelijkend praktij konderzoek is dan ook zinvol. 

c De controle en beheersbaarheid van de gehele keten. Gebleken is dat onjuiste aannames 
en niet correcte uitvoering van deelstappen in de gehele keten doorwerken. Een 
controle systematiek, op basis van kwantificeerbare grootheden die met een voldoende 
informatiekwaliteit kunnen worden vastgesteld en geïntegreerd met planning en 
voortgangsbewaking, kunnen de risico’s in deze bespreken. 
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Leerervaringen 
Het pilotproject heeft veel geleerd. Onderstaand zijn de belangrijkste leerervaringen 
samengevat ten behoeve van toekomstige saneringsprojecten. 

Planvorming 
In de voorbereiding van de pilotsanering is gekoerst op een mix van a) productbeheersing en 
b) procesbeheersing. In toekomstige saneringsprojecten van substantiële omvang doet zich de 
volgende keuze voor: 
a het gefaseerd ontwikkelen van een volledig uitgewerkt werkplan, op basis van 

voldoende zekerheid omtrent de feitelijke uitgangssituatie, de doelstellingen en 
operationele randvoorwaarden (tijd, geld) en daaruit afgeleid de belangrijkste keuze 
momenten en consequenties; 
het ontwikkelen van een structuur en het beschikbaar stellen van een taakstellend budget 
om, binnen duidelijke grenzen, een maximale realisatie van de gestelde doelen te 
bewerkstelligen. 

b 

Model a vraagt, meer dan in het onderhavige geval kon plaatsvinden, een voortraject van 
onderzoek en oordeelsvorming over de technisch inhoudelijke saneringsaanpak (vergelijk 
systematiek Wet bodembescherming, verder te noemen Wbb). Door dit voortraject vergt de 
aansturing van de projectuitvoering een minder zware en zelfstandig bevoegde 
projectorganisatie. 

Model b verlegt het beheersen van de risico’s tijdens de projectuitvoering van het voortraject 
naar het snel en adequaat kunnen reageren op de ontwikkelingen die zich voordoen. Dit vergt 
meer bevoegdheden van de projectorganisatie voor de inzet dan wel het heralloceren van 
middelen, met inbegrip van het zonodig herzien van doelstellingen en resultaat. 
Voor waterbodemsaneringen, die naar aard en inhoud redelijk overzienbaar zijn, verdient 
model a de voorkeur. In dit verband dient ruim aandacht gegeven te worden aan de 
verbetering van de onderzoeksstrategie. 

Uitvoering 
De ervaringen die met deze pilotsanering zijn opgedaan wijzen wat betreft het vooronderzoek 
uit dat een stapsgewijze benadering wenselijk is. De balans tussen benodigde informatie 
grondslag en gewenste zekerheden uit oogpunt van oordeelsvorming is in het onderhavige 
project niet volledig gevonden, en zal in voorkomende gevallen ook niet volledig gevonden 
kunnen worden. Dit betekent dat het omgaan met onzekerheden en optimalisatie van 
inspanningen in vorenbedoeld procesgang nadere aandacht zullen verdienen. 

Ten aanzien van de civieltechnische uitvoering, inclusief voorbereiding, aanbesteding en 
controle op voortgang en resultaat is nauwelijks sprake van open einden. Resterende 
aandachtspunten zijn het elimineren van niet relevante bestekseisen en het expliciteren van 
criteria voor acceptatie van resultaten voor zover deze in absolute zin nog enigszins van 
vooraf gestelde eisen afwijken. 

Ten aanzien van de immobilisatie heeft de pilotsanering belangrijke inzichten in 
uitvoerbaarheid en performance opgeleverd. Het experimentele karakter van de activiteit 
beperkt vooralsnog het zicht op een volwassen uitvoeringspraktijk, in het bijzonder 
aangaande: 
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- capaciteit en haalbare productiesnelheid; 
- 
- 
- kosten. 

verhoudingen tussen verwerkte specie, toeslagstoffen en gegenereerde reststoffen; 
verdeling van maatgevende verontreinigingen over de verschillende materiaalstromen; 

Ten aanzien van de saneringsketen is met de pilotsanering aangetoond dat zij goed uitvoerbaar 
is. Daarbij zij gesteld dat de beeldvorming van de milieuhygiënische effectiviteit onvolledig 
is. Enerzijds is de milieuhygiënische effectiviteit op de gesaneerde locatie onbekend. Dit 
betreft de reductie van verspreidingsrisico’s en van blootstellingsrisico’s in relatie tot het 
ecosysteem, mede ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Anderzijds is gebleken dat 
immobilisatie leidt tot een herschikking van anorganische microverontreinigingen over 
verschillende fracties product en reststoffen, respectievelijk tot ontleding van de organische 
verontreinigingen. 
Het milieurendement ten opzichte van het storten van de verwijderde specie kan niet worden 
vastgesteld. Als belangrijk voordeel resteert een volumereductie, bereikt met een substantiële 
input van energie en kosten. Dergelijke overwegingen zullen in toekomstige gevallen 
betrokken moeten worden in de fase van (sanerings)planvorrning. 
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1 INLEIDING 

1.1 Probleemschets 

Nagenoeg de gehele waterbodem in de grote riviersystemen in Nederland is verontreinigd. De 
verontreiniging is daarbij veelal geconcentreerd in de fijne fractie, zijnde slibben die in de 
loop van deze eeuw, met een piek in de jaren '60, in de meer stagnante delen van het 
watersysteem zijn bezonken. 
Zowel de kwantiteit als kwaliteit van de afzettingen zijn mede door de mens beïnvloed, De 
beïnvloeding van kwaliteit hangt samen met puntlozingen en diffise belastingen, de invloed 
op kwantiteit met ingrepen in de betreffende watersystemen. Illustratief in dit verband zijn de 
afsluiting van het Haringvliet en de afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee, met vergaande 
gevolgen voor sedimentatieprocessen en afzettingsgebieden van Rijnslib. 
Ook in de Nieuwe Merwede heeft de mens aldus zijn stempel gedrukt, vooral in de vorm van 
(ernstig) verontreinigde waterbodem in de tussen de kribben gelegen minder doorstroomde 
rivierdelen en de hoofdgeul. 

Nu een belangrijke reductie van de belasting van riviersystemen met verontreinigingen is 
bereikt, ook in het buitenland, kan sanering van deze verontreinigde waterbodems ter hand 
worden genomen. Het RIZA coördineert in dit verband het Programma Ontwikkeling 
Saneringsprocessen Waterbodems (POSW). Het POSW is een samenwerkingsprogra van 
overheid en bedrijfsleven. 
In een eerste fase van dit programma is een scala van technieken op de mogelijke 
toepasbaarheid beoordeeld. In de tweede fase, die begin 1997 afloopt, worden geselecteerde 
technieken geoperationaliseerd en worden ketens van beproefde technieken in pilotsaneringen 
gedemonstreerd. Tot de kansrijke technieken behoort de thermische immobilisatie van 
slibben, welke beoogt om uit verwijderde baggerspecie een stollingsproduct te verkrijgen dat 
milieuhygiënisch verantwoord en nuttig toepasbaar is. 

Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland bereidt de sanering en het ecologisch herstel van de 
waterbodems in het Benedenrivierengebied voor. In dit verband worden in het Nader 
Onderzoek Zuidrand diverse onderzoeken uitgevoerd, mede gericht op de mogelijkheden tot 
herstel van de milieukwaliteit. Sanering en ecologisch herstel van de Nieuwe Merwede valt in 
dit project. 

Omdat zowel POSW als de directie Zuid-Holland betrokken zijn bij het vinden van 
oplossingen voor het probleem van de verontreinigde waterbodems, is besloten een 
gezamenlijke pilotsanering voor te bereiden en uit te voeren, gericht op: 

1 

2 

het beproeven van een keten van operationele, milieu-vriendelijke bagger- en 
verwerkingstechnieken 
het scheppen van voorwaarden voor ecologisch herstel van een riviersysteem. 

Als proeflocatie is gekozen voor een kribvak in de Nieuwe Merwede. Als keten zijn de 
technieken baggeren, scheiden en thermisch immobiliseren van afgescheiden slib genomen. 
Met deze opgave en randvoorwaarden heeft een projectgroep onder leiding van de 
Bouwdienst plannen voor de pilotsanering uitgewerkt en de uitvoering van het onderzoek 
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voorbereid, begeleid, gecontroleerd en geëvalueerd. 

1.2 Doelstelling van de monitoring en evaluatie 

De pilotsanering van het kribvak in de Nieuwe Merwede, met een doorlooptijd van ruim twee 
jaar, vormde een complex geheel van deelactiviteiten. DHV Milieu en Infrastructuur verkreeg 
de opdracht om tussentijdse evaluaties van projectfasen, -deelactiviteiten en resultaten te 
verzorgen en om op basis hiervan een eindrapportage op te stellen. Het doel van deze 
activiteit is vast te stellen of de door RWS geformuleerde doelstellingen bereikt zijn en 
leerpunten te evalueren. 
Om een grondslag voor oordeelsvorming te verkrijgen is in de loop van het gehele project 
technisch-inhoudelijke informatie verzameld en geanalyseerd. Daarbij is het proces van plan- 
en besluitvorming MUW gevolgd, met het bijwonen van projectgroepbesprekingen en het 
voeren van gesprekkedinterviews met deelprojectleiders. DHV is bij de uitvoering van deze 
monitoring en evaluaties, op onderdelen geassisteerd door MMG Environment te Den Haag. 
MMG Environment heeft bijgedragen aan de vormgeving van onderhavig project. 

Het voorliggende rapport betreft de eindevaluatie van het gehele project. Het vat daartoe de 
uitgevoerde deelprojecten en resultaten samen en geeft een doorkijk naar de 
toepassingsmogelijken en uitvoeringsaspecten van een riviersanering op grote schaal. 
De evaluatie van de deelprojecten is beschreven in de hoofdstukken 2, Planvorming en 
voorbereiding en 3, Uitvoering en resultaten. De conclusies hiervan zijn in hoofdstuk 4 
opgenomen. 
In bijlage 3 is een beschouwing opgenomen over de opschalings- en uitvoeringsaspecten van 
het saneren van een riviersysteem volgens dit concept. Daarin is tevens ingegaan op de 
kosten. 

In het rapport worden feiten en oordelen van DHV weergegeven. Om redenen van 
herkenbaarheid zijn reflecties en oordelen cursief en zo kort mogelijk na de waargenomen 
feiten weergegeven. 
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2 PLANVORMING EN VOORBEREIDING 

2.1 Doel van de pilotsanering 

De pilotsanering kent twee centrale doelen: 
1 

2 

het beproeven van een keten van operationele milieu-vriendelijke bagger- en 
verwerkingstechnieken 
het scheppen van voorwaarden voor ecologisch herstel van een riviersysteem. 

Doelstelling 1 
Dit doel is ontleend aan het door het RIZA gecoördineerde Programma Ontwikkeling 
Saneringsprocessen Waterbodems. Het POSW heeft als hoofddoelen: 
a 

b 

het beproeven van een volledige saneringsketen met als nevendoel het ontwikkelen van 
een saneringsdraaiboek 
het leveren van inzicht in de relevante technische, milieu-hygiënische, financieel- 
economische en organisatorische aspecten. 

De beoogde saneringsketen bestaat in onderhavig geval uit achtereenvolgend 
locatieonderzoek, verwijderen van verontreinigd sediment, scheiden en het maken van een 
nuttig toepasbaar product uit de afgescheiden slibfractie door middel van thermische 
immobilisatie. 

Doelstelling 2 
Het tweede doel is het verkrijgen van meer inzicht in de methodiek van saneren van grote 
watersystemen en het scheppen van voorwaarden voor ecologisch herstel. Deze doelen zijn 
gerelateerd aan het door Rijkswaterstaat Zuid-Holland gecoördineerde Nader Onderzoek 
Zuidrand. 

2.2 Representativiteit pilotsanering en proeflocatie 

Het project in het kribvak van de Nieuwe Merwede is één van de drie POSW-pilotsaneringen: 
- haven van Elburg, gericht op het scheiden van de zandrijke specie uit havens in het 

Usselmeergebied; 
kribvak Nieuwe Merwede, gericht op de immobilisatie van ernstig verontreinigde 
rivierspecie; 
Petroleumhaven Amsterdam, gericht op de biologische reiniging van specie uit ernstig 
verontreinigde industriële gebieden. 

- 

- 

De sanering van het kribvak staat mede model voor de wijze waarop verontreinigd sediment 
in de grote rivieren kan worden gesaneerd. 

Het geselecteerde kribvak wordt representatief geacht voor het Nederlandse rivierengebied. 
Het kribvak op de zuidoever van de Nieuwe Merwede is gelegen in de gemeente Werkendam, 
tussen kilometer 968,365 en kilometer 968,745. Het vak bevatte een 2 à 4 3  meter dikke 
ernstig verontreinigde sliblaag in een voormalige geul met verontreinigingsklasse 4. In bijlage 
2 is de verontreinigingssituatie toegelicht. De maatgevende verontreinigingen waren zware 
metalen, PAK en PCB’s. 
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2.3 

2.3.1 

2.3.2 

Hoewel ook verontreinigd sediment in de hoofdgeul is afgezet, is deze om praktische redenen 
buiten de pilotsanering gebleven. 

In onderhavig geval zijn kenmerkend: 
- 
- 
- een heterogene bodemopbouw 
- 
- 
- 

verontreinigd sediment in de klassen 3 en 4 
een cocktail aan organische en anorganische verontreinigingen 

veel scheepvaart in de hoofdgeul 
aanwezigheid van een oude dichtgeslibde stroomgeul 
begroeiing van de oevers met riet en bomen. 

Deze combinutie is representatief voor grote delen van de Nederlandse riviersystemen. 
Dichtgeslibde niet vlakke bodemproflelen kunnen op veel locaties voorkomen, bijvoorbeeld 
ontstaan door vroegere zandwinning of oude rivierlopen. 
Het uitsluiten van de hoofdgeul beperkt de betekenis van de pilotsanering met betrekking tot: 
- oordeelsvorming over aanleiding voor en effectiviteit van saneringsmaatregelen in 

riviersystemen en 
operationele problemen met de zonodig sanering van riviersystemen buiten de stagnante 
randzones. 

- 

Planvorming en projectvoorbereiding 

Aanleiding 
De pilotsanering vindt zijn wortels in twee oorspronkelijk gescheiden trajecten, met 
startpunten bij RWS Zuid-Holland en bij het POSW. 
De aanleiding van RWS Zuid-Holland voor deelname in de pilotsanering is het ecologisch 
herstel van de oeverzone M sanering van de Zuidrand, waaronder de Biesbosch, Nieuwe 
Merwede, Hollands Diep en Haringvliet vallen. De aanleiding voor het POSW waren de in de 
tweede fase van het programma uit te voeren pilotsaneringen en het testen van ketens van 
saneringstechnieken. 
Na gesprekken tussen POSW en RWS Zuid-Holland werd besloten gezamenlijk een 
pilotsanering uit te voeren en deze te beschouwen als onderdeel van het saneringsonderzoek. 

Het resultaat was dat in 1994 in opdracht van RWS Zuid-Holland en het POSW door een 
projectgroep onder leiding van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat een Plan van Aanpak is 
opgesteld, inhoudende het verwijderen en voor een gedeelte immobiliseren van de specie. De 
pilotsanering behelst daarmee het verkennen van de meest vergaande verwerkingsketen voor 
de sanering van een urgent gebied met een problematisch specietype, mede ter beoordeling 
van de haalbaarheid van toekomstig grootschalige verwerking van vervuilde specie. 

Centrale doelstelling 
De centrale doelstelling van het door de verschillende RWS-diensten uit te voeren werk is het 
beproeven van een saneringsketen, bestaande uit locatie-onderzoek, verwijderen (baggeren), 
scheiden en thermisch immobiliseren van de verontreinigde baggerspecie en het maken van 
een nuttig toepasbare producten. Deze praktijkproef dient een goed inzicht op te leveren in 
technische, milieuhygiënische, financieel-economische en organisatorische aspecten van een 
dergelijke ingreep en van onderdelen daarvan, zodat van toekomstige saneringen het 
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milieurendement van tevoren kan worden ingeschat. 
Gestreefd wordt naar een "totaal-verwerking" van de baggerspecie leidend tot meer dan 95 % 
hergebruik of nuttige toepassing. 

Herinrichting 

De pilotsanering is gefaseerd voorbereid. In het onderstaande schema is de planvorming 
aangegeven. 

FUNCTIONEEL PLAN 

I PROJECTOMSCHRWING I 
I 

- 
Aanbestedingsplan 

1 PLAN VAN AANPAK J 
I 

BESTEK 

In een aantal planningsdocumenten zijn met toenemend detail projectactiviteiten en 
projectorganisatie uitgewerkt. Deze documenten zijn: 
- het plan van aanpak; 
- het functioneel plan; 
- het technisch plan. 

Deze documenten worden onderstaand toegelicht. 

2.3.3 Plan van Aanpak 
Het Plan van Aanpak omschrijft de doelstelling van en de randvoorwaarden voor het project. 
Het specificeert verantwoordelijkheden, besluit- en planvorming, planning en financiële en 
personele behoeften van de pilotsanering. Het Plan van Aanpak is daarmee de basis geweest 
voor de verdere gefaseerde planvorming. 
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2.3.4 Functioneel Plan 
In het Functioneel Plan zijn de doelstellingen van het Plan van Aanpak vertaald naar een 
ontwerp voor de sanering en herinrichting van het kribvak. De centrale doelstelling van de 
pilotsanering is verder uitgewerkt tot: 
- 
- 

het beproeven van een operationele milieu-vriendelijke bagger- en verwerkingstechniek 
het verkrijgen van meer inzicht in de methodiek van de sanering van grote 
watersystemen 
het beproeven van een volledige saneringsketen, bestaande uit onderzoek, verwijdering 
van 90.000 m3 à 100.000 m3 verontreinigd slib, scheiden en thermisch immobiliseren 
van 1 .O00 ton slib met als doel het verkrijgen van 500 ton toepasbaar materiaal en 
deponie van het overige materiaal, met in achtneming van de benodigde vergunningen 
het verkrijgen van inzicht in de relevante technische, milieu-hygiënische, financieel- 
economische en organisatorische aspecten 
het scheppen van de voorwaarden voor het ecologisch herstel 
het opdoen van ervaring bij de integratie van onderzoek en uitvoering 
het opzetten van een draaiboek voor toekomstige saneringen, hetgeen de volgende 
elementen dient te bevatten: 
- 
- 

- 

- 

- 
- 
- 

het integreren van onderzoek en uitvoering 
de vaststelling van de saneringsstrategie (inclusief het herstel van de beschadigde 
oevers) 
het opstellen van het saneringsplan 

de beoordeling van de milieu-effecten van de sanering 

- 
- de uitvoeringsaspecten 
- 
- de aanbestedingsprocedure. 

Het functioneel plan is de basis voor verdere invulling van de diverse deelplannen en geeft 
tevens aan of verder onderzoek noodzakelijk is. Het functioneel plan legt de procedurele en 
technische uitvoering van de pilotsanering vast, waaronder de aanbestedings-, besteks- en 
gunningsprocedure. 

In een globale begroting van het project is aangegeven wat de beschikbare budgetten zijn en 
wie (POSW of RWS Zuid-Holland) budgethouder is. 

2.3.5 Technisch plan 
Aan de hand van deelplannen is het Technisch Plan opgesteld. Het technisch plan is de basis 
voor het bestek voor de civieltechnische uitvoering en het contract voor de 
immobilisatieproef. In het Technisch Plan zijn de te verrichten activiteiten uitgewerkt en 
uitgesplitst in de volgende onderdeledprojectgroepen: 

Groep Trekker 
Onderzoek en Geografisch Informatie Systeem 
Civiel Technische Uitvoering usw 
Thermische Immobilisatie POSW 
Milieu Effect Analyse 
Monitoring en Evaluatie 

RWS (Zuid-Holland en Meetkundige Dienst) 

CSO, in opdracht van POSW 
DHV Milieu en Infrastructuur, in opdracht van POSW 
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2.4 Projectorganisatie 

2.4.1 Projectstructuur 

Stuurgroep: 
RWS Zuid-Holland 

POSW 

Met de pilotsanering en de voorbereiding daarvan is het volgende te doorlopen proces 
nages tree fd : 

Klankbordgroep 

Eeerdoel via pilotsanering 

POSW+ Experimentele opzet +RWS-Zuid-Holland 
(immobilisatie) & (herinrichten) 

c 

Uitvoering 

Evaluatie 
9. 

2.4.2 Organisatiestructuur 
Bij de uitvoering van het project zijn vele diensten van RWS, aannemers en adviesbureaus 
betrokken. POSW en RWS Zuid-Holland, zijnde eindverantwoordelijke en financier van het 
project, namen zitting in een stuurgroep. De stuurgroep geeft richting aan en beoordeelt de 
resultaten van de pilotsanering. 
In praktische zin werden de werkzaamheden aangestuurd door een projectgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers van werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van 
specifieke projectonderdelen. Onderstaand is de organisatiestructuur geschetst: 

Monitoring en evaluatie H Projectgroep 

I 
Werkgroep 

Immobilisatie 

De stuurgroep is opdrachtgever van het project en is verantwoordelijk voor: 
- 
- 
- 
- 

het verstrekken van de opdracht 
het bepalen van het toegemeten budget 
het nemen van beslissingen die van invloed zijn op de opdracht 
het accepteren van het eindproduct. 

Werkgroep 
Milieu-effect 

analyse 
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De projectgroep is verantwoordelijk voor: 
- 
- 
- 

het bereiken van de doelstelling binnen de daarvoor toegemeten tijd en kosten 
de handhaving van de kwaliteit binnen de projectorganisatie 
De projectleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden in de 
projectgroep en de werkgroepen. 

De diverse werkgroepen zijn verantwoordelijk voor: 
- het opstellen van de technische plannen 
- het uitvoeren hiervan volgens planning en binnen het budget 
- de kwaliteit van het afgeleverde product 

Vanaf het begin af aan was het voor de projectgroep duidelijk dat een proces doorlopen moest 
worden waarvan het eindprodukt slechts in algemene termen te definiëren viel. Vanwege de 
beheersing werd dit proces uitgesplitst in deelprocessen, met elk een eigen verantwoordelijke 
werkgroepleider. 

Vanwege factoren van voornamelijk externe aard en het expliciete pilotkurakter is de feitelijke 
aanpak pragmatisch en procesmutig uitgevoerd waarbij improvisatie en creativiteit 
belangrijke elementen zijn. Wanneer dit in een vroeg stadium zou zijn onderkend, had minder 
inspanning in de planvorming gestoken hoeven te worden. 
Enkele voorbeelden: 
- de ervaringsverschillen bij onderzoek en uitvoering van saneringsprojecten van de 

diverse betrokken instanties en personen zijn groot; 
er zijn veel documenten in omloop, waarvan naamgeving, status en doel niet altijd 
helder is voor de leden van de projectgroep; 
de fjvieke afstand tussen de projectteam- en werkgroepleden (Rotterdam, Utrecht, 
Lelystad, etcetera) is groot waardoor informatie uitwisseling en verwerking niet 
optimaal is geweest. 

- 

- 

2.5 Projectbeheersing 

2.5.1 Tijd en kosten 
Via een netwerkplanning werd de voortgang van het project bewaakt en zo nodig bijgesteld. 
Het project is onder tijdsdruk uitgevoerd. De belangrijkste reden is dat financiën vrijwel 
alleen beschikbaar waren in 1995. 
De budgetten werden bewaakt door de financiële afdelingen van diensten van Rijkswaterstaat 
verantwoordelijk voor de uitvoering van specifieke onderdelen. 

Bestedingen van door RWS-medewerkers zelf bestede tijd werd niet goed geregeld en bleek 
beperkt traceerbaar. 

Diverse malen zijn beslissingen genomen om uitloop te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn: 
- 
- 
- 

het laten vervallen van de Wbb-procedure; 
de keuze voor een relatief eenvoudig ontgravingsprof el; 
de keuze voor bestekken waarin de doorlooptijd werd vastgelegd. 
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2.5.2 Kwaliteit en controle 
In de Programma's van Eisen voor de civieltechnische uitvoering en immobilisatie is 
vastgelegd welk type activiteiten uitgevoerd moet worden en wat de specificaties van het op te 
leveren product moeten zijn. 
De kwaliteit van het totale project is gecontroleerd door een klankbordgroep, die bestaat uit 
RWS-experts. Deze kwaliteitscontrole moet gezien worden als een "achtervanger" of tweede 
controle M controle binnen de projectgroep. De klankbordgroep is gedurende het project 
enkele malen bijeen geweest. 

Bij de planvorming is relatief weinig aandacht aan de kwaliteit van de basisinformatie 
besteed. Lopende de pilotsanering werd via onderzoek veel aanvullende informatie 
gegenereerd (CSO, 1994, 1995, 1996; MD, 1995, 1996). Aangezien wijzigingen in de 
onderzoeksresultaten direct gevolgen hebben voor daarop te baseren bestekken en contracten, 
is het van groot belang dat bij opschaling aanducht wordt besteed aan het gereed zijn van de 
onderzoeken voordat deze fase wordt gestart. 

Voor de controle van de civieltechnische uitvoering is gebruik gemaakt van een geografisch 
informatiesysteem (GIS). Voor het bepalen van ontgravingsprofielen en specievolumes is 
gebruik gemaakt van een GIS. Gekozen is voor het systeem Arc/Info, zijnde het systeem dat 
gebruikt is bij data opslag en interpretatie van gegevens bij een oriënterend onderzoek in 1994 
naar de verontreiniging van de bodem van een aantal kribvakken (CSO, 1994). Het systeem is 
vervolgens in 1994 overgedragen aan de MD. Arc/Info is een standaard bij RWS. 

De MD heeft, gegeven de voorgeschiedenis, gekozen voor een vier-jàsen aanpak. Vanwege 
onduidelijke vraag- en probleemstelling, onbekendheid van de MD met bodemonderzoek en - 
sanering, onbekendheid van de projectgroep met de mogelijkheden van GIS en ziekte van de 
MD-coördinator werd het doel van het GIS voor de MD pas in de loop van het project 
duidelijk. Dit heeft niet tot vertragingen in de uitvoering geleid. 
De trial and error beder ing  die gevolgd moest worden, heeft geleid tot een beter begrip van 
elkaars (0n)mogelijkheden. 

CSO en POSW hebben controles en metingen uitgevoerd van het immobilisatieproces met 
voorbehandeling. Voor de controles is ook gebruik gemaakt van rapportages van de 
aannemer. 

Deze controles werden lang van te voren voorbereid en hebben tot een goed en betrouwbaar 
resultaat geleid. 

2 S.3  Informatiestromen 
Er is, vanwege de uitgebreide planvorming, zeer veel informatie gegenereerd. Vrijwel alle 
plannen zijn op hoofdlijnen geschreven, waarbij voor verdere detaillering naar een volgend 
plan/stuk wordt verwezen. Er kwamen veel documenten in omloop, vaak al dan niet complete 
concepten. 

Deze vorm van informatievoorziening vereiste veel tijd van de teamleden om het project te 
begrijpen en te volgen. Deze werkwijze werkt improvisatie in de hand, wat zeker geen 
bezwaar hoeft te zijn. De praktijk bij veel complexe projecten wijst uit dat improvisatie nodig 
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is, omdat de uitvoering vooraf niet tot in detail te overzien is. 
Vaak zijn bilaterale contacten bij de planvorming en uitwerking van groot belang voor de 
voortgang van het project, De onderhavige pilotsanering was te klein om één vaste werkplek 
voor het gehele team te hebben. Bij daadwerkelijke praktijkprojecten is dit echter zeker zinvol. 

2.6 Leerervaringen 

Het onder invloed van externe randvoorwaarden (budget, uitvoeringsperiode) min of meer ad 
hoc moeten besluiten tot inperking van de voorgenomen activiteiten heeft het leereffect van de 
pilotsanering beperkt. Deze beperking betreft niet zozeer de onderzochte saneringsketen of 
elementen daarvan, maar de oordeelsvorming over voor- en nadelen van variaties in 
dimensionering en werkwijze uit oogpunt van kosten en milieuhygiënische effectiviteit.Het 
ontstaan van dwangsituaties kan voorkomen worden door het creëren én behouden van 
evenwicht tussen voorbereidings- en uitvoeringstermijnen. 

In de voorbereiding van de pilotsanering is gekoerst op een mix van productbeheersing en 
procesbeheersing. Ten aanzien van productbeheersing is het vooraf definiëren van (sub)doelen 
en samenhangende deelactiviteiten slechts beperkt mogelijk gebleken. Op het moment van 
planvorming konden niet alle maatgevende randvoorwaarden voorzien worden. Door de 
keuze van een uitvoeringsstructuur (projectgroep en werkgroepen) waarvoor de capaciteit 
voor een deel door en vanuit de staande moederorganisaties geleverd werden, kon de 
procesmatige sturing niet altijd direct en via de kortst mogelijke lijnen worden gerealiseerd. 
In toekomstige saneringsprojecten van substantiële omvang doet zich de volgende keuze voor: 
a het gefaseerd ontwikkelen vaneen volledig uitgewerkt werkplan, op basis van 

voldoende zekerheid omtrent de feitelijke uitgangssituatie, de doelstellingen en 
operationele randvoorwaarden (tijd, geld) en daaruit afgeleid de belangrijkste keuze 
momenten en consequenties; 
het ontwikkelen van een structuur en het beschikbaar stellen van middelen om, binnen 
duidelijke grenzen, een maximale realisatie van de gestelde doelen te bewerkstelligen. 

b 

Model a vraagt, meer dan in het onderhavige geval kon plaatsvinden, een voortraject van 
onderzoek en oordeelsvorming over de technisch inhoudelijke saneringsaanpak (vergelijk 
systematiek Wet bodembescherming, verder te noemen Wbb). Door dit voortraject vergt de 
aansturing van de projectuitvoering een minder zware en zelfstandig bevoegde 
projectorganisatie. 

Model b verlegt het beheersen van de risico’s tijdens de projectuitvoering van het voortraject 
naar het snel en adequaat kunnen reageren op de ontwikkelingen die zich voordoen. Dit vergt 
meer bevoegdheden van de projectorganisatie voor de inzet dan wel het heralloceren van 
middelen, met inbegrip van het zonodig herzien van doelstellingen en resultaat. 
Voor waterbodemsaneringen, die naar aard en inhoud redelijk overzienbaar zijn, verdient 
model a de voorkeur. 
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3 UITVOERING EN RESULTATEN 

3.1 Vooronderzoek 

In 1993 is het nader onderzoek naar de verontreiniging van de waterbodem in de Nieuwe 
Merwede afgerond (RWS Zuid-Holland, maart 1993). Dit onderzoek had als doel die 
gegevens te genereren die leiden tot een verantwoorde beslissing over de noodzaak en 
urgentie van de sanering. Uit het onderzoek werd geconcludeerd: 
- sanering van grote delen van de Nieuwe Merwede is noodzakelijk vanwege 

overschrijding van de klasse IV-grens (interventiewaarde Wbb) 
de sanering van de rivierbodem langs de oevers is urgent vanwege de risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu door verspreiding via het oppervlaktewater en het 
grondwater, zowel in de huidige situatie als na autonome ontwikkeling. 
de risico’s kunnen in belangrijke mate beperkt worden door sanering van alleen de 
toplaag van de waterbodem en deze vervolgens via natuurlijke weg te laten afdekken. 

- 

- 

Tot de urgente locaties behoort locatie 502, gelegen aan de linkeroever en bestaande uit een 
aantal kribvakken. Een van deze kribvakken, gelegen tussen kilometer 968.365 en 968.745, is 
onderwerp geweest van deze pilot. 

Ter voorbereiding van de sanering zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: 
- Fingerprint onderzoek (Serasea, 1994), met als doel vast te stellen of hydrocyclonage 

en andere gravitatieve scheidingstechnieken een zinvolle bijdrage aan de verwerking 
van de gebaggerde specie kunnen leveren. 
Bepaling van het saneringsprofiel van het kribvak (CSO, 1994), op grond van een 
volledige afperking van de horizontale en verticale verspreiding van verontreinigingen. 
Inmeten van kribben met als doel de randen van het GIS goed te bepalen (MD, april 
1996). 
Bepaling van de dichtheden en baggerbaarheid (gemeentewerken Rotterdam, mei 
1995). 
Ligging van de waterbodem bij aanvang van, tijdens en M de baggerwerkzaamheden. 
Het doel is de in het bestek gestelde eisen te kunnen controleren. Voorzien werd de 
ligging van de waterbodem ook tijdens en na de baggerwerkzaamheden te bepalen, 
Bepaling van de TO-situatie (CSO, 1996), met als doel de verontreinigings- 
uitgangssituatie vast te leggen als onderdeel van de milieu effect analyse. 

- 

- 

- 

- 

- 

Het fingerprint onderzoek (Serasea, 1994) is uitgevoerd met monsters van de gehele locatie 
502. De locatie 502 is afgeleid uit het nader onderzoek (RWS Zuid-Holland, maart 1993, zie 
ook bijlage 3) en bestaat uit meerdere kribvakken, omdat toen het idee bestond de gehele 
locatie als pilot te saneren. 
Het onderzoek naar het saneringsprofiel van het kribvak (CSO, 1994) wees uit dat een slappe 
sliblaag van maximaal 1 meter dikte voorkwam, gelegen op een geconsolideerde sliblaag van 
maximaal 3,8 meter dik. Beide sliblagen overschrijden de interventiewaarde (klasse 4). Het 
onder het slib aanwezige zand is van een betere kwaliteit (klasse 2 tot 4). 
Het nader onderzoek (RWS Zuid-Holland, maart 1993) had uitgewezen dat een verontreinigde 
sliblaag van gemiddeld 60 centimeter voorkwam; het onderzoek naar het saneringsprofiel 
kwam uit op een gemiddelde dikte van 244 centimeter. Voor het betreffende kribvak, met een 
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oppervlak van ca 40.000 m2, betekende dit dat in plaats van 23.000 m3 nu 95.000 m3 slib 
verontreinigd was. 

Op basis van de onderzoeken heeft de projectgroep de volgende saneringsvariant vastgesteld: 
- ontgraven van de toplaag tot maximaal 1,5 meter onder het waterbodemoppervlak, 

inclusief de rietkraag, gevolgd door aanbrengen van een leeflaag 
transport van 2.000 m3 waterbodem naar een installatie voor thermische immobilisatie 
transport van de overig ontgraven specie naar de Papegaaienbek. 

- 
- 

In figuur 3.1 (bron: WSW, 1996) is een doorsnede van het te maken werk weergegeven. 

0 20 40 60 80 1 o0 120 

__ - 

- 
GLW = 0.42 m + - _c_------ 

____-- 
Oorspronkelijk niveau-' ___-- __--- 

1 g- 

Verontreinigde laag /' 

I 

Diepe zone Ondiepe zone 

Figuur 3.1 Doorsnede te maken werk 

Het nader onderzoek uit 1993 richt zich op de noodzaak en urgentie van sanering bepaald van 
de gehele Nieuwe Menuede. Vanwege de schaalgrootte heeft het nader onderzoek niet tot 
voldoende a@erkìng van de verontreiniging geleid. Met het onderzoek van CSO is wel 
gekomen tot volledige afperking. 
Sinds 1993 zijn inzichten omtrent de wijze van urgentiebepaling voor waterbodems veranderd. 
Pas in de loop van het project is hier meer aandacht voor gekomen. Vanwege het leerdoel van 
de pilotsanering is dit uitstel van aandacht niet onoverkomelijk geweest. Voor toekomstige 
projecten is het daarentegen van wezenlijk belang. 

Voor het jìngerprintonderzoek is materiaal gebruikt dat niet representatief was voor de 
uiteindelijke saneringsvariant. Op basis van dit onderzoek werd geconcludeerd dat 
fractiescheiding zeker zinvol was, gezien de zandfractie in het onderzochte materiaal (circa 
90%). Later bleek dat de bodem van het betreflende kribvak aanmerkelijk slibrijker was. 
Voor toekomstige projecten is het belangrijk om representatief te bemonsteren. 
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3.2 Vergunningen 

Om de sanering te kunnen uitvoeren, werden in eerste instantie de volgende vergunningen 
noodzakelijk geacht: 
- toestemming voor storten van gebaggerde specie in het depot Papegaaienbek 
- een beschikking in het kader van de Wbb voor het uitvoeren van de beoogde sanering 
- toestemming voor transport van de gebaggerde specie binnen Nederland in het kader 

van de Verordening Bedrijfsafvalstoffen 
- een exportvergunning naar het buitenland van gebaggerde specie en een 

importvergunning voor producten van de immobilisatieproef. 

Ondanks het feit dat Rijkswaterstaat Zuid-Holland reeds in I994 begonnen is met het 
voorbereiden van aanvragen, is het niet gelukt de vergunningen volgens plan te verkrijgen. Ad 
hoc oplossingen hebben ervoor gezorgd dat de pilotsanering kon doorgaan. De oorzaak bleek 
te liggen in voornamelijk niet voorzienbare ontwikkelingen. Onderstaand is dit toegelicht aan 
de hand van evaluaties (RWS Zuid-Holland, april 1996; CSO/Coopers en Lybrand, mei 
1996). 

Toestemming voor storten in de Papegaaienbek 
DCMR heeft, als bevoegd gezag in het kader van de Wet milieubeheer, RWS toestemming 
gegeven voor het storten in de Papegaaienbek van de uit het kribvak ontgraven specie. 
Echter, vanwege de inwerkingtreding van de Deltawet Grote Rivieren ontstond een zodanig 
groot aanbod te storten specie in de Papegaaienbek dat capaciteitsproblemen ontstonden. 
Daarnaast bleken er beunladingen te worden aangeboden die dermate zandig waren dat ze 
onder de acceptatiecriteria voor de Papegaaienbek lagen en daardoor voor berging in de 
Slufter in aanmerking kwamen. Het gevolg is dat deze zandige partijen niet door de beheerder 
van de Papegaaienbek werden geaccepteerd en door deze werden doorverwezen naar de 
Papegaaienbek, hetgeen tot extra kosten heeft geleid. Pogingen van DCMR om tijdens de 
sanering met RWS tot regulering te komen, bleken geen resultaat af te werpen (Gemeentelijk 
havenbedrijf Rotterdam, 1996). 

Vóór de aanvang van de pilotsanering is niet onderzocht wat de betekenis van afwijkingen ten 
opzichte van het verwachtingspatroon had kunnen zijn. Er werd op grond van de DCMR- 
toestemming verwacht dat storten zondermeer mogelijk zou zijn. Herhaaldelijke controle en 
zonodig bijstelling van de geldigheid van gemaakte afspraken is noodzakelijk. 

Inwerking treding tweede fase Wbb 
De voorbereiding van de pilotsanering speelde in de periode dat de tweede fase van de Wbb 
werd voorbereid. Volgens de toenmalige wijzigingsconcepten zou de waterkwaliteitsbeheerder 
bij sanering als bevoegd gezag optreden en hiertoe een beschikking afgeven. 
Bij de voorbereiding van de vergunningsaanvraag handelde RWS volgens dit gegeven. De 
Hoofddirectie zou als bevoegd gezag optreden en RWS Zuid-Holland als vergunninghouder. 
Bij de parlementaire behandeling in 1994 werd beslist dat Gedeputeerde Staten zou optreden 
als bevoegd gezag. Via de "Circulaire inwerkingtreding saneringsregeling Wbb" (ministerie 
van VROM, december 1994) werd voor de rijkswateren deze bevoegdheid gedelegeerd naar 
de minister van Verkeer en Waterstaat. De bedoeling van deze circulaire was de oude situatie 
te handhaven, vooruitlopend op de definitie inbouw van de waterbodemsaneringsregeling eind 
1995. Daar een circulaire bindend is tussen overheden, betekent dit dat het eerder ingeslagen 
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vergunningstraject door RWS Zuid-Holland afgemaakt had kunnen worden. 
Een aantal provincies, ook Zuid-Holland, hebben de status van de circulaire anders 
geïnterpreteerd en zijn overgegaan tot het mandateren van bevoegdheden. Onder andere deze 
mandatering heeft er toe geleid dat afgezien moest worden van het doorlopen van de 
procedure ex-Wbb. 

Beter vooroverleg met de provincie Zuid-Holland had veel problemen kunnen voorkomen. 

Wijziging saneringsdoelstelling 
De oorspronkelijke vergunningsaanvraag ex-Wbb betrof het verwijderen van alle circa 
100.000 m3 ernstig verontreinigde baggerspecie, resulterend in een multifunctionele sanering. 
Vanwege het alleen saneren van de toplaag werd niet langer voldaan aan deze doelstelling. 

Het opnieuw indienen van een aanvraag en vergroting van het risico op bezwaren tegen deze 
nieuwe aanvraag, hebben geleid tot het besluit geen nieuwe aanvraag op te stellen en de 
procedure te staken. Dit laatste was mogelijk door de sanering van het kribvak nadrukkelijk 
als proefneming te beschouwen. 
Wel is kort daarna uitgebreid voorlichting gegeven aan belangstellenden over de plannen, 
hetgeen niet leidde tot bezwaren. Juist deze voorlichting heeft ertoe geleid dat de sanering 
verder beperkt werd. Op verzoek van belanghebbenden is namelijk ook de rietkraag ontzien. 

Exportvergunning 
De te volgen procedure "Verordening betreffende toezicht en controle op de overbrenging van 
afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap" (EVOA) is op 6 mei 1994 van 
kracht geworden. In de procedure zijn verschillende routes mogelijk. Voor de route 
"recycling" gelden drie lijsten van afvalstoffen, de groene, oranje en rode lijst. Afvalstoffen 
die op de groene lijst voorkomen en waartoe bijvoorbeeld gietijzer, glas en papier behoren, 
kunnen getransporteerd worden onder overlegging van alleen vrachtinformatie bij de grens. 
Deze groene lijst stoffen zijn in feite grondstoffen. 
Klasse 4 baggerspecie valt onder de rode lijst, hetgeen betekent dat een uitgebreide procedure 
voor het opstellen van documenten moet worden doorlopen waar vier factoren een rol spelen: 
- de kennisgever die de bevoegde autoriteiten in kennis moet stellen en verantwoordelijk 

blijft voor de afvalstoffen. De kennisgever is de oorspronkelijke producent, de 
afvalinzamelaar of de houder van de afvalstoffen 
de ontvanger in de vorm van het verwerkingsbedrijf 
de autoriteiten in het land van herkomst 
de autoriteiten in het land van bestemming. 

- 
- 
- 

Rijkswaterstaat zou de rol van kennisgever hebben moeten vervullen of had deze kunnen 
delegeren aan de inzamelaar of houder van afvalstoffen. Via contracten werd de uitvoering en 
administratieve afhandeling aan de onderaannemers overgedragen, terwijl Rijkswaterstaat 
formeel kennisgever bleef. 

De voornoemde mandatering heefi er toe geleid dat Rijkswaterstaat de rol van kennisgever 
niet goed heeft gedelegeerd noch goed naar zich he@ toe getrokken. 
Ook het ministerie van VROM, vertegenwoordigd in het Internationaal Meldpunt Afialstoffen 
om de vergunningsprocedure te stroomlijnen, he@ onduidelijkheid in de hand gewerkt. De te 
volgen procedure is beschreven in een brochure, waarin niet duidelijk de precieze inhoud van 
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documenten en planning van de procedure is beschreven. Dit he@ geleid tot verwarring en 
onvolledige contracten. 

In eerste instantie zou de firma KHD in Freiberg (D) de immobilisatie van de specie 
uitvoeren. Toen bleek dat deze hiertoe niet in staat was, is een alternatief gevonden in de 
Metalgiesserei Velmede (D), die op dat moment echter nog niet over een vergunning voor het 
verwerken van baggerspecie bleek te beschikken. De Duitse overheid heeft achteraf 
vergunning verleend M eerst mondeling akkoord te zijn gegaan. 

In Duitsland wordt de EG-regelgeving voor verwerking van afvalstofsen anders 
geïnterpreteerd dan in Nederland. De specie is daar beschouwd als een grondstof voor het 
product basalt dat op de groene lijst staat, waardoor ook de grondstof tot de groene lijst 
behoort. Velmede he@ de Duitse procedure gevolgd en de baggerspecie als Wirtschafsgut 
gemeld (grondstofl. 

3.3 Civieltechnische uitvoering 

Doelen van de civieltechnische uitvoering, het feitelijk saneren van het kribvak, zijn: 
1 het bepalen van de benodigde interactie tussen uitvoering en onderzoek; 
2 het vaststellen welke saneringsstrategie (inclusief herstel beschadigde oevers) gekozen 

moet worden; 
3 het vaststellen welke aanbestedingsprocedure gevolgd moet worden; 
4 het leren ten behoeve van grootschalige saneringswerken; 
5 het verwijderen, transporteren, deponeren van het verontreinigde sediment gelegen op 

locatie 502 in de Nieuwe Merwede; 
6 de abiotische herinrichting van de waterbodem en oevers na de sanering; 
7 het aanleveren van thermisch te immobiliseren slib. 

In de volgende paragrafen is beschreven hoe de sanering is voorbereid en uitgevoerd. 

3.3.1 Voorbereiding 
Het feitelijke baggerwerk is voorafgegaan door een periode van intensieve voorbereiding. De 
belangrijkste betrokkenen waren de USW en de Meetkundige Dienst (MD), beide RWS, en 
CSO. De voorbereiding betrof 
- 
- 
- aanbesteding en gunning. 

het bepalen van ontgravingsprofielen en specievolumes 
het opstellen van een baggerbestek 

3.3. I .  1 Ontgravingsprofielen, specievolumes 

CSO (1994) heeft voor het bepalen van het saneringsprofiel, 203 lodingen en 69 boringen 
uitgevoerd. Deze gegevens zijn door de MD geanalyseerd in 1994 (MD, april 1996). Het doel 
van deze analyse was vast te stellen of het aantal boringen toereikend was om voldoende 
betrouwbaar het onderscheid slib (verontreinigd) en zand (niet verontreinigd) vast te stellen en 
om statistische technieken te testen voor de analyse en interpretatie van latere lodingen in het 
project voor het digitaal terreinmodel. 
Uit de verkregen informatie zijn de volgende conclusies afgeleid (MD, juli 1996): 
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De diepte van de waterbodem kan met een gemiddelde afwijking van -4 centimeter 
geïnterpoleerd worden. Het te realiseren digitaal terreinmodel is daarmee voldoende 
betrouwbaar. 
De grens zandhlib kan met een gemiddelde afwijking van minder dan 5 centimeter tot 
circa 40 centimeter worden geïnterpoleerd met grote afwijkingen op enkele individuele 
locaties. Het te realiseren digitaal terreinmodel is daarmee niet voldoende betrouwbaar. 
Verwacht wordt dat aanvullend onderzoek hier weinig verbetering in zal brengen. 
Er zijn diverse interpolatiemethoden beschikbaar, waarbij de toepasbaarheid door de 
omstandigheden ter plaatse wordt bepaald. 

Het aantal metingen is ruim voldoende geweest voor de analyse van de waterbodemdiepte en 
de te verwijderen sliblaagdikre. Nieuwe metingen zijn niet nodig. Wel zijn aanzienlijk meer 
metingen nodig indien voor volledige verwijdering van het verontreinigde slib wordt gekozen, 
waardoor het oorspronkelijke bodemprojìel gevolgd moet worden (Niebeek Milieu- 
management, augustus 1996). 
Er zij opgemerkt dat met minder analyses had kunnen worden volstaan, omdat 
verontreinigingen voornamelijk in de slibfracties voorkomen. Visuele beoordeling van het 
momtennutenaal, aangevuld met een beperkt analysepakket zou toereikend zijn geweest om 
de verontreinìgingssituatie in beeld te brengen. 

Aan de hand van deze gegevens zijn saneringsprofielen vastgesteld, met daaruit volgend een 
berekening van het te verwijderen sedimentvolume. De gevolgde werkwijze was interactief 
- 
- 

USW steIde op tekening een saneringsprofiel voor 
De MD digitaliseerde het voorstel, waarna berekeningen, kwantificering en tekeningen 
volgden voor reactie van USW. 

Het resultaat gebruikte USW om het saneringsbestek te formuleren en offerte aanvragen voor 
de uitvoering op te stellen. Gekozen is om niet de totale vervuilde laag te verwijderen maar 
alleen de bovenste laag van ongeveer 1,5 meter. Op de afgraving is vervolgens een laag zand 
("leeflaag") van 0,5 meter aangebracht. In tegenstelling tot het eerdere plan is de rietkraag op 
aandringen van belanghebbenden ontzien. Onderzoek (Rijkswaterstaat directie 
Usselmeergebied, 1995) is uitgevoerd naar de bodemkwaliteit, waarbij een afwijkend 
analysepakket van dat voor de waterbodem is gebruikt. PCB's en OCB's zijn niet 
geanalyseerd, we1 VOCI en BTEX. Overschrijdingen van de interventiewaarden zijn niet 
geconstateerd, waarbij geconcludeerd is dat er geen saneringsnoodzaak was. Een risico- 
evaluatie is niet uitgevoerd. Omdat de metaalgehalten en PAK-gehalten in het sediment onder 
de rietkraag lager zijn dan in de waterbodem zelf, mag verwacht worden dat dit ook voor 
PCB's het geval zal zijn. De gemaakte keuze is daarmee te rechtvaardigen. Later onderzoek 
(CSO, 1996) heeft aangetoond dat de bodem onder de rietkraag in klasse 2 valt. Ook toen zijn 
geen PCB's onderzocht. 

De keuze voor partiële verwijdering/leejlaag als grondslag voor het bestek respectievelijk het 
niet verwijderen van de randzone (gewijzigd bestek) is niet tot stand gekomen op basis van 
inzicht in milieu effecten van de saneringsmaatregel. Een betere onderbouwing dan nu het 
geval was, zal in de toekomst noodzakelijk zijn voor het vaststellen van de saneringsvariant. 
Criteria om tot een verantwoord saneringsprofiel te komen zijn niet goed vastgelegd. 
Overwegend he# de stabiliteit een rol gespeeld. Weinig tot geen aandacht is besteed aan de 
verandering van verspreidingsnsico 's van achterblijvende verontreinigingen via het 
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3.3.1.2 

grondwater. Pas na de uitvoering is het RIZA om advies gevraagd ( . ,  april 1996). In 
bijlage 2 wordt hier nader op ingegaan. 

Civieltechnisch bestek 
Het doel van het bestek is: 
* 
* 
* minimalisatie van risico’s 

vastleggen van werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden 
vastleggen van randvoorwaarden en afspraken over tijd, geld en kwaliteit 

Werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden 
Het bestek beschrijft de eisen en de randvoorwaarden waar het uit te voeren werk aan moet 
voldoen. 
In het bestek staat omschreven dat een verrekenbare hoeveelheid specie met ter beschikking 
gestelde bakken afgevoerd wordt voor immobilisatie en dat een verrekenbare hoeveelheid 
verwijderd en afgevoerd moet worden naar de Papegaaienbek. De verrekenbare hoeveelheden 
zijn gebaseerd op ontgravingsprofielen. 
Hoewel niet aangetroffen tijdens de onderzoeken, is voor grof vuil een verrekenbare post 
opgenomen. 
Na de verwijdering dient een niet verrekenbare hoeveelheid grond ontgraven, vervoerd en 
aangebracht te worden op het ontgravingsprofiel van het gesaneerde kribvak. In de 
aankondiging is aangegeven dat dit zand op de Boven-Merwede ontgraven kan worden. 
Om de kwaliteit en voortgang van het werk zo goed mogelijk te kunnen volgen, is de 
aannemer verplicht te werken met door RWS beschikbaar gestelde plaatsbepalings- en 
verwerkingsapparatuur. Via dit systeem worden gegevens verzameld voor het GIS ter 
controle van het werk. 

Eisen en randvoorwaarden 
Onderstaand zijn de eisen en randvoorwaarden uit het bestek kort samengevat. 
1, 2 
3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

Ontgravingsprofielen 
Het ontgravingsequipment mag maximaal 1 O centimeter onder het ontgravingsprofiel en 
maximaal 10 centimeter boven het ontgravingsprofiel ontgraven. 
De toegestane positieve en negatieve afwijking van de aanvulling mag maximaal 
10 centimeter bedragen. 
De baggerspecie voor de immobilisatieproef moet met een uitleveringsfactor I 1.2 ter 
beschikking worden gesteld. 
De wijze van uitvoering van alle werkzaamheden inclusief de verwijdering van het 
eventuele aanwezige grofvuil, moet er op gericht zijn vertroebeling van het 
oppervlaktewater tot het uiterste te beperken. 
De ontgraving in de ondiepe oeverzone kan waar mogelijk geschieden in meerdere 
slagen waarbij de laatste slag de zgn. opschoonslag is. De laatste slag moet worden 
gebaggerd met een maximale dikte van 0,30 meter. 
De toegestane tolerantie in de bepaling van de horizontale en verticale positie van het 
ontgravingsmechanisme bedraagt respectievelijk in de X,Y-richting 0,30 meter en in de 
Z-richting O, 10 meter met een 95 % betrouwbaarheid (2  sigma-waarde). Bovenstaande 
dient dagelijks te worden aangetoond door middel van calibratie. 
Tijdens de uitvoering van de laatste slag mag een reeds opgeleverd gebied niet vervuild 
worden met materiaal uit de verontreinigde waterbodem als gevolg van werkzaamheden 
in een nabij gelegen gebied. 
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11 

12 

De ontgraven verontreinigde baggerspecie en proceswater mag onder geen enkele 
voorwaarde teruggebracht worden in het watersysteem. 
Indien tijdens het baggeren blijkt dat de aannemer niet voldoet aan zijn werkplan en 
bijbehorende toelichting gebaseerd op het bestek, moeten de baggerwerkzaamheden 
worden onderbroken. De baggerwerkzaamheden mogen niet eerder worden hervat dan 
nadat de aannemer heeft aangetoond te kunnen voldoen aan het gestelde in zijn 
werkplan. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer. 
Het vrijboord in het beun van bagger- edof transportwerktuigen met grond voor de 
"Papegaaienbek" moet minimaal 0,50 meter bedragen ten opzichte van het laagste 
overstortniveau. 
Transport van verontreinigd sediment dient plaats te vinden door middel van lekdichte 
persleiding edof  lekdichte vaartuigen. 
De ter beschikking gestelde beunbakken moeten zodanig worden geladen dat de 
diepgang niet meer dan 2,OO meter bedraagt. 

13 

14 

15 

De bestekseisen zijn vrijwel allemaal kwantitatief toetsbaar. De eisen 7 en 10 zijn niet 
operationeel hanteerbaar gemaakt. De operationalisatie van eis 12 tenslotte hangt vooral 
samen met de wijze waarop de opdrachtgever vorm geeft aan zijn eigen toezichthoudende rol. 

In het bestek is opgenomen dat de specie de kwaliteitsklasse 4 heeft volgens de normering uit 
de Evaluatienota Water. Conform de vigerende acceptatiecriteria mocht dit materiaal 
uitsluitend in de Papegaaienbek geborgen worden. 

3.3.1.3 Aanbesteding en gunning 
Er is gekozen voor een 
aanbesteding met voorafgaande 
selectie. Over de mogelijk te 
volgen procedure is eerder in 
algemene zin gesproken met de 
VBKO, de opvolger van het 
Centrale Baggerbedrijf. 
Overwegingen hierbij waren de 
tijdsdruk en de keuze voor het 
zogenaamde "twee enveloppen 
systeem" bij een parallel 
pilotproject, het Spijkerboor in de 
Biesbosch. De ervaringen wil 
Rijkswaterstaat vergelijken om de 
meest geschikte methode van 
aanbesteding voor dit type werk 
vast te stellen. 
Via een aankondiging in onder 
andere de Staatscourant is OD 24 
april 1995 het voorgenomen werk 
in het kribvak in de Merwede 
kenbaar gemaakt en bood de 
Bouwdienst de mogelijkheid om een informatiemap in te zien. Maximaal 6 inschrijvers 
zouden geselecteerd worden om offerte te mogen uitbrengen. 

Het te saneren kribvak in de Nieuwe Merwede. 
Bron: RWS, Meetkundige dienst 

- 33 - 



De inschrijving voor de voorselectie eindigde op 23 mei 1995. Naast een aantal 
standaardgegevens moesten gegadigden een globaal plan van aanpak overleggen. Belangrijke 
onderdelen van dit plan moesten zijn: 
- de wijze van besturing en beheersing van het baggerproces, inclusief het minimaliseren 

van mors en vertroebeling; 
de toe te passen werkwijze met de besturing en beheersing voor het aanbrengen van de 

de wijze waarop het grof vuil zal worden verwerkt, opgeslagen en afgevoerd, 
overeenkomstig de wettelijke eisen. 

- 
zandlaag; 

- 

Er hebben zich via de voorafgaande selectie 13 gegadigden aangemeld. Op basis van de 
vooraf vastgestelde beschreven criteria werd van 5 van deze gegadigden het globale plan van 
aanpak onvoldoende bevonden. Conform de aankondiging zijn via een notariële loting 6 uit de 
8 overgebleven gegadigden geloot die in aanmerking kwamen voor inschrijving. 
De laagste inschrijver heeft een definitief werkplan opgesteld op basis van het bestek. Na 
goedkeuring van definitieve plan is de uitvoering in juli 1995 gegund aan Dredging 
International. Deze heeft het werk met een emmermolen en draadkraan heeft uitgevoerd. 

opm. waarden zJn t.o.v. NAP 

5 1  4 3 1  2 1  1 
~ 

6 l  
Zone 

, 

Figuur 3.2 Schematisatie kribvak 

Het grote aantal resterende gegadigden na selectie op het globale plan werd veroorzaakt door 
de weinig onderscheidende eis die inhield dat een gegadigde tenminste één op vakkundige en 
regelmatige wijze uitgevoerd werk op het gebied van het verwijderen van verontreinigde 
waterbodems met een aanneemsom gelijk of groter dan f I miljoen moest hebben uitgevoerd. 
Omdat licht verontreinigde waterbodem ook onder de omschrijving "verontreinigde 
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waterbodem thuis hoort kwamen ook gegadigden in aanmerking die geen ervaring met 
ernstig verontreinigde specie hebben. 

Geconcludeerd kan worden dat de gunningsprocedure correct is verlopen en de gunstigste 
aanbieding heeft opgeleverd: goede kwaliteit en in tweede instantie de laagste prijs. 

Met de gevolgde aanbestedingsprocedure en gevolgde civieltechnische uitvoering wordt niet 
geheel voldaan aan twee g@ormuleerde doelen: 
- 
- 

het vaststellen welke aanbestedingsprocedure gevolgd moet worden; 
het leren ten behoeve van grootschalig werken. 

Voor deze leerdoelen is vergelijkingsmateriaal nodig, dat inmiddels verzameld is met andere 
pilotsaneringen (Spijkerboor, DelBijl. Ketelmeer). Aanbevolen wordt deze ervaringen met die 
van de Nieuwe Merwede te evalueren. 

3.3.2 Uitvoering en resultaten 
3.3.2.1 Ontwerp 

Het kribvak is ingedeeld in zes baggerzones. In figuur 3.2 op de vorige pagina is een 
schematisatie opgenomen. 
De baggerzones bestaan uit twee gebieden waarvan de uitvoeringsmethoden voor het 
ontgraven verschillen: 
- 
- 

de diepe zone (ontgravingsprofiel vanaf 1,50 meter-NAP en dieper); 
de ondiepe oeverzone (talud van 0,OO tot 1,50 meter-NAP). 

Figuur 3.3. Aanpak uitvoering sanering 

1 Inpeiling I 
I 

I 1 

1 I 
I Transporc naar slibdepot I 

Ontgraven diepe zone Ontgraven ondiepe zone 

I 

I I Tussenpeiiina I 
I 

I 1 
Opschonen diepe zone Opschonen ondiepe zone 1 

Eg al iseren zandlaag 
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3.3.2.2 Uitvoering baggerwerk 
In figuur 3.3 is de uitvoering in processtappen weergegeven. 
Het werk in het diepe gedeelte is uitgevoerd met een emmermolen (ECODRAG) en in het 
ondiepe gedeelte met een draadkraan (ECOGRAE3). 

De emmerbaggermolen had technische aanpassingen waardoor vertroebeling en mors 
gereduceerd werden: 
- 
- 

onder de ladder was een opvangbak geplaatst om mors op te vangen; 
de emmers waren voorzien van ventielen in de bodem om de lucht bij onderdompeling 
te laten ontsnappen waardoor opwoeling en kleef van specie aan de emmers werd 
beperkt; 
na het lossen werden de emmers automatisch gespoeld; 
de stortgoot was voorzien van een rubberen flap om spatten van slib te verminderen; 
de elevatorbak werd gedeeltelijk overspannen met een zeil om spatten van slib te 
verminderen toen bleek dat de rubberen flap onvoldoende effect had. 

- 
- 
- 

De emmermolen ECODRAG. 
Bron: DHV Milieu en Infrastructuur bv 

Elke zone werd in twee baggersneden ontgraven: een bulkslag van ongeveer 100 centimeter 
dik en een opschoonslag van ongeveer 30 tot 40 centimeter dik. 
Voor de verticale en horizontale plaatsbepaling heeft de aannemer gebruik gemaakt van 
satellietgestuurde systemen, die echter niet altijd even betrouwbaar waren (ADC, maart 
1996). Getijde invloeden werden gecorrigeerd via speciaal hiertoe aangelegde meetbordessen 
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buiten het kribvak. 

Voor het ontgraven van de ondiepe oeverzone is gebruik gemaakt van een kabelkraan met 
grijper op een spudpalenponton. De grijper sloot horizontaal en was boven afgesloten om 
mors en vertroebeling te reduceren. 
Ook bij de ondiepe oeverzone is eerst de bulk ontgraven gevolgd door een opschoonslag. 
Grofvuil is in de diepe en ondiepe zone niet gevonden, waardoor een speciaal aangevoerd 
werkponton met hydraulische kraan overbodig bleek. 

Een aantal bestekshoeveelheden is gewijzigd. Een aanzienlijke hoeveelheid werd gewijzigd 
doordat de rietkraag niet mocht worden aangetast. Daarom is een meter voor de rietkraag 
opgehouden met de ontgraving. Volgens berekeningen van de MD met behulp van het GIS 
zou 74.500 m3 gebaggerd moeten worden (inclusief materiaal voor de immobilisatieproef; 
MD, juni 1996). Volgens de eindafrekening van de aannemer is totaal 51.400 m3 verwijderd. 

Geconcludeerd kan worden dat het werk zonder grote problemen is uitgevoerd. 

De vier controle peilingen uitgevoerd door de Meetdienst van Rijkswaterstaat Zuid-Holland 
met behulp van het systeem RWSLOD, gevolgd door verwerking in een peilkaart nam 
ongeveer twee werkdagen in beslag. Voor controle doeleinden is dit te lang. Dit werd 
veroorzaakt door onduidelijke afspraken (doelen, planning) tussen de MD en de meetdienst 
over het gebruik van GIS bij de verwerking en interpretatie van meetgegevens. 

Ten behoeve van de immobilisatie is 984 m' specie ontgraven. Deze specie moest met een 
uitleveringsfactor I 1.2 in het transportmiddel worden gebracht. Deze eis was gesteld om 
eventueel alternatief transport per as niet uit te sluiten. De uitleveringsfactor I 1.2 bleek 
moeilijk controleerbaar (USW, 1996) omdat het volume in de bakken niet volgens meetnormen 
werd bepaald. Daardoor was de exacte in situ dichtheid van het ontgraven materiaal niet 
exact vast te stellen. Er werd namelijk gebruik gemaakt van een meetbaak met platte schuf. 
De berekende dichtheid van de specie bleek daardoor niet reëel. Dit had verder geen 
consequenties, omdat verrekening plaatsvond op basis van profielmetingen en de 
uitleveringsfactor uit oogpunt van verwerking niet relevant bleek. 

3.3.2.3 Resultaten 
Hoeveelheden 
Als gevolg van een gewijzigde stortstrategie, (zandige specie in de Slufter in plaats van de 
Papegaaienbek) zijn in het bestek twee posten toegevoegd, de twee besteksposten 104 "grond 
Slufter" en. 105 "Stilligtijd materieel". In tabel 3.1 op de volgende pagina zijn de volgens 
oorspronkelijk bestek, gewijzigd bestek en werkelijk ontgraven hoeveelheden opgenomen. 
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Tabel 3.1 
Bestekshoeveelheden en resultaten 

Te veel gestort 

Te weinig gestort 

v: verrekenbaar nv: niet verrekenbaar 

530 0,021 91 0,012 

59 0,002 7 0,001 

Ontgraven profiel 
De tolerantie boven en onder het theoretische ontgravingsprofiel was 10 centimeter. De berekende hoeveelheden buiten de 
tolerantie, bepaald met de uitpeiling en het theoretisch profiel, zijn voor het kribvak van ca 40.000 &(bron lit 5): 

boven de 10 centimeter tolerantie laten liggen 650 n? (1,2 % van te ontgraven hoeveelheid) 
onder de 10 centimeter tolerantie ontgraven 585 m’ (1,1% van te ontgraven hoeveelheid). 

Hoewel in absolute zin in bepaalde mate is afgeweken van de bestekseisen, is deze afwijking zodanig gering dat de directie van 
het werk deze afw$ing kon aanvaarden. Er was buiten de gestelde tolerantie geen maatstaf vastgesteld voor de mate van 
afwijking die aanvaardbaar geacht mag worden. 

In absolute zin heeft de kraan meer onder de toegestane ondertolerantie ontgraven dan de molen. Daarentegen heeft in absolute 
zin de molen meer specie laten liggen dan de kraan. 
In tabel 3.2 zijn de resultaten samengevat voor een onderzoeksgebieddat kleiner is dan het baggergebied van ca 40.000 d. 

Tabel 3.2 
Samenvatting nauwkeurigheid civieltechaische uitvoering t.o.v. toleranties. 

e weimg ontgraven 
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molen een talud van 150. 
Voor toekomstige projecten is het van belang dat dergelijke controlemetingen goed 
ged@nieerd zijn, vooral als ze gebruikt worden voor het bepalen van meer- en minderwerk en 
de acceptatie van een werk. 

In het bestek werd geen meet- en interpretatiemethodiek voor het vaststellen van mors 
voorgeschreven. Tijdens het werk is de mors niet gecontroleerd. De aannemer heeft een 
beperkt monitoringsprogramma uitgevoerd. Geconcludeerd is aan de hand van een beperkt 
monitoringsprogramma (ADC, 1996) dat er een morslaag van enkele centimeters is 
geconstateerd en dat het baggerwerk vertroebelingen heeft veroorzaakt in de orde van grootte 
van 30 tot 100 mg/l. De vertroebeling door reguliere scheepvaart was soms groter dan door 
de bagger activiteiten. 

Het is niet duidelijk hoe representatief deze mors- en troebelheidsbepalingen zijn. De 
waarnemingen bieden geen gronddag voor het opstellen van massabalansen. Een morslaag 
van enkele centimeters is technisch een goed resultaat als deze vergeleken wordt met 
morsbepalingen bij vergelijkbare werken. Of een dergelijke mors binnen de bestekseis van 
"geen vervuiling van opgeschoond gebied valt, kan niet worden gezegd. Door het nadien 
opbrengen van schoon zand, is deze mors minder relevant, behoudens opwerveling of 
opstuwing bij het aanbrengen van de toplaag. In geval geen deklaag wordt aangebracht, 
neemt de relevantie van dit aspect toe. De milieuhygiënische betekenis van een zekere 
hoeveelheid mors kan niet zondemeer worden vastgesteld. 
Omwille van beperking van verspreiding van verontreinigingen is handhaving van de 
bestekspost om vertroebeling te beperken zinvol. In voorkomende gevallen kan bij voorkeur 
gekozen worden voor middelvoorschriflen in plaats van doelvoorschriften, omdat deze laatste 
moeilijk handhaafbaar zijn. 

Zandsuppletie 
Het zand voor de aan te brengen afdeklaag werd ter hoogte van Werkendam gewonnen en per 
bak getransporteerd naar het kribvak. Met behulp van een bakkenzuiger werd het zand 
vermengd met water en verperst, WXUM het via een diffusor op de juiste plaats werd 
gebracht. 
Er is 925 m3 boven de 10 centimeter boventolerantie aangebracht en er is 177 m3 onder de 
10 centimeter ondertolerantie aangebracht. Het aangebrachte zand blijkt gevoelig te zijn voor 
erosie (waterbeweging, scheepsschroeven; ADC, 1996). 
Vastgesteld is dat M de suppletie het sediment viel in de klassen 0-2 (CSO, 1996). 

Strikt genomen is niet aan de bestekseisen is voldaan. Ook hier betreft het marginale 
afwijkingen (6 resp. 1 % van het totale zandvolume), die door de directie van het werk zijn 
aanvaard. 
De suppletie was gedimensioneerd op het gegeven dat het kribvak opgedeeld was in vakken en 
dat in één vak één beunbak van ongeveer 280 rd  moest worden opgespoten. Het opspuiten 
verliep niet volgens plan omdat, in tegenstelling tot hetgeen vooraf was aangenomen, het zand 
te grof was en daardoor niet voldoende uitliep. Hierdoor was het proces moeilijk te beheersen 
en ontstonden grote bulten en gaten. Deze werden geëgaliseerd met een balk (diepere delen) 
of met de kraan (ondiepere delen). Met inachtneming van deze correctie en de geringe 
afiijkìng van de bestekseis is dit onderdeel van het werk conform doelstelling en beoogd 
resultaat uitgevoerd. 
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3.3.3 
3.3.3.1 Tdd 

Besteding van tijd en kosten 

De uitvoering van het baggerwerk en de zandsuppletie zijn vertraagd door verlet. Totaal heeft 
het werk 25 weken geduurd in plaats van de geplande 19. In tabel 3.3 zijn de verletten 
weergegeven. 

Bruto uitvoeringsduur in weken 

Percentage verlet 

Tabel 3.3 

Ontgraven Zandsuppletie/egalisatie 

Emmermolen Kraan Lierpontodmolen Kraan 

14 6 7 6 

37 22 36 30 

I *O4 1 4 9  I I Netto productie, m3/uur 

De belangrijkste oorzaken van verlet bij de emmerbaggermolen waren: 
- verankering (opstartproblemen, verstellen van de emmermolen); 
- gewerkt werd met één elevatorbak in plaats van twee langszij, waardoor de productie 

onderbroken moest worden voor het wisselen van een volle elevatorbak voor een lege; 
door de ondiepte bleek het noodzakelijk de elevatorbak om te draaien wanneer de bak 
half vol was geladen, dit om te voorkomen dat de elevator bak aan de grond raakte; 
door mist, harde wind of stagnatie bij het lossen in de depots, waren geen lege 
elevatorbakken beschikbaar. 

- 

- 

De belangrijkste oorzaken van verlet bij de kraan waren: 
- opstart problemen; 
- enkele defecten en reparaties; 
- de productie werd onderbroken bij het verplaatsen van het kraanponton. 

De belangrijkste oorzaken van verlet bij het aanbrengen en egaliseren van zand met lierponton 
en molen waren: 
- 
- 

het koppelen van het materieel en het opstarten van het proces; 
problemen met het verstellen van de bakkenzuiger. 

De belangrijkste oorzaken van verlet bij het aanbrengen en egaliseren van zand met de kraan 
waren: 
- opstartproblemen; 
- 
- defect en reparatie. 

verstellen van de kraan bij de uitvoering. 

Geconcludeerd kan worden dat het percentage verlet niet heeft afgeweken van hetgeen 
gebruikelijk is bij baggerwerk. De mate van verlet bij het verwijderen van de specie bleek 
aanmerkelijk lager dan bij de zandsuppletie. 
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3.3.3.2 Kosten 
Rijkswaterstaat had de kosten van uimoering van het civieltechnische werk op basis van het 
bestek geraamd op f 1,7 miljoen (exclusief BTW), met een nauwkeurigheid van 15%. De 
aannemer had op basis van dit bestek ingeschreven met een prijs die binnen deze marge viel. 
Conform de UAV is de uiteindelijke afrekening gebaseerd op nieuwe verrekenprijzen van de 
aannemer. Er is namelijk voor de posten 101, 104 en 201 meer dan 10% afgeweken (zie tabel 
3.1). 

Geconcludeerd kan worden dat USW gezien de prijs en kwaliteit voor dit werk een goede 
keuze heefl gemaakt met deze aannemer. De uitvoeringskosten zijn, op basis van het 
opgestelde bestek, binnen de nauwkeurighei&murge voorspelbaar gebleken. 

3.4 Immobilisatie 

3.4.1 Doelstelling 
De hoofddoelen van het onderdeel thermische immobilisatie van de sanering Nieuwe 
Merwede zijn: 
- het beproeven van thermische immobilisatie in de context van een volledige 

saneringsketen; 
het verkrijgen van inzicht in de relevante technische, milieuhygiënische en financieel 
economische aspecten van het toegepaste proces; 
het verkrijgen van inzicht in de hergebruiksaspecten en toepasbaarheid van ontstane 
bouwstoffen. 

- 

- 

Nevendoelen zijn: 
- 
- 

het opdoen van ervaring met de interactie tussen onderzoek en uitvoering; 
het opdoen van ervaring met het opzetten en uitvoeren van proeven met 
verwerkingstechnieken op proefproductieschaal en mogelijkheden van hergebruik; 
het doorlopen van een aanbestedings- en gunningsprocedure. - 

Uiteindelijk moest immobilisaat verkregen worden dat aan de algemene eisen voldoet: 
- 
- 

Toepasbaar als (kunst) basalt in een dijkbekleding; 
Uitloogbaarheid conform het nog niet vastgestelde Bouwstoffenbesluit. 

3.4.2 Voorbereiding 
Met thermische immobilisatie van baggerspecie is in Nederland alleen op laboratoriumschaal 
ervaring opgedaan. Met het onderhavige project is beoogd 500 ton immobilisaat te verkrijgen 
van een constante kwaliteit. Er moesten dus technisch zeer hoogstaande prestaties worden 
geleverd, met grote risico’s en onzekerheden: 
- de technische mogelijkheden van uitvoering in Nederland werden klein geacht; 
- de kennis van uitvoering van deze processen was in Nederland vrijwel niet aanwezig; 
- twee hoofdtypen van processen kwamen in aanmerking: 

a) 
b) 

Volledige smelt van slib, gevolgd door afkoeling, stolling en basaltvorming; 
Sintering bij lagere temperatuur dan a) waardoor geen fase-overgang bereikt 
wordt en in feite een bakproces wordt doorlopen. 

POSW heeft het opstellen van het bestek, de aanbesteding en het contractmanagement tijdens 
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de uitvoering uitbesteed aan de Bouwdienst, die daarmee formeel opdrachtgever werd. 

Bekendmaking 
In de Staatscourant zijn in oktober 1994 potentiële gegadigden opgeroepen hun interesse 
kenbaar te maken. Dit resulteerde in 12 reacties van (combinaties van) bedrijven, die 
vervolgens werden geïnstrueerd voor het insturen van aanvullende informatie en het 
beantwoorden van een vragenlijst. Aan de hand van een vooraf opgestelde scoringstabel zijn 
de inzendingen beoordeeld. Het zwaarst in deze voorselectie wogen: 
- 
- 
- de beschikbaarheid van vergunningen 
- 
- opschaalbaarheid. 

de beschikbaarheid en locatie van een installatie 
ervaring met verwerking van baggerspecie 

de verwachtingen over toepasbare eindproducten 

Vier inzendingen zijn gekwalificeerd om via het "twee enveloppen systeem" een plan van 
aanpak met offerte uit te brengen op basis van een bestek. Deze inzenders werden bovendien 
in de gelegenheid gesteld aanvullend onderzoek uit te voeren met materiaal uit het betreffende 
kribvak en de resultaten te gebruiken voor de offerte. 

Bestek 
In het bestek staat omschreven dat uit een hoeveelheid van maximaal 7.000 d gebaggerde 

500 ton en maximaal 600 ton thermisch immobilisaat verkregen moet worden specie "maal 
die voldoet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit (Staatscourant, 25 januari 1995). Bij nota 
van inlichtingen is dit gewijzigd in de eisen conform de nota "Werken met secundaire 
grondstoffen" (IPO december 1994). 
De productie van thermisch immobilisaat dient uiterlijk 1 december 1995 aan te vangen. De 
vereiste hoeveelheid moet uiterlijk op 1 maart 1996 zijn geproduceerd. Bij overschrijding van 
data worden kortingen op de aanneemsom in rekening gebracht. 

. .  

Het is de opdrachtnemer vrij een proces te kiezen of samen te werken met anderen. De 
opdrachtnemer gaat te werk volgens een voor aanvang door de opdrachtgever goed te keuren 
werkplan, met mogelijkheid tot controle van uitvoering door de opdrachtgever. Na afloop 
rapporteert de opdrachtnemer alle bevindingen en resultaten. 

De kans is groot dat gebruik gemaakt moet worden van installaties in het buitenland. De 
benodigde export- en importvergunningen worden door de opdrachtnemer geregeld, in naam 
van de directie. De opdrachtnemer verzorgt verder zelf alle overige benodigde 
transportvergunningen. 

Niet verwerkte specie, waaronder gedroogd materiaal valt, dient te worden afgevoerd naar het 
depot Papegaaienbek. Materiaal dat daar niet geaccepteerd wordt moet in overleg met de 
opdrachtgever worden afgevoerd. Producten die niet voldoen aan het bestek vervallen aan de 
opdrachtnemer. 

Gunning van het werk zal onder andere zijn gebaseerd op: 
- het plan van aanpak; 
- 
- de aannemingssom. 

de verwerkingskosten van de baggerspecie (exclusief transport); 
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Het werk dient te worden uitgevoerd voor een vaste prijs, met boetes voor te late of 
onvolledige levering. De betalingsregeling is zodanig dat risico’s worden verdeeld over 
Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer. De opdrachtgever draagt het risico van de extra kosten 
die gemaakt moeten worden als (rest)materiaal niet bij de Papegaaienbek geaccepteerd wordt. 

G- 
Het plan van aanpak van de combinatie Heijmans/TechnoInvent/Gemco (HGT) scoorde het 
best van de inzendingen. Er was een alternatief opgenomen voor de productie van 300 ton 
basalt dat de voorkeur heeft gekregen. De combinatie besteedde de feitelijke immobilisatie uit 
aan KHD Humbold Wedag AG in Freiberg (Duitsland). Na gunning bleek dat KHD zijn 
toezeggingen aan de combinatie niet kon nakomen. De combinatie is toen uitgeweken naar het 
Metallgiesserei Velmede GMbH te Bestwig (Duitsland). Met de combinatie is tot begin juli 
1995 onderhandeld over prijs en voorwaarden van het alternatief. 
De Bouwdienst van RWS voerde in opdracht van POSW alle contractonderhandelingen. 
Begin augustus 1995 is door alle partijen het contract ondertekend. 

In tegenstelling tot het civieltechnische deel was de thermische immobilisatie vooral gericht op 
het aantonen van de haalbaarheid van een alleen op laboratoriumschaal nog maar 
uitvoerbaar gebleken procédé. De vorm waarin marktpartijen benaderd en gecontracteerd 
werden, namelijk via een bestek, is geschikt gebleken. 
De grote belangstelling voor inschrijving, ondanks onzekerheden van technische en financiële 
aard, toont aan dat immobilisatie als een reëel toepasbare en “te vermarkten technologie” 
wordt erkend. 

3.4.3 Uitvoering 
In totaal is 984 m3 waterbodem uit het kribvak in de Nieuwe Merwede gebruikt voor de 
verwerking ten behoeve van de thermische immobilisatie. 
Het productieproces is in drie delen gesplitst: 
a voorbewerking 
b droging en pyrolyse 
c smelten en kristalliseren. 

CSO heeft metingen aan de processen geëvalueerd om de milieu effecten te bepalen (CSO, 
juli 1996). 

3.4.3.1 Voorbewerking 
De specie is in de grondwasinstallatie van Heijmans te Moerdijk voorbewerkt. In deze 
installatie is het zand van het slib afgescheiden door middel van de volgende processtappen: 
- 
- 
- 

verwijdering van de grove bestanddelen; 
zandscheiding door middel van cyclonage; 
indikking en mechanische ontwatering van het slib tot ca 60% droge stof. 

De handling van de specie ging niet zonder problemen. De invoer van de grondwasinstallatie 
verliep via transportbanden, die niet geschikt bleken te zijn voor baggerspecie. De specie liep 
van de banden af, hetgeen door toevoeging van zand gedeeltelijk kon worden verholpen. De 
verhouding bijgemengd zand:baggerspecie bedroeg 1:2 à 2% (HGT, juni 1996). Dit zand 
moest vervolgens wel weer in de installatie worden afgescheiden, samen met de grove 
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bestanddelen (takken, steen, paardemossels). Na indikking is de verkregen slibkoek voor 
droging aangeboden. 

Het zandgehalte in het afgescheiden slib is met 10% relatief hoog ten opzichte vannde 
oorspronkelijke waterbodem. Dit resultaat is echter niet ongebruikelijk voor installaties 
gericht op de productie van zand zonder slib. Deze installaties zijn niet gericht op de 
productie van slib zonder zand. Het grove zand was echter voldoende verwijderd om het slib 
verder te kunnen verwerken. 

De problemen met de 
handling heeft een extra 
onzekerheid tot gevolg 
gehad in het opstellen van 
stofialansen en kosten 
evaluatie. De problemen 
waren voorzienbaar en 
kunnen als incidenteel 
worden opgevat. 

3.4.3.2 Drogen en pyrolyseren 
In opdracht van Consulting 
Bureau Scarabee is bij ATM 
de slibkoek gedroogd. Het 
doel van het droogproces is 
het watergehalte zo ver 
mogelijk te verlagen. 
Zonder deze droging wordt 
smelten aanzienlijk 
bemoeilijkt. Er is een 
tweetraps droogproces 
gevolgd, waarbij gebruik is 
gemaakt van een 
draaitrommeloven die bij 
lagere temperatuur werd 
bedreven. Een klein deel is 
als reserve achtergehouden. 
Het droogproces verliep als 

a Eerste droging in een 
trommel bij circa 
120°C van tot ca 85% 
droge stof 

een draaitrommeloven 
bij circa 230°C 
Koelen van het gedroogde materiaal tot circa 50°C 
Naverbranding van de afgassen bij 950 tot 1.400"C 
Reiniging van filters en rookgassen. 

volgt: 

b Tweede droging in Foto 3: Invoer scheidingsinstallatie 
Bron: R E A  

d 
e 
f 
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3.4.3.3 

Uiteindelijk is ca 465 ton gedroogd materiaal verkregen met een droge stof van gemiddeld 
95%. 
De gedroogde specie is, behoudens een reserve, in big bags per trein vervoerd naar Velmede 
in Duitsland. 

Smelten en kristalliseren 
Algemeen 
De oven van Velmede is 
ontwikkeld voor het 
terugwinnen van metalen 
uit elektronica schrot. De 
oven wordt met een 
oxyfuelbrander, gevoed 
met een mengsel van olie 
en zuivere zuurstof, 
verhit tot 1.400 à 1.500 
"C. De ovengassen 
worden M stofafvang 
(doekenfilters) en koeling 
behandeld in een natte 
reiniging, gevolgd door 
een actief koolfilter. 
De oven is voor 
discontinue productie 
ontwikkeld. Via een 
transportband wordt de 
oven vanuit kleine 
bunkers beladen. De 
smelt wordt M verloop 
van tijd afgetapt en 
slakken worden 
verwijderd, waarna een 
nieuwe charge kan 
worden behandeld. 

Slib smeltprocédé 
De oven is via een 
transportband vanuit de 
bunkers beladen met het 
gedroogde slib. Daarbij 
zijn toeslagstoffen Bron: R E A  

Vullen van de oven met gedroogd slib en toeslagstoffen 

gedoseerd, zoals 
magnesiumoxide en kalksteen om het smelt- en stollingsproces te verbeteren. De 
stookschema's en receptuur zijn tot stand gekomen M langdurig testen met het slib. 
HGT heeft gekozen voor een smeltproces onder gedeeltelijke gereduceerde omstandigheden. 
Het doel hiervan was vluchtige metalen uit de smelt te dampen en te concentreren in 
afvalproducten die vervolgens als grondstof in andere processen zouden kunnen worden 
gebruikt ~ 
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De toe te voegen warmte werd bepaald aan de hand van afgeleide metingen, zoals de 
afgastemperatuur en de temperatuur van het koelwater. De temperatuur in de oven zelf kon 
niet bepaald worden, maar moest afgeleid worden uit de temperatuur van de ovenbekleding. 

De productiesnelheid 
bleek in eerste instantie 
laag. Ook bleken 
aanmerkelijk meer 
toeslagstoffen te moeten 
worden gedoseerd, in 
totaal zo’n 45 % 
massdmassa slib ten 
opzichte van voorzien 
18%. 
Getracht is over te gaan 
op continu smelten, door 
permanente aftap van 
smelt en toevoer van 
materiaal. Dit bleek na 
verschillende pogingen 
uiteindelijk te lukken, 
maar had wel een 
verhoogde emissie van 
stof en gassen tot gevolg. 
Uiteindelijk kon circa 5 
ton droog slib per dag 
verwerkt worden. 
Gemiddeld is 3 ton droog 
slib per dag verwerkt in 
154 productiedagen. 

B a s d t V O r m i n g  
De smelt werd gegoten 
in gietvormen waarin 
door stolling basalt zou 
moeten ontstaan. Twee 
producties werden 
beoogd: 
- 290 ton granulaat 

en 
- 25 ton gegoten 

zetsteen. 

Aftappen van de smelt in gietpotten 
Bron: RIZA 

Basalt is een kristallijn product. Kristallisatie kan alleen verkregen worden bij langzame 
afkoeling van de smelt. Een te snelle afkoeling zou verglazing en afkeuring van het product 
tot gevolg hebben. Voor het granulaat was dit evenwel geen probleem, voor de gietvormen 
wel. 
Velmede beschikte niet over een koeloven, waarin de smeltvormen beheerst kon worden 

- 46 - 



afgekoeld tot zetsteen. Via trial and error is met diverse isolatiemethoden getracht de 
afkoelingssnelheid te verlagen. In het begin was sprake van veel "glasverliezen"; in de loop 
van de tijd lukte het steeds beter de verliezen te beperken en is het gelukt om 11 ton zetsteen 
te maken. 
Een ander probleem was 
de juiste maatvoering. 
Het gesmolten materiaal 
nam een groter volume 
in dan het gestolde 
materiaal, hetgeen 
kleinere producten tot 
gevolg had dan in het 
bestek geëist was. 

Het immobilisatiegedeelte 
werd gekenmerkt door 
veel onzekerheden en 
tegenvallers die 
overschrijdingen van de 
in het bestek gestelde 
tijdslimieten tot gevolg 
hebben gehad. 
Voor een deel zijn 
afwijkingen door tijdig 
bijsturen beperkt 
gebleven. Onderstaand is 
een korte weergave van 
de belangrijkste 
voorvallen gegeven: 
- HGTjÙngeerde als 

opdrachtgever 
voor Velmede. De 
keuze voor 
Velmede moest 
onder tijdsdruk 
genomen worden, 
vanwege het 
afvallen van M Z )  
en de in het bestek 
genoemde 
uitvoeringsperiode. 

Gietvormen voor zetsteen 
Bron: R E A  

De instaiatie is vooraf door POSW gekeurd. Ondanks deze vertraging is het gelukt om 
nét op de volgens de in het bestek genoemde startdatum te beginnen, waarbij een 
proefsmelt als start is geaccepteerd. De werkelijke productie startte in januari en kwam 
pas halffebruari 6996 goed op gang. 
De kennis van het smeltprocédé was bij enkele medewerkers van het bedrijf aanwezig. 
De belangrijkste hiervan was de eigenaar van het bedrijf, die kort n~ aanvang overleed. 
Dit had nieuwe vertraging tot gevolg. 

- 
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- Velmede was contractueel ook gebonden aan het behandelen van andere partijen afval. 
De te behandelen hoeveelheid slib was dermate groot dat het niet mogelijk was dit eerst 
in zijn geheel af te werken en daarna pas door te gaan met andere opdrachten. Dit had 
tot gevolg dat de partijen slib "er tussendoor" werden behandeld. Dit heeft storingen 
veroorzaakt bij de emissiemetingen, omdat er bijdragen waren van vorige charges van 
andere producten. Pas in een laat stadium, vanaf maart 1996 is getracht meer continu 
te werken. 
HGT diende het werk van Velmede te sturen. Vanwege de grote afstand gaf dit 
problemen . 
Het transportsysteem om muterialen in de oven van Velmede te brengen bleek niet 
geschikt voor de te behandelen specie en toeslagstoffen. Er ontstond veel stof. In 
combinatie met een slechte afiuiging bij het openen van de oven werkte dit de 
arbeidsomstandigheden niet in de hand. 
Het stollingsproces bleek niet eenvoudig te beheersen te zijn. Omdat dit een handmatig 
proces is waar veel vakkennis en ervaring bij nodig zijnf kon niet anders dan met trial 
and error een procedure worden gevonden. Dit is overigens gebruikelijk bij alle 
smeltprocessen. 

- 

- 

- 

Geconcludeerd kan worden dat de tegenvallers voor een deel werden veroorzaakt door niet 
voorzienbare omstandigheden en de onbekendheid van alle betrokken partijen met de 
processen. Zonder deze tegenvallers was de toegemeten productietijd voldoende geweest. De 
geleverde prestatie verdient des te meer respect. 

3.4.4 Resultaten 
De in het contract overeengekomen hoeveelheid thermisch imobilisaat van 300 ton is 
geleverd. 
In de samenvatting (hoofdstuk O) is een stroomdiagram van de droge stof van het gehele 
verwerkingsproces opgenomen. Deze zijn afgeleid uit de rapporten van HGT (1996) en CSO 
(1996). In beide rapporten zijn massabalansen beschreven, die onderling niet precies gelijk 
zijn. De verschillen bedragen enkele procenten en kunnen als gering worden aangemerkt. De 
balansen zijn per stap ook niet volledig gesloten. Zo veel mogelijk is gebruik gemaakt van 
door CSO gerapporteerde gegevens. 
Bijlage 6 omvat data en diagrammen per deelproces. 

Voorbehandeling 
In totaal is 1439 ton specie geleverd, overeenkomend met 689 ton droge stof, voor de 
verwerking CSO (juli 1996). Om voor de immobilisatie benodigd slib te kunnen produceren 
moest eerst 585 ton ds zand worden toegevoegd, waarna 639 ton ds zand en 534 ton ds slib is 
afgescheiden met behulp van een cycloon met scheidingsdiameter van 150 pm. Het 
afgescheiden slib bevatte geen grof zand meer, waardoor voldaan werd aan de specificaties 
om te kunnen smelten. 
Het verschil in deze balanstermen betreft de afgescheiden grove bestanddelen, ca 8 ton, 
gemorste dan wel niet verwerkte hoeveelheden en onnauwkeurigheden in de verschillende 
balanstermen. 
Van het afgescheiden slib is ca 976 ton ontwaterd slib, overeenkomend met 518 ton ds, 
gedroogd in een getemperde pyrolyse oven. Dit heeft geresulteerd in een productie van 440 
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ton (ds) gedroogd slib in de vorm van pellets (< 1 cm3). 59 ton ds is als reserve 
achtergehouden. 

60 à 85 ton ds is verloren 
gegaan, waarvan ca de 
helft door verbranding 
en/of opname in 
rookgassen en de helft 
door morsverliezen. 

Immobilisatie 
In totaal is 307 ton 
immobilisaat 
geproduceerd (HGT 
1996). De beschikbare 
hoeveelheid gedroogd 
slib van 440 ton ds bleek 
ruim voldoende te zijn, 
er is "slechts" 331 ton 
verbruikt. 
Het basalt, M breken tot 
granulaat, bestond voor 
circa 30% uit materiaal 
dat kleiner is dan 4 
millimeter, 
waarschijnlijk 
veroorzaakt door een 
hoog glaspercentage als 
gevolg van 
ongecontroleerde 
afkoeling. 11 ton bestaat 
uit zetsteen, dat ontstaan 
is uit gecontroleerde 
afkoeling. Het fijne 
materiaal zal samen met 
het granulaat, worden 
verwerkt in de vorm van 
basalton. Stollingsproducten in de vorm van zetsteen 

Bron: R E A  

Vanwege het nog hoge 
zandgehalte bleek aanzienlijk meer toeslagmateriaal bijgevoegd te moeten worden. Het Si02 
in het zand verhoogt de smelttemperatuur. Toeslagstoffen verlagen het smeltpunt en de 
viscositeit van de smelt. 

Er ontstond een bovenmatige afzetting van slakken op de rookgaskanalen, die regelmatig 
handmatig verwijderd moesten worden. Dit is het gevolg geweest van de relatief grote 
verstuiving van de gedroogde specie en toeslagstoffen. Zonder deze verstuiving zou de 
aangroei kleiner zijn geweest. 
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In totaal is 331 ton (ds) slib in behandeling genomen, waaraan 151 ton toeslagmateriaal 
tegen een aanvankelijke verwachting van circa 40 ton is toegevoegd. Er is daarmee 482 ton 
materiaal gesmolten. Het verschil tussen de behandelde slibmassa en de basaltopbrengst 
wordt voor het grootste deel (1 22 ton) veroorzaakt door gloeiverlies en ontledingherdwijning 
van de toeslag tijdens het smeltproces. Van de 149 ton verschil tussen input en output in de 
droge stof balans is ca 24% afkomstig uit de kalk en ca 56% uit het organisch materiaal in 
het slib. De overige 20% verschil wordt bepaald door onnauwkeurigheden in de 
doonetbepalingen. 
Hoewel er dus sprake lijkt te zijn van een rendement van 90-95 % (331 ton slib + 307 ton 
immobilisaat) is dit niet het geval. Van de oorspronkelijke vaste gedroogde slibmassa van 331 
ton ds is uiteindelijk circa 230 ton in het basalt terecht gekomen (ca 70%). 

Losgebikte slakafzettingen 
Bron: R E A  

3.5 Milieu effecten 

De milieu effecten van de geheel doorlopen saneringsketen zijn gebaseerd op de rapportage 
van CSO (1996). CSO maakt gebruik van massabalansen die enkele procenten verschillen van 
die van HGT (1996). De verschillen bedragen enkele procenten. 
Massabalansen over het verwerkingsproces konden alleen voor metalen en PAK afgeleid 
worden. Gechloreerde verbindingen, zoals PCB’s, zijn daarbij niet bepaald. 
In de samenvatting (hoofdstuk O) en bijlage 6 zijn massabalansen voor cadmium, arseen, 
chroom en PAK van het verwerkingsproces opgenomen. Op grond van hun risico’s en 
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eigenschappen (kookpunten, metaal/organisch) geven deze verbindingen een goed beeld van 
wat zich heeft afgespeeld tijdens het doorlopen van de keten. 

3.5.1 Waterbodem 
De gehalten metalen in de waterbodem overschrijden de interventiewaarden, waardoor deze 
in klasse 4 valt (CSO, 1994). De gehalten in het poriënwater van arseen en een aantal PAK- 
componenten overschrijden eveneens de interventiewaarden. Onderzoek achteraf heeft 
uitgewezen dat de niet gesaneerde bodem onder de rietkraag licht verontreinigd (klasse 2) is. 
Bio-assays geven geen eenduidig beeld over de toxiciteit en urgentie van sanering. De 
verspreidingsrisico's zijn gering. Hoewel verspreidingsrisico's via het grondwater aanwezig 
zijn, zijn de consequenties voor de lange termijn gering (bijlage 2). 
De restrisico's van de "leeflaag" sanering zijn nog niet goed bekend. Omdat niet alle 
verontreinigingen zijn weggenomen blijft onder de opgebrachte zandlaag een potentiële bron 
van verontreiniging aanwezig, die door inzijging kunnen verspreiden. Omdat de mate van 
inzijging marginaal verandert, verandert de flux ook marginaal. 

Geconcludeerd kan worden dat de gekozen saneringsvariant wel de acute blootstellingsrisico 's 
en risico's van verspreiding via het oppervlaktewater vermindert, maar weinig verandert aan 
de verspreidingsrisico 's via het grondwater. Deze laatste risico's zijn echter beperkt (zie ook 
bijlage 2). 

3.5.2 Baggeren 
Tijdens het baggeren van de waterbodem is een kleine toename van de vertroebeling van het 
water in de omgeving van het werk waargenomen (CSO, 1996) die regelmatig overschreden 
werd door die van de reguliere scheepvaart. Een bewust, op verzoek van CSO, veroorzaaktv 
hoge vertroebeling had een significante toename van het zuurstofverbruik (CZV), stikstof, en 
desorptie van zink, arseen en PAK tot gevolg. De opgeloste gehaltes kunnen daardoor 
oplopen tot een veelvoud van de achtergrondwaarden. Deze desorptie was vrijwel niet 
waarneembaar bij de "normale" vertroebeling bij het baggerwerk. 
De hoeveelheid materiaal die opwervelt door het baggerwerk is marginaal ten opzichte van de 
productie. De totale massa aan verontreinigingen die desorbeert is daarmee verwaarloosbaar 
ten opzichte van hetgeen in de waterbodem dan wel in de specie aanwezig is. 

De met de pilotsanering verkregen informutie wijst uit dat het met de gevolgde methode 
mogelijk was de sanering beheerst uit te voeren, waarbij verontreiniging van het 
oppervlaktewater beperkt bleef. 

3.5.3 Fractiescheiding van specie 
De afgescheiden zandfractie, totaal circa 50 ton ds van de aangeboden 689 ton ds specie, 
bevatte weinig verontreiniging. PAK is echter voor een niet-verwaarloosbaar deel in de 
zandfractie achtergebleven. 
De overige verontreinigingen hebben zich vrijwel volledig in de slibfractie geconcentreerd. 
De beschikbaarheid en de uitloogbaarheid van vooral cadmium en zink zijn ten opzichte van 
de oorspronkelijke baggerspecie aanzienlijk toegenomen. 

De PAK-verontreiniging van het toeslagzand is vermoedelijk van invloed geweest op de 
herverdeling van deze component. Aanvankelijk bedroeg het PAK-gehalte van de specie 72 
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mgkg en dat van het toeslagzand 23 mgkg (zie bijlage 6). Na fractiescheiding bedroeg het 
PAK-gehalte van het slib 77 mgkg en in het afgescheiden zand 14 mgkg. De fractiescheiding 
he@, in tegenstelling tot de andere verontreinigingen, niet tot een goed resultaat geleid. 
De toename van de uitloogbaarheid van enkele metalen is vermoedelijk veroorzaakt door 
oxidatie, tijdens de bewerking. 

3.5.4 Drogen van de afgescheiden slibfractie 
Minder dan 1 % van de verontreinigingen is terecht gekomen in de rookgassen. Behoudens 
koolmonoxide is geen overschrijding van de Nederlandse Emissierichtlijnen waargenomen 
(CSO, 1996). 
De uitloogbaarheid van cadmium en zink uit de gedroogde slibkoek zijn afgenomen en die 
van arseen en koper toegenomen ten opzichte van die van het niet-gedroogde slib. 

3.5.5 Thermische immobilisatie 
Veel materiaal is tijdens het smelten uit het proces verdwenen in de vorm van: 
- uitgloeien en sluitpost massabalans: 149 ton 
- puin: 12 ton 
- stof (slakkamer, doekfilters): 12 ton 
- slib gaswasser: 2 ton 

Uiteindelijk is ca 70 van het gedroogde slib is in het basalt terecht gekomen. Voor de 
verontreinigingen is dit beeld geheel anders. 
Het basalt bevat geen PAK meer. Alle PAK is bij de hoge smelttemperatuur uitgegloeid. 
De relatief vluchtige metalen, zoals cadmium, kwik, arseen en lood, zijn tijdens het 
smeltproces voor het grootste deel verdampt en afgevangen in het doekenfilter (cadmium, 
lood, zink) of in het stof van de slakkamer (arseen). Vanwege de in tonnage geringe 
hoeveelheid afvalstoffen, is de verontreinigingsgraad daarvan zeer hoog. 
Alleen chroom en koper zijn voor het grootste deel in het basalt terecht gekomen. 
In tabel 3.4 op de volgende pagina zijn de resultaten van analyses van de materialen en 
uitloogtesten samengevat (CSO, 1996). 

Behoudens chroom en koper zijn de gehalten van verontreinigingen in het basalt gedaald ten 
opzichte van de slibkoek en de baggerspecie. Het gevormde basalt voldoet aan de eisen van 
het IPO-interimbeleid, zowel qua samenstelling als qua uitloging. Qua uitloging voldeed de 
oorspronkelijke specie echter ook aan het IPO-interimbeleid; qua samenstelling werd de 
interventiewaarde overschreden. 
Ten opzichte van de gedroogde slibkoek is de uitloogbaarheid voor alle verontreinigingen 
verminderd, behalve voor zink en lood. Ten opzichte van de oorspronkelijke specie is sprake 
van enige verbetering voor arseen, zink en PAK. 
De ontsluiting van metalen uit de slibkoek met koningswater en HF is ongeveer gelijk. De 
ontsluiting met koningswater wordt minder dan die met HF naarmate de intensiteit van 
thermische behandeling (droging, smelten) toeneemt. Dit geeft aan dat door de thermische 
behandelingen de binding van de nog aanwezige metalen aan de matrix toeneemt. In bijlage 6 
is dit aan de hand van massabalansen nader geïllustreerd. 
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Tabel 3.4 
Samenstelling S en uitloogbaarheid U bij LIS = 10 van uitgangsmateriaal, 
tussenproducten en eindproduct. AUe getallen in mg/kg ds 

Arseen 

Cadmium 

Chroom 

Koper 

Kwik 

Lood 

Zink 

PAK (10 
VROM) 

Baggerspecie 
sK sHF U 

140 130 0,82 

15 11 < 0,002 

350 360 0.21 

240 240 0.07 

15,5 10 <0,0003 

410 320 <0,08 

1800 1600 0.94 

72 0,012 

Slibkoek 
sK %F U 

170 170 0.15 

18 16 0,lO 

410 490 0,17 

320 310 0,16 

12,5 13,5 <0,0003 

500 470 0.13 

2000 2100 24.4 

77 <0,0003 

Gedroogd slib 
'K sHF U 

133 168 2,34 

13 17 0.004 

288 420 0.45 

225 313 2,84 

7 9 <0,0003 

390 455 <0,05 

1500 2075 0.17 

81 0,OOol 

Basalt 
sK %F U 

<5 < 5  0.09 

<0,2 <0,1 <0,001 

140 430 0,22 

95 220 0,26 

<0,1 <0,1 <0,003 

24 6 0,094 

270 700 0,56 

<0,25 0,25 <0,0003 

SK: 
SHF: 

Standaard onrsluiting van metalen met koningswater (HCI/HNQ) 
Intensieve ontsluiting van metalen met HF 

Geconcludeerd kan worden dat de benaming "immobilisatie I' niet geheel terecht is. Er is 
zowel sprake van een reinigingsproces als van een vastlegging van verontreinigingen in een 
stollingsproduct. De meeste verontreinigingen zijn tijdens het proces uit de smelt gedreven en 
in afvalproducten terecht gekomen. Alleen chroom en koper lijken te zijn geïmobiliseerd in 
de engere zin des woords. 

Niet beoordeeld kan worden of het gekozen smelt-/immobilisatieproces het juiste proces is 
geweest. Gekozen is voor een proces onder gedeeltelijke oxische en gedeeltelijk anoxische 
omstandigheden. Verlaging van het zuurstofgehalte zou een veel grotere uitdamping tot gevolg 
hebben gehad. Verhoging zou een veel grotere zuurstof doorvoer en daarmee rookgas- 
reiniging nodig hebben gemaakt. De consequenties voor de massabalansen per component zijn 
niet bekend. 
Omdat de oven eigenlijk niet geheel geschikt was voor het te behandelen mengsel, is relatief 
veel materiaal verstoven en terecht gekomen in de verschillende afvalfracties. Bij minder 
verstuiving zou minder afval zijn gegenereerd, maar met vermoedelijk hogere gehalten aan 
verontreinigingen. Verwacht wordt (HGT, 1996) dat dit bij een installatie op praktijkschual 
het geval zal zijn, waarbij afvalproducten in de ertsverwerkende industrie kunnen worden 
afgezet. 
Pas bij vergelijking met andere thermische technieken is vast te stellen waar het optimum ligt. 
Met de globale vergelijking van enkele systemen (Fichtner/Oranjewoud, september 1996) is 
hiertoe een aanzet gegeven. 

3.5.6 Energie 
De immobilisatie verbruikt circa 75 % van alle energie, namelijk 11 GJ/ton product. Omdat de 
massa van het verkregen immobilisatie product ongeveer 75% is van de in het proces 
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gebrachte droge stof, bedraagt het energieverbruik van de immobilisatie circa 8.250 MJ/ton 
droge stof. Het totale energieverbruik is als volgt: 

scheiden en ontwateren: 
drogen (in: 53% ds): 
immobilisatie (in: 95% ds): 

15 MJ/ton ds 
2.687 MJ/ton ds 
8.250 MJ/ton ds 

Dit energieverbruik is hoog, met name van het immobilisatieproces. Er bestond namelijk geen 
mogelijkheid energie terug te winnen in het proces. Bij opschaling is besparing op energie 
zeker mogelijk. Berekeningen (HGT, 1996) komen uit op een totaal netto energieverbruik van 
4.300 MJ/ton ds, mede door gebruik van toevoeging van brandbaar afval en gebruiWafzet van 
geproduceerde gassen. 

3.6 Kosten 

De kosten van de civieltechnische uitvoering zijn in paragraaf 3.3.3 vermeld. Betrokken op 
de verwijderde hoeveelheid betreft het een bedrag van ca f 35/m3 in situ waterbodem. De 
kosten voor immobilisatie zijn vertrouwelijk. Betrokken op de daadwerkelijk verwerkte 
hoeveelheid beloopt het kostenniveau vele duizenden guldens per in situ m3 waterbodem. Dit 
bedrag is niet representatief voor de kosten bij toepassing van de uitontwikkelde en 
opgeschaalde technologie. 

HGT (juni 1996) heeft berekend dat het mogelijk moet zijn via een dergelijk 
immobilisatieproces basalt te produceren uit baggerspecie voor circa f 180/ton droge stof 
waterbodem. Dit komt neer op circa f 75/ton in situ waterbodem. Hierbij zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

- 
- 
- geen productie van afval. 

- 3 5 % ~ a n d  
opbrengsten basalt als zetsteenf 100/ton (80% zetsteen en 20% granulaat) 
geen verliezen door verbranding/pyrolyse van organische stof 

De opbrengsten van de verkoop van basalt cf IOO/ton) zijn reëel ingeschat. Natuurlijk basalt- 
zuilen kosten f 170/ton en gebroken basalt ca. f 40 à f 50/ton. Basalton kost f I20 à 
f 14O/ton bublicatie S9, CROW, 1-7/31-12-1995). 

De pilotsanering bleek met de beschikbare technische middelen net uitvoerbaar te zijn. Het zal 
duidelijk zijn dat deze werkwijze voor praktijktoepassingen aanzienlijk verbeterd zal moeten 
worden. 

Voor reiniging van ernstig verontreinigde grond (> I-waarde) hanteert het SCG momenteel 
een bovengrens van f 250/ton (nog economisch reinigbaar). Hoewel baggerspecie als 
categorie uitgesloten is van de verplichting tot reiniging, zou met de prijsberekening van HGT 
aan de voorwaarde van 'economisch reinigbaar' kunnen worden voldaan. 
Fichtner/Oranjewoud (september 1996) heejl op basis van een globale vergelijking van kosten 
geconcludeerd dat de kostenraming van HGT aan de lage kant is. Deze conclusie is nog niet 
getoetst. Indien dit inderdaad het geval is, zal de thermische immobilisatie van baggerspecie 
om financiële redenen volgens de systematiek van de Whb niet gerealiseerd kunnen worden. 
Aanbevolen wordt hier meer aandacht aan te besteden. In bijlage 3 is een aanzet gedaan door 
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de aspecten en kosten die een rol spelen bij de sanering van een rivier als de Nieuwe Merwede 
d e r  te beschouwen. 

3.7 Leerervaringen 

De ervaringen die met deze pilotsanering zijn opgedaan wijzen wat betreft het vooronderzoek 
uit dat een stapsgewijze benadering wenselijk is. Kenmerken voor deze benadering zijn: 
- 
- 
- 
- 

stapsgewijze inperking van geografie, aard en strekking van het werk; 
stapsgewijze inperking en detaillering van inhoudelijke activiteiten; 
stapsgewijze invulling van informatiegrondslag en -kwaliteit; 
stapsgewijze voorbereiding en doorlopen van besluitvorming, samenhangende 
procedurele trajecten en vergunningsverwerving 
stapsgewijze realisatie van een structuur van projectorganisatie en operationele 
taakstellingen. 

- 

De balans tussen benodigde informatie grondslag en gewenste zekerheden uit oogpunt van 
oordeelsvorming is in het onderhavige project niet volledig gevonden, en zal in voorkomende 
gevallen ook niet volledig gevonden kunnen worden. Dit betekent dat het omgaan met 
onzekerheden en optimalisatie van inspanningen in deze procesgang nadere aandacht zullen 
verdienen. 

Ten aanzien van de civieltechnische uitvoering, inclusief voorbereiding, aanbesteding en 
controle op voortgang en resultaat is nauwelijks sprake van open einden. Resterende 
aandachtspunten zijn het elimineren van niet relevante bestekseisen en het expliciteren van 
criteria voor acceptatie van resultaten voor zover deze in absolute zin nog enigszins van 
vooraf gestelde eisen afwijken. 

Ten aanzien van de immobilisatie heeft de pilotsanering belangrijke inzichten in 
uitvoerbaarheid en performance opgeleverd. Het experimentele karakter van de activiteit 
beperkt vooralsnog het zicht op een volwassen uitvoeringspraktijk, in het bijzonder 
aangaande: 
- capaciteit en haalbare productiesnelheid; 
- 
- 
- kosten. 

verhoudingen tussen verwerkte specie, toeslagstoffen en gegenereerde reststoffen; 
verdeling van maatgevende verontreinigingen over de verschillende materiaalstromen; 

Zowel de voorbehandeling en opwerking als de feitelijke immobilisatie kunnen aanmerkelijk 
verbeterd worden. De verkregen inzichten laten evenwel toe de marges voor verbetering van 
werkwijze, uitvoeringstechniek, performance en kosten in orde grootte af te schatten. 

Ten aanzien van de saneringsketen is met de pilotsanering aangetoond dat zij goed uitvoerbaar 
is. Daarbij zij gesteld dat de beeldvorming van de milieuhygiënische effectiviteit onvolledig 
is. Enerzijds is de milieuhygiënische effectiviteit op de gesaneerde locatie onbekend. Dit 
betreft de reductie van verspreidingsrisico’s en van blootstellingsrisico’s in relatie tot het 
ecosysteem, mede ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Anderzijds is gebleken dat 
immobilisatie leidt tot een herschikking van anorganische microverontreinigingen over 
verschillende fracties product en reststoffen, respectievelijk tot ontleding van de organische 
verontreinigingen. 
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De herschikking over fracties tendeert ernaar dat de bulk van chroom en koper daadwerkelijk 
wordt geïmobilliseerd in een toepasbaar product. De mobiliteit van deze metalen is 
vergelijkbaar met die van de metalen in oorspronkelijk sediment. Het milieurendement hangt 
derhalve af van toepassingsvoorwaarden die voor beide categorieën materiaal worden 
aangehouden. De overige metalen geraken in geconcentreerde vorm in materiaalfracties die 
vooralsnog gestort zouden moeten worden onder IBC-condities. Het milieurendement ten 
opzichte van het storten van de verwijderde specie kan niet worden vastgesteld. Als belangrijk 
voordeel resteert een volumereductie, zij het dat deze bereikt is tegen een substantiële input 
van energie en kosten. Dergelijke overwegingen zullen in toekomstige gevallen betrokken 
moeten worden in de fase van (sanerings)planvorming. 
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

4.1 Pilotsanering 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de pilotsanering geslaagd is. Een aantal 
belangrijke onderdelen van de saneringsvoorbereiding en -uitvoering zijn in de praktijk getest, 
met overwegend goed resultaat. Zo zijn waardevolle gegevens en inzichten verkregen die 
richtinggevend zijn voor de toekomstige saneringen in het rivierengebied. 

Bij de planvorming is, op basis van eerder nader onderzoek, uitgegaan van een urgente 
situatie. Deze urgentiebepaling dateert van voor de "circulaire tweede fase van 
inwerkingtreding saneringsregeling wet bodembescherming" (december 1994). Op grond van 
deze circulaire kan geconcludeerd worden dat de aangetroffen verontreinigingen uit oogpunt 
van ecologische risico's en verspreiding via het oppervlaktewater urgent scoren. Door 
afdekking met schoner materiaal wordt blootstelling voorkomen. 
Voor wat betreft de verspreidingsrisico's via het grondwater is er sprake van een paradox. 
Volgens de "Circulaire" is er sprake van urgentie om reden van de omvang van verspreiding. 
In onderhavig geval zal van mogelijke consequenties daarvan eerst op lange termijn sprake 
zijn, zo dit al het geval is. Sanering om reden van verspreidingsrisico's via het grondwater 
kan, met het oog op risico's als gevolg van verspreiding, dan ook niet als urgent worden 
aangemerkt. 

Inherent aan het pilotkarakter is veel onderzoek uitgevoerd. Voor de gevolgde 
saneringsmethode, waarbij alleen de toplaag verwijderd is, is het aantal geplaatste boringen 
van ruim 60 over een oppervlak van 4 ha ruim voldoende geweest. Indien dit van te voren 
bekend was geweest, had een groot deel daarvan vervangen kunnen worden door 
sonderingen. Indien toch besloten was de verontreinigde sediment-afzetting volledig te 
verwijderen, waren veel meer metingen nodig geweest om de positie van de vaste ondergrond 
te bepalen. Ook voor deze bepaling zou volstaan kunnen worden met sonderingen in plaats 
van boringen. 

Het onderzoek naar de verwerkingsmogelijkheden van de te verwijderen specie is uitgevoerd 
voordat het feitelijke saneringsprofiel en de precieze locatie was vastgesteld. Hierdoor zijn 
niet representatieve monsters genomen en werd ten onrechte geconcludeerd dat 
fractiescheiding zinvol was. Deze volgorde houdt grote risico's in en dient in toekomstige 
projecten anders te zijn: eerst volledige afperking en profielbepaling, dan pas onderzoek naar 
de verwerkingsmogelijkheden. 

De bestekken die zijn opgesteld voor de pilotsanering bleken goed te voldoen. Ze hebben 
geleid tot een juiste keuze van een uitvoerende organisatie. 
De bestekken waren, conform de doelstelling, gericht op het behalen van een productie, zoals 
dat ook bij "normale" werken gebeurt. De pilotsanering heeft uitgewezen dat het goed 
mogelijk is met een geringe aanpassing van traditionele baggermethoden een kribvak 
nauwkeurig en beheerst te saneren. Of de gevolgde baggermethoden de meest geschikte zijn 
geweest, zal moeten blijken uit vergelijking met andere pilotsaneringen. 
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Het verkrijgen van vergunningenhoestemmingen vraagt veel inzicht van procedures die 
gevolgd moeten worden en de werkwijze van vergunningverlenende en adviserende instanties. 
Voor de pilotsanering is de formele weg gevolgd, hetgeen niet steeds tot het gewenste 
resultaat heeft geleid. Bij toekomstige projecten dient dan ook veel meer aandacht besteed te 
worden aan vooroverleg om de juiste betrokkenen te vinden, tijdig afspraken op diverse 
niveaus te maken en de geldigheid daarvan te controleren. 

De zandafscheiding als voorbereiding van de thermische immobilisatie is slecht uitgevoerd. 
De oorzaak is dat, ondanks onderzoek vooraf naar de fysische eigenschappen, de handling 
van de specie door de aannemer verkeerd is ingeschat. Hierdoor moest zand worden 
bijgemengd dat later weer afgescheiden moest worden. Gebruik van andere transportsystemen 
bij verlading in de bunkers op het terrein van de verwerker had dit kunnen voorkomen. Het 
geproduceerde slib bevatte een nog te hoge zandfractie, waardoor met toeslagstoffen het latere 
smeltproces bijgestuurd moest worden. Het drogen en ontwateren is zonder veel problemen 
uitgevoerd. 

De thermische immobilisatie ging gepaard met problemen die deels als overmacht moeten 
worden bestempeld. Desondanks is het gelukt de volgens bestek geëiste hoeveelheid basalt 
van een constante fysische en chemische kwaliteit te produceren. Dit basalt voldoet aan de 
specificaties om, net als natuurlijk basalt, als categorie 1-bouwstof te kunnen worden 
toegepast. 

De metingen die zijn uitgevoerd voor vaststelling van massabalansen en milieu effecten zijn 
nauwkeurig geweest. Uit controles blijkt dat de verschillen gewoonlijk enkele tot zo’n 10% 
bedragen. 

Het proces dat in de thermische installatie bedreven is, heeft tot gevolg gehad dat veel 
verontreinigingen uit de smelt werden gedreven en in afvalproducten terecht kwamen. Hier is 
vooraf bewust voor gekozen vanuit het idee dat de afvalproducten afzetbaar zouden kunnen 
zijn als grondstof in processen elders. 
Door de grote mate waarin verontreinigingen zijn uitgedreven is er thans meer sprake geweest 
van een thermisch reinigingsproces en concentrering van metalen in restfracties dan van 
immobilisatie. De metalen die zijn achtergebleven logen vrijwel niet uit. Ten opzichte van de 
oorspronkelijke baggerspecie is het uitloogverschil gering. 

Door de relatief grote zandfractie in het te smelten slib moesten aanzienlijk meer 
toeslagstoffen bijgemengd worden dan aanvankelijk de bedoeling was. Door de verstuiving in 
de oven is relatief veel slak ontstaan. Bij minder verstuiving zou minder slak zijn ontstaan, 
met een daarin vermoedelijk hoger gehalte aan metalen. Verwacht wordt dat bij verdere 
optimalisatie van het procédé dit het geval zal zijn. Niet uitgesloten is, dat de gegenereerde 
reststoffen in de ertsverwerkende industrie kunnen worden afgezet. 

Thermische immobilisatie van een grote hoeveelheid baggerspecie is moeilijk maar wel 
mogelijk gebleken. Bij verdere opschaling zal meer aandacht besteed moeten worden aan dan 
wel duidelijkheid moeten komen over een aantal aspecten: 
a Het milieurendement van de sanering. 

Geconcludeerd kan worden dat het milieurendement van de gevolgde pilotsanering 
beperkt positief is geweest: 
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- de verontreinigingde waterbodem is slechts gedeeltelijk verwijderd. De 
verspreidingsrisico’s via het grondwater zijn door de sanering niet verminderd. 
Wel zijn de risico’s voor het ecosysteem ten gevolge van directe blootstelling 
weggenomen. 
de verwerking heeft een moeilijk toetsbaar rendement gehad. Ten opzichte van de 
oorspronkelijke specie zijn de gehalten aan verontreinigingen in het basalt 
afgenomen. Er is echter geen significante verbetering van het uitlooggedrag 
geconstateerd. Daar staat tegenover dat bij het verwerkingsproces een belangrijk 
deel van de verontreinigingen in afvalfracties terecht gekomen, die alsnog onder 
IBC-condities geborgen moeten worden, tenzij toepassing als grondstof in andere 
productieprocessen mogelijk blijkt. 
uit verontreinigde specie is bruikbaar zand en bruikbaar basalt verkregen, 
waardoor bespaard kan worden op ruimte beslag door stort en primaire 
grondstoffen. Opschalingsstudies zullen moeten aangeven of dit op relevante 
schaal technisch en economisch haalbaar is. 

- 

- 

b De geschiktheid van het toegepaste immobilisatieproces. 
Een second opinion heeft uitgewezen dat ook andere processen in aanmerking kunnen 
komen die milieuhygiënisch doelmatiger en financieel aantrekkelijker kunnen zijn. 
Vergelijkend praktijkonderzoek is dan ook zinvol. 

c De controle en beheersbaarheid van de gehele keten. Gebleken is dat onjuiste aannames 
en niet correcte uitvoering van deelstappen in de gehele keten doorwerken. Een 
controle systematiek, op basis van kwantificeerbare grootheden die met een voldoende 
informatiekwaliteit kunnen worden vastgesteld en geïntegreerd met planning en 
voortgangsbewaking, kunnen de risico’s in deze bespreken.$De planvorming van de 
pilotsanering nam veel tijd in beslag. Er werden op verschillende abstractieniveaus 
plannen opgesteld om de doelen steeds verder te concretiseren. Inherent aan 
proefprojecten is veel geïmproviseerd. Achteraf gezien is het planvormingsproces 
zinvol geweest als hulpmiddel om de juiste aanpak te vinden. 

4.2 Ogschalingsaspecten 

Om een sanering te kunnen uitvoeren is een saneringsplan nodig, waarop het bevoegd gezag - 
de provincie - een beschikking neemt. De te volgen saneringsvariant zal goed onderbouwd 
moeten zijn aan de hand van een beschrijving van de verontreinigingssituatie en de risico’s 
voor en na sanering. Bij opschaling zal aan deze risicoreductie meer aandacht besteed moeten 
worden. 

Ter voorbereiding van een grote sanering zal een projectorganisatie ingezet moeten worden 
die het gehele traject in tijd en omvang kan overzien. Voor een dergelijk complex project zal 
deze organisatie bij voorkeur los van de staande RWS-organisatie moeten opereren, 
bijvoorbeeld zoals USW of het Projectbureau Depotbouw. Uitvoering vanuit de staande 
organisatie is mogelijk, mits dit beperkte claims legt op de omvang en bezettingsgraad van 
personeel en de complexiteit van het werk door verdere structurering kan worden 
teruggebracht. Dit zou het geval kunnen zijn indien de sanering zeer beperkt wordt uitgevoerd 
met een sterk repeterend karakter of wordt uitgevoerd in een lange periode. 
Deze organisatie zal moeten beschikken over de middelen om het gehele saneringsproject te 
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kunnen uitvoeren. Dit vergt het opstellen van een totaalplanning, een totaalbegroting en het 
veiligstellen van de financiering voor de gehele uitvoering. 

De gevolgde saneringsmethode zal bij toepassing op grote schaal een lange doorlooptijd 
vragen. Voor de gehele Nieuwe Merwede zal dit 40 à 50 baggervaartuigjaren vragen. Deze 
doorlooptijd kan beperkt worden door meer materieel of materieel met een grotere 
productiecapaciteit in te zetten. 

Thermische immobilisatie van baggerspecie kan voor ca f 220/ton droge stof worden 
uitgevoerd, mits de verkregen producten voor marktconforme prijzen worden afgenomen. 
Gezien de hoge kosten betekent dit dat deze methode gericht moet worden toegepast, 
bijvoorbeeld op de meest problematische slibsoorten. Grootschalige verwerking door middel 
van zandafscheiding en deponie van slib ligt financieel veel meer binnen bereik. 
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BIJLAGE 2 Noodzaak en urgentie en risico's van sanering 

Een uitgebreid verslag van de bodemopbouw en bodemkwaliteit van het kribvak voor 
sanering is opgenomen in het rapport "Saneringsprofiel locatie 502 Nieuwe Merwede" (CSO 
Adviesbureau voor Milieuonderzoek, rapport 94.305). In grote lijnen samengevat is de 
bodemopbouw samengevat in tabel 1. 

Fabel 1 
Bodemopbouw en bodemkwaliteit organi 

Diepte (m-wb) Lutum Organisch EOX 
stof 

0-0.5 30 9.4 7.6 
Slap slib 

0.5-1 .o 38 9.7 3.3 
Matig vast slib 

1 .O-1.5 34 10.5 1.25 
Vast slib 

1.5-2.0 1 34 I 8.4 1 1.75 
Vast slib 

2.0-2.5 
Vast slib 

2.5-3.0 1 35 I 8.1 I 1.1 
Vast slib 

<3.0 ~ I < 1  1 0.4 1 0 . 2  ~ 

Grof zand, 
watervoerend 
pakket 

S #&e microverontr 

17.2 

19.2 I 81 

13.7 1 9.5 

16.6 i 1: ~ 

<0.1 

Mgingen 
Som pesticiden Eindoordeel 

214 Klasse 4 (PCB's) 

187 Klasse4 (PAK) 

35 Klasse 4 (metalen) 

Klasse 4 (metalen) I 55 

63 Klasse4 (PAK) 

45 Klasse 4 (metalen) 

15 Klasse 3 

Noodzaak 
De saneringsnoodzaak wordt bepaald door de ernst en de omvang van verontreiniging. 
Uit de onderzoeken is gebleken dat de interventiewaarde wordt overschreden en dat de 
omvang van de verontreiniging groot is (gehele Nieuwe Merwede ca. 4,3 miljoen m3 

waterbodem). Daarmee is er een noodzaak voor sanering. Het betreffende kribvak in de 
Merwede staat model voor een mogelijk toekomstige aanpak in groter verband. 

Urgentie 
In de "Circulaire tweede fase inwerkingtreding van saneringsregeling Wbb" (Ministerie van 
VROM, december 1994) is een systematiek opgenomen voor de urgentiebepaling. 
Voor wat betreft de verspreiding van verontreinigingen via het oppervlaktewater scoort de 
locatie in het kribvak urgent. Vanwege de dynamiek van de rivier kan verspreiding van 
verontreinigingen optreden via het oppervlaktewater optreden (RWS Zuid-Holland, maart 
1993). 
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In de "Circulaire" is aangegeven dat deze methode niet goed toepasbaar lijkt voor 
verspreiding van verontreinigingen uit waterbodems naar het grondwater: 
- de feitelijke verspreidingssnelheid van de verontreinigingen via het grondwater is, mede 

door interactie van verontreinigingen met de vaste bodemfase, zeer gering; 
de plaatsen, waar als gevolg van de verspreiding via het grondwater sprake zou kunnen 
zijn van onaanvaardbare risico's voor actuele of potentiële gebruiksfuncties en 
natuurwaarden, liggen op grote afstand die over een termijn van vele honderden jaren 
door de meest mobiele verontreinigingen worden overbrugd; 
als gevolg van processen in de bodem nemen de verontreinigingsgehalten gedurende de 
vele honderden jaren durende reistijd zodanig af dat ze ter plaatse van de "risico-zones" 
met grote waarschijnlijkheid niet meetbaar zijn. 

- 

- 

Als gevolg daarvan is er voor de waterbodem in relatie tot het grondwater sprake van een 
paradox, waarbij enerzijds geconstateerd wordt dat volgens de "Circulaire" sprake is van 
urgentie om reden van verspreiding, maar dat van mogelijke consequenties daarvan eerst op 
zeer lange termijn sprake zal zijn. Sanering om deze reden kan, in verband met het zeer 
langzame verspreidingsproces en de geringe risico's na verspreiding dan ook niet als urgent 
worden aangemerkt. 

De inzijgsnelheid ligt in de orde grootte van maximaal enkele honderden millimeter/jaar 
(RIZA, 1996). 
Voor zware metalen geldt dat als gevolg van sulfide-precipitatie verspreiding niet of 
nauwelijks optreedt. Voor organische m'croverontreinigingen is er wel sprake van 
verspreiding. Voor de berekening van de verspreiding van verontreinigingen vanuit de 
waterbodem naar het grondwater is het noodzakelijk de gehaltes in het poriënwater van de 
waterbodem te bepalen. Oriënterende berekeningen (DHV, 1996) hebben uitgewezen dat in 
de afzettingen voor één of meer stoffen het totaal in het poriënwater aanwezige gehalte 
aanleiding geeft tot een overschrijding van de interventiewaarde voor PCB-28, PCB-153, 
Fluorantheen, Benzo(a)pyreen en Benzo(k)fluorantheen. 
Dichloorbenzenen zijn niet gemeten in het kader van het Nader Onderzoek. Op basis van 
berekeningen met Ketelmeerslib zou dit betekenen dat 1 ,ZDichloorbenzeen bepalend zou 
kunnen zijn voor het urgentie oordeel van het risico van verspreiding via het grondwater. 

Een inzijging van enkele honderden millimetedjaar houdt niet in dat de verontreinigingen zich 
met die snelheid verplaatsen. Door adsorptie aan voornamelijk organisch materiaal zal een 
vertragend effect optreden, de zogenaamde retardatie. Voor de voornoemde organische 
verontreinigingen zijn de retardatiefactoren, behoudens dichloorbenzeen, groot. De effectieve 
verplaatsing van de verontreinigingen wordt dan minder dan 1 millimeter/jaar, waardoor pas 
na enkele duizenden jaren het watervoerend pakket bereikt kan worden. Voor 
dichloorbenzeen zal dit in de orde grootte van enkele honderden jaren liggen. 

Restrisico's 
Weinig aandacht is besteed aan de restrisico's na sanering ten opzichte van de huidige 
risico's. Onderstaand is dit toegelicht. 
Gesaneerd is volgens het leeflaagprincipe. Er is een toplaag verwijderd en aangevuld met 
schoon grof zand. Qua textuur is dit zand vergelijkbaar met dat van het watervoerend pakket 
onder de sliblagen in het kribvak. Het verwijderde slib heeft een relatief lage weerstand ten 
opzichte van de dieper gelegen sliblaag. 
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Gegeven de relatief dunne verwijderde sliblaag met een geringe hydrologische weerstand en 
de aanvulling met zand met een eveneens geringe hydrologische weerstand zal de totale 
hydrologische weerstand van de bodem van het kribvak weinig veranderen. Een eventuele 
verandering zal in de orde grootte van enkele procenten liggen en valt weg ten opzichte van 
reken-/model onzekerheden. Het gevolg is dat de verspreidingsrisico’s van verontreinigingen 
naar het grondwater uit het achtergebleven slibpakket vrijwel niet zal veranderen. 

De verontreinigde toplaag is niet volledig verwijderd uit het kribvak. De kribben zelf en de 
rietkraag zijn ontzien. Het bleek niet mogelijk eventueel slib tussen de stenen van het krib te 
verwijderen. De rietkraag zou wel in eerste instantie gesaneerd worden, maar is op 
aandringen van derden ontzien. 
Het gevolg is dat er inderdaad veel slib is verwijderd, maar dat de gebieden met de hoogste 
“ecologische dichtheid” juist niet zijn gesaneerd. Daar blijven dus de blootstellingsrisico’s 
aanwezig. 

Conclusies 
Uit de verrichte onderzoeken blijkt dat er sprake is van een omvangrijke 
verontreinigingssituatie, in de Nieuwe Merwede die volgens de Wbb een saneringsnoodzaak 
heeft. De termijn waarop maatregelen genomen moet worden, wordt bepaald door de 
urgentie. 

Bij de urgentiebepaling spelen risico’s een belangrijke rol. Voor waterbodems zijn dit vooral 
ecologische risico’s en risico’s op verspreiding via grond- en oppervlaktewater. 

Op grond van de verrichte onderzoeken kan geconcludeerd worden dat sanering van 
riviersystemen als de Nieuwe Merwede urgent is uit oogpunt van verspreiding via het 
oppervlaktewater: 
- er zijn geen ecologische risico’s die een aantoonbare relatie hebben met de 

verontreinigingssituatie; 
verspreiding van slib via het oppervlaktewater is reëel; 
de verspreidingsrisico’s via het grondwater zijn aanwezig, maar de op lange termijn te 
verwachten consequenties zijn gering. 

- 
- 
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1 Inleiding 

In het pilotsaneringsproject is op kleine schaal een gedeelte van een rivier gesaneerd. In deze 
bijlage is ingegaan op de opschaling en uitvoering van de in de pilotsanering geteste aanpak 
tot op het niveau van een riviertak. 
Als objectheferentie is de gehele Nieuwe Merwede genomen overeen komend met de indeling 
die gebruikt is in het nader onderzoek (Rijkswaterstaat, maart 1993). 

Toepassing van de in de pilotsanering onderzochte keten op de gehele Nieuwe Merwede, met 
inbegrip van immobilisatie van 'alle' vrijkomende specie, hoeft niet noodzakelijkerwijs aan de 
orde te zijn. Een keuze dienaangaande hangt samen met de beschikbaarheid van capaciteit, 
budget en dergelijke. Evenmin behoeft de gevolgde saneringswijze, het gedeeltelijk 
verwijderen van alleen de bovenste sliblaag, voor andere riviersegmenten te worden gevolgd. 
De keuzen in deze hangen samen met saneringsdoelstellingen en saneringsurgentie, kwaliteit 
en hoeveelheid slib, kosten en milieurendement van meer of minder vergaande verwijdering 
etc. Zo werd aanvankelijk het kribvak als representatief beschouwd voor de gehele Nieuwe 
Merwede. Vanwege een oude stroomgeul bleek dit niet het geval te zijn. Ook op andere 
locaties kunnen onverwachte omstandigheden een wijziging van de geplande aanpak van 
sanering noodzakelijk maken. 
Een flexibele organisatie en uitvoering van de sanering van een dergelijk riviersysteem is dan 
ook belangrijk. De te maken afwegingen zijn aan de orde in wat in Wbb-trajecten de 
saneringsonderzoeks- en saneringsplanfase genoemd worden. 

Tijdens de pilotsanering is gebleken dat thermische immobilisatie uitvoerbaar is en tot goede 
resultaten heeft geleid. In een toekomstige saneringssituatie zal sprake zijn van een groot 
aanbod van specie gedurende een relatief korte tijd, met een vermoedelijk beperkte 
geschiktheid voor verwerking van de specie qua korrelgrootteverdeling en de beschikbaarheid 
van alternatieven in de vorm van het nog te realiseren depot in het Hollandsch Diep. Het is 
daarom niet r e e l  te veronderstellen dat de benodigde installatie voor alleen de Nieuwe 
Merwede kan worden gebouwd en bedreven. Een dergelijke installatie leent zich bij uitstek 
voor een scala aan probleemslibben, zoals industriële slibben, residuen van 
grondreinigingsinstallaties, slibben van zuiveringsinstallaties, etcetera. Deze verbreding van 
de inzetbaarheid van de installatie biedt betere kansen voor bezettingsgraad, continuïteit en 
financiële haalbaarheid. Er is derhalve aangenomen dat de betreffende installatie op een 
centrale locatie tot stand gebracht wordt, met een capaciteit en inzet die slechts gedeeltelijk 
met onderhavig project samenhangt. 

Voor realisatie van een dergelijke installatie moet een MER-procedure worden doorlopen. Het 
principebesluit om baggerspecie op deze wijze te gaan behandelen cq in de benodigde 
installaties te investeren zal niet alleen op basis van het aanbod van baggerslib uit de Nieuwe 
Merwede genomen worden. Factoren als kosten, aanbod van andersoortige afvalstromen en 
politieke keuzes zullen in belangrijke mate invloed hebben. Het proces om dit principebesluit 
te nemen en het voorbereidings- en realisatietraject, met inbegrip van een MER-procedure, 
worden dan ook buiten het draaiboek voor de sanering van de Nieuwe Merwede gehouden. 

In deze bijlage is het proces dat doorlopen moet worden bij uitvoering op grote schaal 
uitgewerkt. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 
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organisatie en financiering 
saneringsonderzoek -b urgentiebepaling 
saneringsplan -k doelstelling 
vergunningen 
bestekken 
aanbesteding 
uitvoering 
kostenramingen 

2 Organisatie 

De pilotsanering heeft uitgewezen dat een goede voorbereiding van groot belang is voor het 
welslagen van de uitvoering van de uiteindelijke sanering. Uit de pilotsanering project kan 
afgeleid worden dat de voorbereiding en planvorrning veel tijd en geld kost (doel van het 
project, onderzoeken, vergunningen) en dat het organiseren van activiteiten heldere 
communicatie binnen het team en met betrokkenenhelanghebbenden vereist. Vergeleken met 
de uitvoering vallen deze kosten echter in het niet. 

In de navolgende paragrafen zijn enkele onderdelen die verband houden met de organisatie 
toegelicht: 
- management 
- financiën 
- regelgeving 

2.1 Management 

De voorbereiding van een grootschalige sanering kost veel tijd. De doelstellingen zullen 
concreet moeten worden geformuleerd in een saneringsplan, waarop een saneringsbeschikking 
wordt genomen in het licht van financiële, milieuhygiënische en uitvoeringstechnische 
consequenties. 
Tot dit moment is het projectmanagement gericht op het initiëren, (doen) uitvoeren en 
integreren van (dee1)onderzoeken ten behoeve van besluitvorming, en het initiëren en 
faciliteren van overleg tussen diverse betrokkenen. 
Na besluitvorming over aard en uitvoeringsduur van de sanering kan worden voorzien in een 
uitvoeringsorganisatie. De vormgeving hiervan hangt samen met de complexiteit en duur van 
de werkzaamheden. Het management van de uitvoering in geval van een werk met geringe 
complexiteit, waarbij omvang ontstaat door het herhaaldelijk uitvoeren van steeds identieke 
werken, kan vanuit de staande organisatie plaatsvinden (bijvoorbeeld RWS Zuid-Holland, 
Bouwdienst, FUZA). In geval van een complex werk dat in een beperkte looptijd wordt 
uitgevoerd, de integratie van veel disciplines vergt d o f  grote risico’s kent, is een separate 
projectorganisatie wenselijk. USW en het Projectbureau Depotbouw zijn voorbeelden van 
dergelijke organisaties. Aanbevolen wordt tot een vorm van projectorganisatie te besluiten 
nadat de contouren van het werk zijn vastgesteld. Hierbij kan worden betrokken de 
wenselijkheid om saneringswerkzaamheden te integreren met andersoortige werken die in 
samenhang kunnen worden uitgevoerd. 
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Gedacht kan worden aan: 
- sanering van oeverlocaties 
- ruimtelijke en functionele ontwikkeling van oeverlocaties 

onderhoud/versterking van 'natte' infrastructuur en gebruiksfuncties - 

2.2 Financiering 

De sanering van de Nieuwe Merwede omvat een financieel omvangrijke meerjarige activiteit, 
waar sprake kan zijn van meerjarige contracten (bijvoorbeeld garanties op aanbod en 
verwerking, langjarig contract uitvoering baggerwerk). Het vaststellen en reserveren van de 
benodigde budgetten is een activiteit die als eerste moet gebeuren. Zonder budget zal er niets 
uitgevoerd kunnen worden, zowel niet in de voorbereiding als in de uitvoering. De budgetten 
worden op hoofdlijnen geraamd en gereserveerd over de gehele uitvoeringsperiode. Jaarlijks 
worden voor het volgende jaar budgetten gepreciseerd en via de Rijksbegroting vastgesteld. 
Ter onderbouwing is een saneringsonderzoek nodig, waarmee in hoofdlijnen de budgetten 
worden geraamd. 
Dit betekent dat in een vroeg stadium al besluiten moeten worden genomen over de 
uitvoeringswijze (totaal plan op hoofdlijnen), rekening houdend met de onzekerheden die zich 
verder in het project kunnen voordoen. Een financiële studie en een saneringsonderzoek met 
saneringsplan dienen hier ten grondslag aan te liggen. 

2.3 Regelgeving 

De Wbb schetst het wettelijk kader waarbinnen een bodemsanering moet worden uitgevoerd. 
Sinds 1995 vallen ook de waterbodems onder dit wettelijk kader. Volgens dit kader is de 
provincie het bevoegd gezag, dat door middel van een beschikking een saneringsplan 
goedkeurt of saneringsbevelen uitvaardigt. 
Het bevoegd gezag is tevens verantwoordelijk voor het management van saneringen resp. het 
saneringsprogramma in het kader van de Wbb voor zover gefinancierd uit de rijksmiddelen. 
Voor de Rijkswateren is het ministerie van Verkeer en Waterstaat bevoegd gezag, mits dit 
voortraject volgens opvatting van het bevoegd gezag voldoende grondslag biedt voor een 
zorgvuldige besluitvorming. 

Een sanering zoals die van de Nieuwe Merwede wordt in de optiek van de Wbb gezien als een 
sanering in eigen beheer. Dit betekent dat de Wbb-procedure van nader onderzoek, 
urgentiebeoordeling, urgentiebeschikking, saneringsonderzoek, saneringsplan en 
saneringsbeschikking , slechts voor een klein deel behoeft te worden doorlopen. Het bevoegd 
gezag is alleen bevoegd tot het beoordelen van het saneringsplan en het accorderen daarvan in 
een beschikking. De definitieve regeling van bevoegdheden is nog niet vastgesteld. 
De wijze waarop het voorliggende traject doorlopen wordt is in zekere mate vrij naar keuze. 
Het bevoegd gezag zal haar beschikking altijd moeten kunnen motiveren. Een goede 
onderbouwing van keuzes die gemaakt worden in een saneringsplan zijn dan ook essentieel. 
De precieze criteria waaraan een saneringsplan voor een verontreinigde waterbodem moet 
voldoen, zijn nog niet vastgesteld. Wel heeft de praktijk uitgewezen dat voor een 
Saneringsplan minimaal de technische, financiële en organisatorische uitvoerbaarheid 
beschreven moet zijn, met een sterke motivering van: 
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- de keuze van het saneringsalternatief op basis van inzicht in de 
verontreinigingssituatie, risico’s en risicoreductie van alternatieven; 
kosteneffectiviteit ; 

- milieurendement. 

De Wbb eist dat het Service Centrum Grondreiniging is geraadpleegd ter vaststelling van de 
reinigbaarheid van het ontgraven materiaal. Acht het SCG reinigen haalbaar, dan zal dit 
opgenomen worden in de beschikking en geldt een stortverbod. Baggerspecie geldt (nu nog) 
als niet reinigbaar en is niet SCG-adviesplichtig, waardoor storten voor in beginsel elke 
categorie specie toegestaan is. 
In verband met reiniging en hergebruik van verontreinigde waterbodems is beleid in 
ontwikkeling. Verwacht mag worden dat het voornemen bepaalde fracties te storten, of juist 
anderszins te reinigen, in de goedkeuring van het saneringsplan door het bevoegd gezag aan 
de orde zal zijn. 

Aanbevolen wordt om in een vroeg stadium de voornemens tot storten erdof reiniging voor te 
leggen aan het bevoegd gezag. Hierdoor wordt voorkomen dat in een (te) laat stadium 
plannen worden afgekeurd, danwel dat budgettaire reservering of aannamen omtrent het 
beschikbaar zijn of komen van verwerkingscapaciteit onjuist blijken te zijn. 

3 Saneringsonderzoek 

Het ligt in de rede dat voor de sanering van de Nieuwe Merwede in een saneringsonderzoek 
een aantal saneringsvarianten wordt uitgewerkt en vergeleken op voornoemde criteria. De in 
het kader van de pilotsanering uitgevoerde activiteiten kunnen als basis hiervoor fungeren. 
Het saneringsonderzoek heeft als doel de te volgen saneringsmethode vast te stellen en te 
onderbouwen. Deze onderbouwing is noodzakelijk in verband met het verkrijgen van een 
saneringsbeschikking en het onderbouwen van budgetten. Met het oog op een zorgvuldige 
besluitvorming dient met de te beschouwen varianten tenminste te worden ingegaan op de 
aspecten: 
- plaats, hoeveelheid en aard van de te verwijderen specie in relatie tot 

wenselijkheid van (stringente) nauwkeurigheidseisen voor realisatie van 

wijze van verwerking, naar aard en hoeveelheid van deelstromen 

(rest)risico’s, bereikt milieuhygiënisch resultaat en kosten; 

ontgravingsprofielen, tegengaan van mors/vertroebeling , separate verwijdering 
van naar aard wisselende speciesoorten; 

(zandafscheiding, immobilisatie), en de consequenties daarvan voor 
informatiebehoefte (vooronderzoek), werkwijze verwijdering, fasering en logistiek 
uitvoering, kosten en milieuhygiënisch rendement. 

- 

- 

Het uit te voeren saneringsonderzoek omvat de volgende onderdelen: 

1 Bodemonderzoek, waarin de omvang van de verontreiniging wordt vastgesteld. 
De verontreinigingen hopen zich op in slibafzettingen. Omdat de Nieuwe 
Merwede gegraven is, komen geen klei afzettingen voor zoals bij “natuurlijke” 
rivieren. Volstaan zou kunnen worden met boringen tot in de vaste zandige 
ondergrond, waarbij het opgeboorde materiaal goed lithologisch beschreven 
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4 

wordt. Aan de hand van chemische analyses worden de verontreinigingen in de 
verschiIlende onderscheiden bodemtypen gekarakteriseerd. Ten behoeve van de 
pilotsanering is dit intensief gedaan door middel van ruim 60 boringen op een 
oppervlak van 4 hectare (CSO, november 1994), waarbij vrijwel al het monster 
materiaal is geanalyseerd. 

Indien besloten wordt om alleen maar de toplaag van het slib te verwijderen, kan 
volstaan worden met bodemonderzoek gebaseerd op gemiddeld enkele boringen 
per hectare. Analyses van een deel van de monsters op enkele metalen, PAK en 
PCB’s, aangevuld met analyses van korrelgrootten en organische stof zijn 
voldoende om de verontreinigingsgraad van het slib vast te stellen. 
Voor het vaststellen van het saneringsprofiel bij volledige verwijdering is deze 
werkwijze niet toereikend. Er zijn dan aanzienlijk meer boringen nodig om de 
bodemopbouw te beschrijven en de ligging van de vaste ondergrond te bepalen. 
Dit zou dan met aanvullende sonderingen kunnen worden vastgesteld. 

Verspreidingsonderzoek grondwater 
Het waterpeil in de omliggende polders staat lager dan in de Nieuwe Merwede 
(TNO-grondwaterkaart). Vanwege dit potentiaalverschil zijgt water uit de rivier in 
de bodem om in de polders weer op te kwellen. 
Er dient dan ook rekening te worden gehouden met verspreiding van 
verontreinigingen of afbraak/omzettingsproducten uit de rivierbodem. Met 

, peilbuizen met filters in de bovenkant van het watervoerend pakket kan 
vastgesteld worden wat de actuele grondwaterstroming en verontreinigingssituatie 
is. Deze informatie ontbreekt thans, waardoor de urgentie van de sanering niet 
kan worden bepaald. In eerste instantie zal vastgesteld moeten worden waar zich 
de infiltratiegebieden bevinden en met welke snelheid rivierwater infiltreert. 
Bemonstering van het watervoerend pakket op enkele van die locaties kan 
uitsluitsel geven over de aanwezigheid van mobiele verontreinigingen (naftaleen, 
dichloorbenzeen). 

Urgentiebepaling 
Aan de hand van de omvangsbepaling en verspreidingsgegevens wordt de urgentie 
van de (dee1)sanering bepaald aan de hand van de evaluatie van humane en 
ecologische risico’s en de risico’s op verspreiding. De urgentiescore wordt mede 
bepaald door de verspreiding van verontreinigingen via het oppervlaktewater en 
het grondwater. 
Of verspreiding van verontreinigingen via het grondwater optreedt is thans nog 
onzeker. Indien dit optreedt, dient bij de urgentiebepaling rekening te worden 
gehouden met het de processen die zich in het grondwater kunnen afspelen, 
waardoor blootstelling over een groter oppervlak en met lagere concentraties kan 
optreden. In bijlage 2 is hiertoe een aanzet gedaan. Deze urgentiebepaling is 
essentieel, omdat hij aangeeft of een sanering daadwerkelijk moet worden 
uitgevoerd. 

Verwerkingsonderzoek 
Uit de pilotsanering is gebleken dat het zeer belangrijk is van te voren een goed 
beeld te hebben van de verwerkingsmogelijkheden van de specie. Met name 
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baggerbaarheid, korrelgrootteverdelingen en gehaltes van verontreinigingen in 
specifieke fracties zijn zinvolle parameters. Zonder deze gegevens is het niet goed 
mogelijk bestemmingen van specie te bepalen. 
Aan de hand van karakteriseringsonderzoek wordt vastgesteld wat de 
scheidbaarheid is van het materiaal. Hierbij wordt aandacht besteed aan: - de zandgehaltes en winbare hoeveelheden uit verontreinigd slib (kwantiteit en 

kwaliteit); 
de eigenschappen van de slibfractie, met name volume en 
ontwateringseigenschappen; 
de voor thermische immobilisatie te bestemmen fracties; 
acceptatie criteria voor te verwerken specie. 

- 

- 
- 

Tot nu toe werden de verwerkingsmogelijkheden veelal bepaald aan de hand van 
zogenaamd fingerprint onderzoek, een methode waarin tot een zeer gedetailleerd 
niveau wordt gegaan om monsters te karakteriseren. Een aanzienlijk goedkopere 
en pragmatische methode, is een karakterisatieproef conform het “Protocol 
Geschiktheidsproef Natte Scheidingstechnieken” (TNO-MEP, augustus 1995). 
Deze methode wordt thans in POSW-verband geëvalueerd aan de hand van 
fingerprint onderzoek, praktijkonderzoek en onderzoek volgens het voornoemde 
protocol. 

Saneringsvarianten en deellocaties 
Per deellocatie worden saneringsdoelstellingen geformuleerd. Uitgaande van deze 
doelstellingen worden in aanmerking komende saneringsvarianten in hoofdlijnen 
uitgewerkt en technisch, financieel en organisatorisch beoordeeld. De restrisico’s 
van de varianten, in vergelijking met de nulsituatie, worden in deze beschouwing 
betrokken. Bij deze restrisico-evaluatie dient nagegaan te worden of zandsuppletie 
noodzakelijk is, waar dit gewonnen kan worden en welke hoeveelheden nodig 
zijn. 
Saneringsvarianten, mede gebaseerd op het nader onderzoek (Rijkswaterstaat 
directie Zuid Holland, maart 1993), zouden kunnen zijn: 
a 
b 

c 
d 

volledige verwijdering van al het verontreinigde sediment op alle locaties 
volledige verwijdering van al het verontreinigde sediment op een nader vast 
te stellen deel van de locaties 
idem a, waarbij een deel. van het verontreinigde sediment wordt verwijderd 
idem b, waarbij een deel van het verontreinigde sediment wordt verwijderd 

In het saneringsonderzoek dienen deze varianten nader te worden uitgewerkt en te 
worden onderbouwd. In tabel 1 zijn de voor sanering in aanmerking komende 
deellocaties grijs getint. In deze tabel heeft de locatie met de laagste score de 
hoogste urgentie. 
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Tabel 1 
Samenvatting verontreinigde deellocaties Nieuwe Merwede (Bron: RWS Zuid-Holland, 
maart 1993) 
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De geografische sequentie komt voor de oeverlocaties in grote lijnen overeen met de 
urgentiescore. Bovenstrooms zijn hogere prioriteiten toegekend dan benedenstrooms. Dit pleit 
er dan ook voor om de geografische indeling te volgen en bovenstrooms met de sanering te 
beginnen. Bovendien wordt de kans op herverontreiniging beperkt. De volgende volgorde 
wordt voorgesteld: 

1 502 6 511 
2 50 1 7 510 
3 505 8 509 
4 507 9 508 
5 506 

Gegevens van de havens zijn niet bekend. Hier zal aanvullend onderzoek voor moeten worden 
uitgevoerd. 

6 Acceptatie baggerspecie 
De gebaggerde specie moet geaccepteerd kunnen worden door de depotbeheerder 
en de verwerker. Situaties zoals zich hebben voorgedaan in de pilotsanering 
moeten vermeden worden. Dit houdt in dat in een vroeg stadium met de 
depotbeheerder en de verwerker gezocht wordt naar de te hanteren technische 
criteria en de te volgen administratieve en financiële procedure. 

Aanbevolen wordt het bevoegd gezag bij het saneringsonderzoek te betrekken. Hierdoor 
worden onvolledigheden, die vertraging van de saneringsbeschikking tot gevolg hebben, 
zoveel mogelijk uitgesloten. 

4 Saneringsplan 

Het saneringsplan heeft als doel de te volgen saneringsmethode zodanig nauwkeurig te 
omschrijven en de kosten daarvan te ramen dat een saneringsbestek kan worden opgesteld en 
inschrijvingen van aannemers kunnen worden beoordeeld. 
De meest gunstige saneringsvarianten worden uitgewerkt tot een totaal plan op hoofdlijnen 
voor de gehele Nieuwe Merwede. Op basis van dit totaal plan wordt een eenmalige 
saneringsbeschikking genomen door het bevoegd gezag. Met name de omvang van de 
risicoreductie die bereikt wordt zal van invloed zijn op de accordering van het saneringsplan 
door het bevoegd gezag. 
Het is dan ook noodzakelijk om op basis van voldoende informatie de belangrijkste keuzes in 
het saneringsplan te onderbouwen. In het plan komen aan de orde: 
- Formuleren van zo concreet mogelijke saneringsdoelstellingen per deellocatie, met 

in achtneming van de locatie specifieke omstandigheden. Deze doelstellingen zijn 
gebaseerd op een afdoende vaststelling van verontreinigingscontouren en - 
gradaties en risico beoordeling. 
Evalueren en zo nodig bijstellen van de doelstellingen aan de hand van: 
. restrisico’s 
. milieuhygiënische doelmatigheid 
. budgettaire randvoorwaarden 
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Definiëring van een programma van eisen voor realisatie van de doelstellingen: 
. profielen en toleranties 
. ontgravingsvolumes 
o 

. uitvoerings termijnen 

. 

. 

. controleprocedures 
Beschrijving van benodigde vergunningen en doorlooptijd van procedures. In de 
pilotsaneringen is dit een tijdsbepalende factor gebleken 
Planning van activiteiten, met duidelijke start- en einddatum. De planning wordt 
voor een groot deel door de beschikbare financiële middelen en de logistiek 
(hinder scheepvaart, bagger- en vaartijden, capaciteit depot, capaciteit 
verwerking) bepaald. 

gegenereerde informatie over saneringsprofielen, bodemopbouw, controles, etc. 
wordt bijgehouden. Gezien de ervaringen in de pilotsanering gaat de voorkeur uit 
naar een centrale aan GIS gerelateerde database. 

eisen aan de herinrichting (zandsuppletie, volumes, profielen) 

eisen aan baggerwerktuigen om de mors en vertroebeling te beperken 
bestemming van ontgraven specie, rekening houdend met beleid, 
vergunningen en acceptatiecriteria 

- Beschrijving van de wijze waarop de bij de voorbereiding en uitvoering 

De logistiek is een wezenlijk onderdeel van het saneringsplan. Er zal veel specie 
getransporteerd moeten worden, terwijl hinder van de scheepvaart beperkt moet worden. Een 
logistiek plan, als onderdeel van het saneringsplan, is noodzakelijk. Dit plan grijpt niet alleen 
in op het "eigen" werk, maar ook op de scheepvaart in de omgeving, de 
losmogelijkhededsnelheden van de bakken en de capaciteit van verwerking. 

Per deellocatie worden details beschreven in werkplannen. Overwogen kan worden deze 
deelplannen voor toetsing aan het bevoegd gezag voor te leggen, zonder dat daar verder een 
beschikking op genomen wordt (meldingsprocedure) . 

In het plan wordt tevens aangegeven hoe aanbesteed gaat worden, gebruik makend van de 
ervaringen van de pilotsaneringen in het Spijkerboor, de Nieuwe Merwede en andere grote 
(RW S)-proj ecten . 

De bestemming dan wel verwerking van gebaggerde specie wordt in belangrijke mate bepaald 
door economische en beleidsmatige criteria. Hierover zal door Rijkswaterstaat een beslissing 
op hoofdlijnen genomen moeten worden, die door de aannemer verder dient te worden 
uitgewerkt. Vooralsnog wordt uitgegaan van één van de volgende scenario's: 

O-variant: 
Grootschalige zandscheiding: 

Alle specie wordt gestort in het nog te realiseren depot in het Hollandsch Diep 
De zandrijke specie (meer dan 50% zand, geschat op de helft van het totale aanbod) wordt 
geleid door een scheidingsinstallatie bij het depot, waar zand wordt afgescheiden en het 
afgescheidenslib wordt gestort. De slibrijke specie (minder dan 50% zand) wordt 
rechtstreeks gestort. 
Idem grootschalige zandscheiding waarbij een deel van het afgescheiden slib thermisch 
wordt geïmmobiliseerd. 

Thermische immobilisatie 
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Deze verdeling is ingegeven door economische criteria. Volgens berekeningen (Centrale 
Baggerbedrijf en NVPG, 1992) is zandscheiding pas rendabel bij specie met zandgehaltes 
boven circa 60 % , daar dan de slibvolumes nog beheersbaar blijven. Verder zijn de kosten van 
immobilisatie per ton droge stof aanmerkelijk hoger dan de kosten van zandscheiding, 
waardoor bij een zandfractie van minder dan 25 % de totale kosten sterk stijgen (HGT, 1996). 
Aan het eind van deze bijlage is een indicatie gegeven van de kostenconsequenties. 

5 Vergunningen 

Het saneringsplan wordt samen met het saneringsonderzoek voorgelegd aan het bevoegd 
gezag, zijnde GS van de provincie Zuid-Holland dan wel het ministerie van Verkeer en 
Watersta?), met als doel een saneringsbeschikking te krijgen. Het is niet noodzakelijk het 
aanbestedingsplan en gedetailleerde kostenramingen te overleggen. Op basis van het plan 
neemt GS een beschikking, waarin het saneringsdoel en -aanpak zijn vastgelegd. 
De acceptanten van de baggerspecie (depot, verwerking) zijn verplicht een WM-vergunning te 
hebben, waarin de acceptatiecriteria zijn beschreven. Tevens zijn deze acceptanten verplicht 
partijen ontvangen specie in het kader van de provinciale milieuverordening te melden bij het 
bevoegd gezag, De VBA-melding bestaat niet meer. 

De kans is groot dat het bevoegd gezag een hoorzitting zal houden om reacties op het 
saneringsplan te peilen. Aanbevolen wordt, om de slaagkans zo groot mogelijk te laten zijn, 
dat RWS zelf al in een vroeg stadium de publiciteit zoekt en consensus bereikt over de 
plannen. Met belanghebbenden (lokale overheden, natuur- en milieu organisaties, pachters, 
havenbeheerders, watersportverenigingen, visverenigingen, scheepvaartorganisaties, etcetera) . 
In het kader van de pilotsanering is een dergelijke hoorzitting op initiatief van RWS Zuid- 
Holland ook uitgevoerd. Voortzetting van de krant "Waterbodem in de opruiming" zou hier 
een goed medium voor zijn, alsmede regionale pers/radio/tv. 

6 Bestekken en contractsvoorbereiding 

6.1 Civieltechnisch werk 

Per deellocatie wordt op basis van het programma van eisen uit het saneringsplan een 
besteWwerkplan gemaakt, waarin de op te leveren profielen en bestemmingen van specie zijn 
beschreven. Als eerste wordt een programma van eisen opgesteld. De bestekken hebben als 
doel per deellocatie, of onderdelen daarvan, vast te leggen: 

een beschrijving van het uit te voeren werk 
- het op te leveren resultaat 

beschrijving bestemming baggerspecie met acceptatie criteria 
de wijze van controleren (profiel, toleranties, mors en vertroebeling) 

- de wijze van verrekening 
- de verdeling van verantwoordelijkheden. 

- 
- 

I Wijzigingsvoorstellen van de Wbb zijn in 1995 aan de Tweede Kamer voorgelegd. De beslissing wordt eind 1996 verwacht. 
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De bestekken die voor de pilotsanering gebruikt zijn, vormen een goede basis. 
De pilotsanering heeft uitgewezen dat het eigenlijk niet nodig is met een grote 
nauwkeurigheid te baggeren, indien vervolgens een laag schoon zand wordt opgebracht. 
Vanwege de kosten en beheersbaarheid is het echter wel belangrijk een grote nauwkeurigheid 
aan te houden en overschrijdingen zo min mogelijk te accepteren. De kosten per gebaggerde 
m3 waterbodem zijn lager dan de kosten voor storten of verwerken. Het is daarom belangrijk 
het aanbod van specie zo veel mogelijk te beperken en kleine toleranties voor overdiepte aan 
te houden. De toleranties voor onderdiepte, dus minder gebaggerd materiaal, mogen minder 
streng zijn. 

Situaties zoals zich hebben voorgedaan rond de afzet van de specie in de pilotsanering moeten 
vermeden worden. Dit zou als volgt, via een procedure die in het bestek wordt vastgelegd, 
bereikt kunnen worden: 

Op basis van het vooronderzoek worden met de depotbeheerder afspraken 
gemaakt over de acceptatie van partijen specie, gerangschikt naar herkomst en 
voorzien van toleranties. Dit wordt vastgelegd in een raamovereenkomst, voorzien 
van tarieven en een globale planning. 

aangemeld, bijvoorbeeld bij aanvang van een deelsanering 
- Per deelsanering worden binnen de raamovereenkomst partijen definitief 

De aannemer krijgt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze afspraak. .. 

6.2 Verwerking 

De specie zal, afhankelijk van beleidsmatige en economische overwegingen, voor een deel 
verwerkt worden. Een groot deel zal ook gestort moeten worden uit oogpunt van capaciteit en 
kosten. Een beslissing dienaangaande zal valt buiten het kader van dit project. 
Bij een positief besluit over thermische immobilisatie zullen middels een raamovereenkomst 
tussen producent (RWS) en verwerker afspraken gemaakt over de levering van partijen 
specie, met globale planning en de criteria en tarieven die de verwerker zal hanteren voor 
acceptatie. Zonodig worden ook afspraken gemaakt over de afname van producten en de 
specificaties en tarieven die daarvoor gehanteerd zullen worden. 
Voor partijen te immobiliseren specie kunnen de volgende procedures gevolgd worden: 
a De aannemer dient zelf te zorgen voor verwerking, waarbij de prijzen 

verrekenbaar zijn. In dit geval ligt de verantwoordelijkheid voor de verwerking 
geheel bij de aannemer. De wijze van verwerking kan in het bestek worden 
vastgelegd alsmede de hoeveelheden te verwerken specie en de te leveren 
producten. 
De aannemer zorgt alleen voor transport naar een nader aan te wijzen verwerker, 
bijvoorbeeld thermische immobilisatie. In dit geval ligt de verantwoordelijkheid 
voor de verwerking bij de opdrachtgever en de verwerker. 

b 

7 Aanbesteding en gunning 

Vanwege de omvang zal Europees aanbesteed moeten worden, tenzij het werk wordt 
opgeknipt in een groot aantal deelsaneringen. Gezien de beheersbaarheid van de sanering gaat 
de voorkeur uit naar een aanpak waar één of twee consortia van aannemers het baggerwerk 
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uitvoeren. 
Vanwege de procedurele zorgvuldigheid die voor een dergelijk omvangrijk werk moet 
worden betracht, is een aanbestedingsplan noodzakelijk. Onderdelen van dit plan zouden 
kunnen zijn: 
- beschrijving van kwalificaties voor aannemers (technisch, financieel, personeel); 

wijze van aanbesteding (openbaar, onderhands); - 
- prekwalificatie en kwalificatie procedure; 
- gunningsprocedure ; 
- verrekenings- en betalingsvoorwaarden. 

Uitvoering 

8.1 Uitvoering civieltechnisch werk 

Het te saneren oppervlak is op basis van het nader onderzoek (Rijkswaterstaat directie Zuid 
Holland, maart 1993) geschat op 425 hectare. De pilotsanering heeft met de gevolgde 
werkwijze uitgewezen dat voor het saneren van 4 hectare met een emmermolen en kraan 
ongeveer 20 weken doorlooptijd nodig was, inclusief opbrengen van schoon zand. Dit 
betekent dat voor het oppervlak van 425 hectare in totaal 2100 weken gebaggerd moet 
worden. Bij een gemiddeld te baggeren diepte van 1,0 meter en een op te brengen zandlaag 
van 0,5 meter moet circa 4,3 miljoen m3 slib gebaggerd worden en circa 2,l miljoen m3 zand 
gesuppleerd worden. Een deel van dit suppletie zand zou zelfs afkomstig kunnen zijn uit de 
zandscheiding die wordt uitgevoerd als voorbewerking voor de thermische immobilisatie. De 
keuze hiervoor wordt grotendeels door vervoerskosten bepaald. 
Het saneringsonderzoek levert per deellocatie een nauwkeurige raming op. 
Met een maximaal werkbare periode van 48 weken per jaar komt dit neer op minimaal 44 
baggervaartuigjaar. Inzet van meerdere schepen en een hogere productie is dus noodzakelijk 
om het werk in een periode van enkele jaren afgerond te krijgen. 
Gezien de beheersbaarheid, controle en toezicht zou met niet meer dan 5 baggerproductie- 
schepen tegelijk gewerkt moeten worden. Indien dit baggermolens zijn, komt dit neer op een 
doorlooptijd van circa negen jaar. 

Aanbevolen wordt na te gaan hoe deze productie kan worden verhoogd, zonder dat de 
gewenste nauwkeurigheid minder wordt. De proeven die gedaan zijn op andere locaties 
(Ketelmeer, Delfzijl, Spijkerboor) zouden mogelijk zinvolle informatie kunnen geven. 

Indien het baggerwerk in 5 jaar zou kunnen worden uitgevoerd, betekent dit dat met een 
uitleveringsfactor van 1,2 jaarlijks 1,3 miljoen m3 slib per beunbak getransporteerd moet 
worden. Dit komt neer op circa 2.600 bakvaarten van 500 m3 per jaar, ofwel gemiddeld 13 
per werkdag. 

Om de kosten te kunnen beheersen moeten de risico’s bij uitvoering zo klein mogelijk zijn. 
Onzekerheden in het geheel zouden kunnen zijn: 
- Vergunningen en contracten. Uit de pilotsanering is gebleken dat het verkrijgen 

van vergunningen en contracten veel tijd vraagt. Er moet dan ook in een zo vroeg 
mogelijk stadium mee gestart worden. Door fasering en standaardisatie kunnen de 
procedures efficiënt doorlopen worden. 
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- Weersomstandigheden. Tijdens de pilotsanering is gebleken dat bij harde wind de 

Grof vuil. Tijdens de pilotsanering is geen grof vuil aangetroffen. Dit is geen 

Scheepvaart. Er zal een regeling met de scheepvaart getroffen moeten worden om 

Kabels en leidingen. Alle kabels en leidingen zullen in kaart moeten worden 

Capaciteit immobilisatie. De beschikbare capaciteit wordt mede bepaald door de 

Beschikbaarheid zand voor suppletie. Er moet veel zand gewonnen worden. 

lege bakken moeilijk kunnen manoeuvreren. 

garantie voor de afwezigheid van grof vuil op alle deellocaties. 

vaarsnelheden te beperken. 

gebracht. 

context waarbinnen in de benodigde installatie(s) kan worden voorzien. Deze 
context gaat het saneringsproject Nieuwe Merwede vermoedelijk te boven 

Eventueel zou een deel zand uit de scheidingsinstallaties gebruikt kunnen worden. 

- 

- 

- 

- 

- 

De aanbesteding van een dergelijk groot werk vraagt om een zorgvuldige voorbereiding, 
begeleiding en selectie. Alleen een combinatie van aannemers zal dit werk in zijn geheel goed 
kunnen uitvoeren. 
Het zal duidelijk zijn dat de gehele productie in belangrijke mate bepaald wordt door de 
logistieke randvoorwaarden. 

De uitvoering wordt gecoördineerd door een bij voorkeur lokaal gevestigd projectbureau, dat 
dagelijks contact heeft met de aannemer. 
Voordat het baggerwerk begint wordt het gehele gebied door RWS in bijzijn van de aannemer 
ingepeild en wordt een digitaal terreinmodel (DTM) gemaakt, bijvoorbeeld met GIS. In dit 
DTM worden aangegeven: 
- ligging waterbodem oppervlak ten opzichte van NAP; 

ligging onderkant verontreinigde laaglonderkant sliblaag ten opzichte van NAP; 
sedimentkarakteristieken, bijvoorbeeld door middel van DSO-getallen van de 

te realiseren profiel en baggervolumes; 
controle peilingen van opgeleverde profielen. 

- 
- 

korrelgrootte en organische stof; 
bestemmingen van gebieden ontgraven specie (depot of verwerking); 

- 
- 

Uitvoering van de inpeiling, kort voorafgaand aan de uitvoering, is essentieel om te 
voorkomen dat de verkregen informatie niet actueel is. De gegevens worden opgeslagen in 
een databank, die het centrum is van informatievoorziening en -verwerking. 

Er zal met meerdere schepen tegelijk gebaggerd worden om de doorlooptijd van het project te 
beperken. Voor een efficiënte aanpak zouden schepen specifieke taken moeten krijgen. De 
volgende bloksgewijze aanpak dient als voorbeeld: 

inpeiling vak a, gevolgd door data-opslag en verwerking tot DTM; 
inpeiling vak b, gevolgd door data-opslag en verwerking tot DTM; 
schip 1 : 
schip 2: 
controlepeiling vak a; 
controlepeiling vak b. 

grof baggerwerk in vak a; 
grof baggerwerk in vak b; 
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8.2 

Blok 2 - 

Blok 3 - 

Blok 4 - 

inpeiling vak c, gevolgd door data-opslag en verwerking tot DTM; 
inpeiling vak d, gevolgd door data-opslag en verwerking tot DTM; 
schip 1: 
schip 2: 
schip 3: opschonenvak a; 
schip 4: opschonenvak b; 
controlepeiling vak c; 
controlepeiling vak d; 
uitpeiling vak a; 
uitpeiling vak b. 

grof baggerwerk in vak c; 
grof baggerwerk in vak d; 

inpeiling vak e, gevolgd door data-opslag en verwerking tot DTM; 
inpelllng vak d, gevolgd door data-opslag en verwerking tot DTh4; 
schip 1 : 
schip 2: 
schip 3: opschonen vak c; 
schip 4: opschonen vak d; 
schip 5: 
schip 6: 
controlepeiling vak e; 
controlepeiling vak f; 
uitpeiling vak c; 
uitpeiling vak d; 
controle en uitpeiling vak a; 
controle en uitpeiling vak b. 

grof baggerwerk in vak e; 
grof baggerwerk in vak f; 

suppletie zand vak a; 
suppletie zand vak b; 

inpeilmg vak g, gevolgd door data-opslag en verwerking tot DTM; 
inpeiling vak h, gevolgd door data-opslag en verwerking tot DTM; 
schip 1 : 
schip 2: 
schip 3: opschonen vak e; 
schip 4: opschonen vak f; 
schip 5 :  
schip 6: 
etcetera. 

grof baggerwerk in vak g; 
grof baggerwerk in vak h; 

suppletie zand vak c; 
suppletie zand vak d; 

Om het werk zonder stagnatie uit te voeren, is het belangrijk dat de logistiek goed geregeld 
is. Dit houdt in: 
- doel en structuur data-opslag en verwerking is voor alle betrokkenen duidelijk en 

werkbaar; - voldoende beunbakken in voorraad; 
- afspraken met de beroepsscheepvaart. 

Na afloop van een sanering volgt een eindcontrole. Op basis van deze controle wordt de 
acceptatie van het werk bepaald en volgt de verrekening van meer- en minderwerk. 

Uitvoering verwerking 

In geval van verwerking is uitgegaan van twee scenario9s: 
Grootschalige zandscheiding: De zandrijke specie (meer dan 50% zand, geschat op de helft van het totale aanbod) wordt 

geleid door een scheidingsinstallatie bij het depot, waar zand wordt afgescheiden en het 
afgescheidenslib wordt geston. De slibrijke specie (minder dan 50% zand) wordt 
rechtstreeks gestort. 
Idem grootschalige zandscheiding waarbij een deel van het afgescheiden slib thermisch 
wordt geïmmobiliseerd. 

Thermische immobilisatie 
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In geval van alleen zandafscheiding wordt volstaan met grove voorscheiding, gevolgd door 
hydrocyclonage en stort van het afgescheiden slib in het depot. De capaciteit van een 
dergelijke installatie is niet limiterend. Vanwege het grote resterende slibvolume is de ruimte 
besparing op het depot nihil. 

In geval van thermische immobilisatie is uitgegaan van de door HGT (1996) voorgestelde 
installatie. Deze installatie heeft een verwerkingscapaciteit van 81 .O00 ton droge stof per jaar. 
De installatie kan daardoor slechts een klein deel van het totale baggeraanbod verwerken. Of 
met één installatie volstaan kan worden en wat de bezettingsgraad is van deze installatie met 
slib uit de Nieuwe Merwede, is op dit moment niet duidelijk. Bedrijfseconomische criteria, 
overheidsbeleid en beschikbare financiën spelen hierin een rol. 

9 Kostenindicatie sanering Nieuwe Merwede 

Vanwege kosten is behandeling van zandrijke baggerspecie veel aantrekkelijker dan 
behandeling van slibrijke baggerspecie. De kosten van zandafscheiding zijn namelijk veel 
lager dan de kosten van slibontwatering, slibdroging en thermische immobilisatie. 
Uit de metingen ten behoeve van de milieu effecten (CSO, 1996) kan afgeleid worden dat uit 
de voor verwerking aangeboden 689 ton droge stof 83 ton zand is afgescheiden. Dit komt 
neer op een zandgehalte van de geleverde baggerspecie van circa 12% in de voor 
immobilisatie afgegraven sliblaag. Gezien de eerdere uitgangspunten voor immobilisatie zou 
dit zandgehalte te laag zijn om economisch aantrekkelijk te zijn. 
Uit het onderzoek naar het saneringsprofiel (CSO, 1994) kan overigens afgeleid worden dat 
dit zandgehalte van het verwijderde slib laag is. In de meeste slibmonsters lag het zandgehalte 
tussen 30% en 50% van de droge stof. Ook het fmgerprint onderzoek op locatie 502 (Serasea, 
1994) wijst op aanzienlijk hogere zandgehaltes dan is aangeboden voor thermische 
immobilisatie. HGT gaat in haar berekeningen (HGT, 1996) uit van zandgehaltes van circa 
35 % op droge stof basis. 
In het kader van het nader onderzoek zijn ook andere kribvakkedgebieden onderzocht (RU 
Utrecht, maart 1993). In dit onderzoek is aangetoond dat op diverse locaties, zowel in de 
hoofdgeul, als de oevergebieden, zandrijke en slibrijke sedimenten horizontaal en verticaal 
sterk verspreid zijn. 

Voor kostenschattingen die verband houden met de bestemming van de specie dan wel 
verwerking is uitgegaan van de drie eerder genoemde scenario’s, waarin volledig gestort 
wordt in het Hollandsch Diep-depot (O-variant), of grootschalige zandscheiding of een deel 
van de specie na zandafscheiding thermische wordt geïmmobiliseerd in de omgeving Moerdijk 
of Amercentrale. Op deze locaties is voldoende restwarmte en energie beschikbaar. 

De sanering van een dergelijk groot systeem als de Nieuwe Merwede zal over meerdere jaren 
gespreid moeten worden. Daarmee worden de kosten ook over meerdere jaren verspreid. 
Tijdige reservering van budgetten, gekoppeld aan de planning van uit te voeren activiteiten is 
dan ook zeer belangrijk en dwingend. Aanbevolen wordt in een vroeg stadium met deze 
planning te beginnen. 

De voor de kostenschatting benodigde grootheden zijn voor een belangrijk deel afkomstig uit 
de pilotsanering, aangevuld met literatuurgegevens. De berekende kosten zijn indicaties, 
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gegeven de onzekerheden die eerder in dit rapport zijn gesignaleerd. 

Uitgegaan is van de volgende aar”es/grootheden: 
gemiddelde ontgravingsdiepte 
zandsuppletie 
uitvoeringsduur 
eigenschappen waterbodem: 
. in situ dichtheid 
. uitlevering factor 
. drogestof 
. zandfractie droge stof 
. 
baggerkosten (inclusief mobilisatie en demobilisatie) 
kosten zandsuppletie (inclusief mobilisatie en demobilisatie) 
transportkosten specielzand over water 
aansportafstand specie en zand gemiddeld 
depotkosten 
capaciteit scheidingsinstallatie: 
capaciteit thermische immobilisatie 
benutting verwerkingscapaciteit 
kosten scheidingsinstallatie: 
. overall exploitatie, bruto 
. 
kosten thermische immbilisatie: 
. overall exploitatie, bruto 
. 
opbrengsten scheidingsinstallatie: 

opbrengsten thermische immbilisatie: 
. overall opbrengsten” 

organische stof fractie droge stof 

per ton aangebodendroge stof (f 10 miljoen/570.ooO ton) 

per ton aangeboden droge stof (f 30 miljoenl81 .O00 ton) 

1,0 m 
2.1 miljoen m3 

5 jaar 

1.500 kg/m’ 
1.2 
54% 

variabel 
15% 

f 6,001m’ 
f 10,001” 

f O,lO/km/” 
30 km 

f 30/m3 specie 
50% van het totale aanbod 
81 .O00 ton droge stofIJaar 

variabel 

f 10 miljoedjaar 
f 20 

f 30 miljoedjaar 
f 370 

f 2/ton zand 

ca 50% van de exploitatie 

In bijlage 5 zijn kostenschattingen opgenomen. Deze schattingen zijn excl. BTW, prijspeil 1996 en gebaseerd op de resultaten 
van de pilotsanering. Uit deze schattingen is tabel 2 afgeleid. 

’) Gekapitaliseerde opbrengsten uit verwerking van brandbaar afval, verkoop van stookgas en verkoop van zand en basalt 
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Uit deze analyse kan afgeleid worden dat de verwerkingskosten voor 15 à 35 % deel uitmaken 
van de totale saneringskosten. 
De depotkosten vormen in absolute zin een grotere kostenpost dan de kosten voor 
verwerking. Deze depotkosten zijn in de totale prijsberekening meegenomen. Formeel zullen 
ze al, vanwege de realisatie van een depot, in een eerder stadium gemaakt worden, waardoor 
ogenschijnlijk de saneringskosten volgens tabel 2 fors kunnen dalen. 

Geconcludeerd kan worden dat deponie zonder verwerking financieel het meest aantrekkelijk 
is. De depotkosten bedragen daarbij ca 65 % van de totale saneringskosten. 
Voor deponie in combinatie met 50% fractiescheiding nemen de kosten toe tot ca f 282 
miljoen. Immobilisatie is financieel minder aantrekkelijk. Voor kosten die vergelijkbaar zijn 
met 50% fractiescheiding kan een aanzienlijk deel minder specie verwerkt worden. 
Andersom heeft immobilisatie ook tot gevolg dat bergingskosten en kosten van natuurlijk 
basalt vermeden worden. Deze besparingen zijn echter lager dan de kosten die gemaakt 
moeten worden om dit alternatief te realiseren. Met andere woorden: de kosten zijn hoger dan 
de baten. Om deze reden zal thermische immobilisatie minder voor bulkverwerking van 
baggerspecie geschikt zijn, maar vooral voor de behandeling van "special products " (residuen 
van productie- en reinigingsprocessen, zwaar verontreinigd gevaarlijk afval, etc.). 
Er zijn situaties denkbaar waarin thermische immobilisatie toch haalbaar kan zijn. 
Voorbeelden zijn: 
- De kosten voor storten van gevaarlijk afval (C2) en diverse geconcentreerde slibben 

zijn aanzienlijk hoger dan de berekende kosten voor verwerking van baggerspecie. Een 
combinatie van verwerking van beiden kan financieel aantrekkelijk worden. 
Slibdroging is een aanzienlijke kostenpost. Per ton nat slib (50% d.s.) bedragen de 
droogkosten f 100 à f 200. Verwacht wordt dat een full scale installatie voor een deel 
in zijn eigen energie kan voorzien. Bij verbetering van de ontwatering, waar thans 
diverse initiatieven voor zijn genomen, zullen de kosten verder dalen. 

- 

bijlage 3 

- 20 - 



BIJLAGE 4 Kaarten saneringslocatie 
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BIJLAGE 5 Kostenschattingen 
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Bijlage 5.0. Kostenraming sanering waterbodem Nieuwe Merwede 

UITGANGSPUNTEN 

i ALGEMEEN 
,Totaal oppervlak te baggeren gebied ha 
Verwijderingsdikte baggerspecie m 

I Uitleveringsfactor bij baggeren 
1 Hoeveelheid te  baggeren waterbodem in-situ m 3  

beun m3's 
~ Dikte zandleeflaag m 
, Zandsuppletie m3 
1 Uitvoeringsduur baggerwerk jaar 
i Jaarlijks te transporteren hoeveelheid waterbodem (beunbalm3/jaar 1 Inhoud per beunbak 
Aantal bakvaarten per jaar 
Gemiddelde transportafstand speciehand 

Specie naar depot Hollands Diep: 
Percentage van totale beunhoeveelheid 
Beunhoeveelheid te storten 

I Specie naar verwerkingsinstallatie: 1 Percentage van totale beunhoeveelheid 
1 Beunhoeveelheid te verwerken 

I Baggerkosten incl. mobilisatie/demobilisatie 1 Zandsuppletie incl. mobilisatie/demobilisatie 
,Transport speciehand 
IDepotkosten (Hollands Diep) 
I Exploitatie verwerking 

Opbrengsten produkten van immobilisatieproces i (afhankelijk van rendement van het proces, in dit geval:) 

IEIGENSCHAPPEN WATERBODEM 
In-situ dichtheid 
Droge stofgehalte 
Zandfractie droge stof  organische stof fractie droge stof 

GEGEVENS INSTALLATIE 
Capaciteit op droge stof basis 
Capaciteit op basis in-situ ton 

1 Capaciteit op basis volume in-situ waterbodem 
'Capaciteit op basis beun m3 
I Rendement zandscheiding 
  bezettingsgraad met specie van de Nieuwe Merwede 
Aanbod specie Nieuwe Merwede 

I KOSTEN 

i Opbrengst zand 
1 Afgescheiden slib 

1 VERSPREIDINGSONDERZOEK (TWEEVOUD) 

m3 
stuks 
km 

% 
m3/jaar 

% 
m3/jaar 

f /m3 
f /m3 
f /km/m3 
f /m3 
f /jaar 
f / ton d.s. 
f /jaar 
% 

ton/m3 
% 
% 
% 

ton d.s./jaar 
in-situ todjaar 
in-situ m3/jaar 
beun m3/jaar 
% 
% 
ton d.s./jaar 
in-situ todjaar 
in-situ m3/jaar 
beun m3/jaar 
ton d.s./jaar 
ton d.s./jaar 

425 
1.0 
1.2 

4250000 
5 1 00000 

0.5 
21 25000 

5 
1020000 

500 
2040 

30 

100.0% 
1020000 

0.0% 
O 

6 
10 
0.1 
3 0  

30000000 
370  

15002980 
75 

1.5 
54 
35 
15 

8 1 O00 
180000 
120000 
144000 

90 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

30000 
Plaatsen van 12 peilbuizen to t  4 m-mv 
Analyse op PAK, chloorbenzenen, 3 metalen, chloride, sulfaat en zuurgraad 

OPSTELLEN SANERINGSPLAN: 250 mandagen a f 1000,- 

I AANVRAGEN VERGUNNINGEN: 30 mandagen a f 1 000,-- 

'SANERINGSBESTEKKEN: 25 manjaren (5-5) a f 100000,-- 
'(engineering, bestek, toezicht, directoevoering) 

2 50000 

30000 

2500000 

O-variant: 1 m. baggeren, uitvoering 5 jaar, alle specie wordt gestort 



Bijlage 5.0. Kostenraming sanering waterbodem Nieuwe Merwede 

[RAMING VAN DE KOSTEN 
I 
1 Vooronderzoek 
, 
IBoorwerk 
I Aantal boringen per ha 
'Totale oppervlak 
/Te verrichten boringen 
lprijs per boring 

' Analysewerkzaamheden 
!Aantal analyses per boring 
Totaal aantal analyses 
Totaal analysekosten 

 onderzoek verwerkbaarheid specie 
Aantal monsters 
Totaal kosten 

i 

1 Verspreidingsonderzoek 

OPSTELLEN SANERINGSPLAN 

i AANVRAGEN VERGUNNINGEN 

I OPSTELLEN SANERINGSBESTEKKEN 

I BAGGERKOSTEN 
IHoeveelheid te  baggeren specie 

j KOSTEN ZANDSUPPLETIE 
l Zandsuppletie 

Z TRANSPORT NAAR DEPOT HOLLANDS DIEP 

1 Specie volume 
j Transportafstand 

I Transportkosten 

/DEPOTKOSTEN HOLLANDS DIEP 
I Hoeveelheid te  bergen waterbodem 
 depotk kosten depot Hollands Diep 

stuks 
ha 
stuks 
f 

stuks 
stuks 
f 

stuks 
f 

overall 

overall 

overall 

overall 

m3/jaar 

m3/jaar 

beun m3/jaar 
km 
f /kmlm3 
f /jaar 

m3ljaar 
f /jaar 

1 TRANSPORT NAAR VERWERKINGSEENHEID 
IHoeveelheid specie beun m3ljaar 
I Transportafstand km 

'Transportkosten naar verwerkingseenheid f /jaar 
f lkmlm3 

VERWERKING (SCHEIDING + IMMOBILISATIE) 
I (bij benutting volle capaciteit door aanvulling met ander afval) 
, 
'Te verwerken hoeveelheid specie 

Bruto kosten v bruto inkomsten 
i Bruto verwerkingskosten 

beun m3/jaar 
ton ds 
flton ds 
f/ton ds 
fljaar 

15 
425 

6375 

~ 

eenheidsprijs totaal kosten ~ 

500 31  87500 1 

3 
191 25 

7 5 0  14343750,  
I 

10 
3000 30000 ~ 

300001 

2 50000 i 
I 

30000 ~ 

25000001 

850000 6 5 1 O0000 i 

425000 1 0  42500001 

I 

1020000 
3 0  

o. 1 
30600001 

1020000 
30 306000001 

O 
30  

0.1 
O /  

I 

O 
O 

370 
185  

01 

O-variant: 1 m. baggeren, uitvoering 5 jaar, alle specie wordt gestort 



Bijlage 5.0. Kostenraming sanering waterbodem Nieuwe Merwede 

i SAMENVATTING KOSTEN 

VOORBEREIDING 
Vooronderzoek 
Boorwerk 

I Analyses 
j Onderzoek verwerkbaarheid specie 1 Verspredingsonderzoek 
l Saneringsplan 
i Aanvragen vergunningen 
1 Opstellen saneringsbestekken 

1 Subtotaal voorbereidingskosten 
I 

/UITVOERING 
' Baggeren 
Zandsuppletie 
Transport naar depot Hollands Diep 
Depotkosten Hollands Diep 
Transport naar verwerkingseenheid ! Verwerkingskosten 

1 Subtotaal uitvoeringskosten 

1 Subtotaal uitvoeringskosten 

I TOTALEN 
j Subtotaal voorbereidingskosten 
I Subtotaal uitvoeringskosten 

'Totaal 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 

f/jaar 
f /jaar 
f /jaar 
f/jaar 
fljaar 
f /jaar 

f/jaar 

f 

f 
f 

f 

31 87500 
14343750 

30000 
30000 

250000 
30000 

2500000 

20371 250 
-----I-- 

5 1 00000 
4250000 
3060000 

30600000 
O 
O 

4301 O000 

21 5050000 

20371 250 
21 5050000 

235421250 

/Totaal/m3 in situ f 55 

O-variant: 1 m. baggeren, uitvoering 5 jaar, alle specie wordt gestort 





Bijlage 5.1 . Kostenraming sanering waterbodem Nieuwe Merwede 

Jaarlijks te  transporteren hoeveelheid waterbodem (beunbakn3ljaar 
Inhoud per beunbak m3 
Aantal bakvaarten per jaar stuks 

~ UITGANGSPUNTEN 

'Specie naar depot Hollands Diep: 1 Percentage van totale beunhoeveelheid 
1 Beunhoeveelheid te storten (excl. slibfractie) 
~ Specie naar verwerkingsinstallatie: 
Percentage van totale beunhoeveelheid 
Beunhoeveelheid te  verwerken 

KOSTEN 
Baggerkosten incl. mobilisatieldemobilisatie 
Zandsuppletie incl. mobilisatieldemobilisatie 
Transport specie/zand 
Depotkosten (Hollands Diep) 
Exploitatie verwerking 

~ 

'Opbrengsten zand 
/(afhankelijk van rendement van het proces, in dit geval:) 

~ 

~ 

Y0 
m3ljaar 

% 
m3/jaar 

flm3 
f lm3 
f /kmlm3 
flm3 
f /jaar 
f / ton d.s. 
f /jaar 
% 

425 
1.0 
1.2 

4250000 
5 1 00000 

0.5 
21 25000 

5 
1020000 

500 
2040 

30  

50.0% 
51 0370.37 

50.0% 
509629.62 

6 
10 

0.1 
30 

10000000 
29 

21 6720 
O 

IEIGENSCHAPPEN WATERBODEM 
/In-situ dichtheid tonlm3 1.5 
~Droge stofgehalte % 54 
JZandfractie droge stof % 35 
j Organische stof fractie droge stof % 15 

I GEGEVENS IN STALLATI E 
,Capaciteit op droge stof basis ton d.s./jaar 344000 
1 Capaciteit op basis in-situ ton in-situ tonljaar 764444.44 
Capaciteit op basis volume in-situ waterbodem in-situ m3/jaar 509629.62 
Capaciteit op basis beun m3 beun m3/jaar 61 1555.55 

1 Aanbod specie Nieuwe Merwede ton d.s.1jaar 344000 
in-situ todjaar 637037.03 
in-situ m3ljaar 424691.35 
beun m3ljaar 509629.62 

'Opbrengst zand ton d.s./jaar 108360 
l Afgescheiden slib ton d.s.1jaar 235640 

~VERSPREIDINGSONDERZOEK (TWEEVOUD) 30000 
(Plaatsen van 12 peilbuizen tot  4 m-mv 
Analyse op PAK, chloorbenzenen, 3 metalen, chloride, sulfaat en zuurgraad 

(OPSTELLEN SANERINGSPLAN: 2 5 0  mandagen a f 1000,-- 

AANVRAGEN VERGUNNINGEN: 3 0  mandagen a f 1000.-- 

Rendement zandscheiding % 90  
Bezettingsgraad % 1 O0 

250000 

30000 

1 SANERINGSBESTEKKEN: 25 manjaren (5 5) a f 1 00000.-- 
1 (engineering, bestek, toezicht, directoevoering) 

2500000 

I 

O-plus-variant: 1 rn. baggeren, uitvoering 5 jaar, 50% storten, 5 0 %  zandscheiding 



Bijlage 5.1 . Kostenraming sanering waterbodem Nieuwe Merwede 

/RAMING VAN DE KOSTEN 

1 Vooronderzoek 

1 Boorwerk 
I Aantal boringen per ha 
ITotale oppervlak 
Te verrichten boringen 
(prijs per boring 

1 Analysewerkzaamheden 
,Aantal analyses per boring 
Totaal aantal analyses 

~ Totaal analysekosten 

I Onderzoek verwerkbaarheid specie 
'Aantal monsters 
I Totaal kosten 

I 

Verspreidingsonderzoek 

1 OPSTELLEN SANERINGSPLAN 

stuks 
ha 
stuks 
f 

stuks 
stuks 
f 

stuks 
f 

overall 

overall 

i AANVRAGEN VERGUNNINGEN overall 

I OPSTELLEN SANERINGSBESTEKKEN overall 

IBAGGERKOSTEN 
1 Hoeveelheid te baggeren specie 

1 KOSTEN ZANDSUPPLETIE 
l Zandsuppletie 

ITRANSPORT NAAR DEPOT HOLLANDS DIEP 

I Specie volume 
I Transportafstand 
I 
I Transportkosten 

m3/jaar 

m3/jaar 

beun m3/jaar 
km 
f /kmlm3 
f /jaar 

IDEPOTKOSTEN HOLLANDS DIEP 
Hoeveelheid te bergen waterbodem (incl. afgescheiden slib) m3/jaar 
Depotkosten depot Hollands Diep 

'TRANSPORT NAAR VERWERKINGSEENHEID 
1 Hoeveelheid specie beun m3/jaar 
1 Transportaf stand km 

Transportkosten naar verwerkingseenheid f /jaar 

f /jaar 

f lkmlm3 

1 VERWERKING (SCHEIDING) 

I Te verwerken hoeveelheid specie 

1 Bruto kosten 
'Bruto inkomsten 
Bruto verwerkingskosten 

eenheidsprijs totaal kosten 1 
i 

42  5 I 

500 31 875001 

15 

6375 

~ 

3 
191 25 I 

750  143437501 

10  I 

3000 30000 

30000 1 
I 
I 

2500001 

30000/ 

25000001 
I 

850000 6 5 1 O 0 0 0 0  1 
425000 1 0  42 50000 1 

51 0370.37 
3 0  

0.1 I 

1531 11 1.1 11 11 

1020740.7 
3 0  30622222.2221 

509629.62 
30  

o. 1 
1528888.8889' 

beun m3ljaar 
ton ds 
f/ton ds 
flton ds 
f /jaar 

509629.62 
344000 

I 

I 
1 29 

2 
931 20001 

I 

O-plus-variant: 1 m. baggeren, uitvoering 5 jaar, 50% storten, 50% zandscheiding 



Bijlage 5.1 . Kostenraming sanering waterbodem Nieuwe Merwede 

'SAMENVATTING KOSTEN 

1 VOORBEREIDING i Vooronderzoek 
IBoorwerk 
IAnalyses 
Onderzoek verwerkbaarheid specie 

~ Verspredingsonderzoek 
i Saneringsplan 
,Aanvragen vergunningen 
1 Opstellen saneringsbestekken 

~ Subtotaal voorbereidingskosten 

I UITVOERING 1 Baggeren 
Zandsuppletie 
Transport naar depot Hollands Diep 
!Depotkosten Hollands Diep 
/Transport naar verwerkingseenheid 
l Verwerkingskosten 

I 

I , 

31 87500 
14343750 

30000 
30000 
250000 
30000 

2500000 

2037 1 250 
--_------- 

f /jaar 5 1 00000 
fljaar 4250000 
f /jaar 1531 11 1 . I  
fljaar 30622222 
f /jaar 1528888.8 
f /jaar 931 2000 

--------I 

Subtotaal uitvoeringskosten f /jaar 52344222 

1 Subtotaal uitvoeringskosten f 261721 11 1 

TOTALEN 
Subtotaal voorbereidingskosten 
Subtotaal uitvoeringskosten 

'Totaal 

f 
f 

20371 250 
261721111 

Totaallm3 in situ f 66 

O-plus-variant: 1 m. baggeren, uitvoering 5 jaar, 50% storten, 50% zandscheiding 





Bijlage 5.2. Kostenraming sanering waterbodem Nieuwe Merwede 

1 UITGANGSPUNTEN 

Dikte zandleeflaag m 
Zandsuppletie m3 
Uitvoeringsduur baggerwerk jaar 

Rendement zandscheiding 
Bezettingsgraad met specie van de Nieuwe Merwede 
Aanbod specie Nieuwe Merwede 

Opbrengst zand 
I Afgescheiden slib 

% 
m3/jaar 

% 
m3/jaar 

f /m3  
f /m3 
f /km/m3 
f /m3 
f /jaar 
f / ton d.s. 
f /jaar 
% 

ton/m3 
% 
% 
% 

ton d.s./jaar 
in-situ todjaar 
in-situ m3/jaar 
beun m3/jaar 
% 
% 
ton d.s./jaar 
in-situ ton/jaar 
in-situ m3/jaar 
beun m3/jaar 
ton d.s./jaar 
ton d.s./jaar 

'VERSPREIDINGSONDERZOEK (TWEEVOUD) 
lplaatsen van 12 peilbuizen tot  4 m-mv 
I Analyse op PAK, chloorbenzenen, 3 metalen, chloride, sulfaat en zuurgraad 

OPSTELLEN SANERINGSPLAN: 250 mandagen a f 1000,-- 

'AANVRAGEN VERGUNNINGEN: 3 0  mandagen a f 1000,-- 

JSANERINGSBESTEKKEN: 25 manjaren (5*5) a f 100000,-- 
(engineering, bestek, toezicht, directoevoering) 

425 
7.0 
1.2 

4250000 
5 1 00000 

0.5 
21 25000 

5 
1020000 

500 
2040 

3 0  

92.9% 
948000 

7.1 % 
72000 

6 
10 
0.1 
30 

30000000 
370 

15002980 
75 

1.5 
54 
35 
15 

81 O00 
180000 
120000 
144000 

90 
50 

40500 
90000 
60000 
72000 
12758 
27743 

30000 

250000 

30000 

2500000 

Basisvariant: 1 m. baggeren, uitvoering 5 jaar, 50% inzet verwerking 



Bijlage 5.2. Kostenraming sanering waterbodem Nieuwe Merwede 

/RAMING VAN DE KOSTEN 

I Vooronderzoek 

IBoorwerk 
j Aantal boringen per ha 
I Totale oppervlak 1 Te verrichten boringen 
lprijs per boring 

Analysewerkzaamheden 
Aantal analyses per boring 

'Totaal aantal analyses 
Totaal analysekosten 

t onderzoek verwerkbaarheid specie 
I Aantal monsters 
I Totaal kosten 

i Verspreidingsonderzoek 
I 

1 OPSTELLEN SANERINGSPLAN 

i AANVRAGEN VERGUNNINGEN 

1 OPSTELLEN SANERINGSBESTEKKEN 

~ BAGGERKOSTEN 
)Hoeveelheid te baggeren specie 

1 KOSTEN ZANDSUPPLETIE 
I Zandsuppletie 

(TRANSPORT NAAR DEPOT HOLLANDS DIEP 

Specie volume 
Transportafstand 

,Transportkosten 

I 

i 
IDEPOTKOSTEN HOLLANDS DIEP 
;Hoeveelheid te bergen waterbodem 
1 Depotkosten depot Hollands Diep 

stuks 
ha 
stuks 
f 

stuks 
stuks 
f 

stuks 
f 

overall 

overall 

overall 

overall 

m3/jaar 

m3ljaar 

beun m3/jaar 
km 
f /km /m 3 
f /jaar 

m3/jaar 
f /jaar 

ITRANSPORT NAAR VERWERKINGSEENHEID 
I Hoeveelheid specie beun m3ljaar 
I Transportafstand km 

'Transportkosten naar verwerkingseenheid f /jaar 
f /kmlm3 

IVERWERKING (SCHEIDING + IMMOBILISATIE) 
i (bij benutting volle capaciteit door aanvulling met ander afval) 

(Te verwerken hoeveelheid specie 

Bruto kosten 
~ Bruto inkomsten 
1 Bruto verwerkingskosten 

beun m3ljaar 
ton ds 
f/ton ds 
f l ton ds 
f /jaar 

eenheidsprijs 

15 
425 
6375 

500 

3 
19125 

750 

10 
3000 

850000 6 

425000 10 

948000 
3 0  

0.1 

948000 
3 0  

72000 
30 

0.1 

72000 
40500 

370 
185 

j 
I 

totaal kosten ~ 

31875001 
1 
I 

143437501 
I 

30000, 

30000 I 

250000 1 

30000 I 
2500000\ 

I 

5 1 O0000 i 

42 50000 i 

1 

2844000 j 
I 

28440000 

I 

I 

I 
21 60001 

I 
I 

7498510l 

Basisvariant: 1 m. baggeren, uitvoering 5 jaar, 50% inzet verwerking 



Bijlage 5.2. Kostenraming sanering waterbodem Nieuwe Merwede 

1 SAMENVATTING KOSTEN 

 VOORBEREIDING 
[Vooronderzoek 
1 Boorwerk 
~ Analyses 
I Onderzoek verwerkbaarheid specie 
I Verspredingsonderzoek 
~ Saneringsplan 
Aanvragen vergunningen 
Opstellen saneringsbestekken 

i Subtotaal voorbereidingskosten 
l 1 ;;Jt;; I N G 

Zandsuppletie 
I Transport naar depot Hollands Diep 
Depotkosten Hollands Diep 
Transport naar verwerkingseenheid 

1 Verwerkingskosten 

'Subtotaal uitvoeringskosten 

Subtotaal uitvoeringskosten 

TOTALEN 
I Subtotaal voorbereidingskosten 
I Subtotaal uitvoeringskosten 

1 Totaal 

f /jaar 
f /jaar 
fljaar 
f /jaar 
f /jaar 
f /jaar 

f /jaar 

f 

31 87500 
14343750 

30000 
30000 
250000 
30000 

2500000 

20371 250 
--- 

5 1 O0000 
4250000 
2844000 
28440000 

2 1 6000 
749851 O 

48348510 

241742550 

------__-- 

20371 250 
241 742550 

2621 13800 

jTotaal/m3 in situ f 62 1 

Basisvariant: 1 m. baggeren, uitvoering 5 jaar, 50% inzet verwerking 





Bijlage 5.3. Kostenraming sanering waterbodem Nieuwe Merwede 

1 UITGANGSPUNTEN 

ALGEM EEN 
Totaal oppervlak te baggeren gebied ha 
Verwijderingsdikte baggerspecie m 
Uitleveringsfactor bij baggeren 

I Hoeveelheid te  baggeren waterbodem in-situ m 3  
beun m3's 

'Dikte zandleeflaag m I Zandsuppletie m 3  
1 Uitvoeringsduur baggerwerk jaar 
,Jaarlijks te  transporteren hoeveelheid waterbodem (beunbakn3/jaar 

m 3  
stuks 
km 

llnhoud per beunbak 
1 Aantal bakvaarten per jaar 
Gemiddelde transportafstand speciehand 

'Specie naar depot Hollands Diep: I Percentage van totale beunhoeveelheid 
Beunhoeveelheid te storten 
Specie naar verwerkingsinstallatie: 
Percentage van totale beunhoeveelheid 

I Beunhoeveelheid te  verwerken 

/Baggerkosten incl. mobilisatieldemobilisatie 
Zandsuppletie incl. mobiIisatie/demobilisatie 
!Transport speciekand 
Depotkosten (Hollands Diep) 
Exploitatie verwerking 

Opbrengsten produkten van immobilisatieproces 
ILafhankelijt van rendement van het proces, in dit geval:) 
I 1 EIGENSCHAPPEN WATERBODEM 
Iln-situ dichtheid 
'Droge stofgehalte 
Zandfractie droge stof 
Organische stof fractie droge stof 

GEGEVENS INSTALLATIE 
I Capaciteit op droge stof basis 
Capaciteit op basis in-situ ton 
Capaciteit op basis volume in-situ waterbodem 
Capaciteit op basis beun m 3  

1 Rendement zandscheiding 
1 Bezettingsgraad met specie van de Nieuwe Merwede 
I Aanbod specie Nieuwe Merwede 

1 KOSTEN 

Opbrengst zand 
Afgescheiden slib 

VERSPREIDINGSONDERZOEK (TWEEVOUD) 
(Plaatsen van 12 peilbuizen tot  4 m-mv 

% 
m3ljaar 

O !  

m3ljaar 

f l m 3  
f /m3 
f lkmlm3 
f l m 3  
f /jaar 
f l ton d.s. 
fljaar 
% 

ton/m3 
% 
% 
% 

ton d.s.ljaar 
in-situ todjaar 
in-situ m3/jaar 
beun m3/jaar 
% 
% 
ton d.s./jaar 
in-situ todjaar 
in-situ m3/jaar 
beun m3/jaar 
ton d.s./jaar 
ton d.s./jaar 

'Analyse op PAK, chloorbenzenen, 3 metalen, chloride, sulfaat en zuurgraad 

,OPSTELLEN SANERINGSPLAN: 250 mandagen a f 1 000,-- 

I AANVRAGEN VERGUNNINGEN: 3 0  mandagen a f 1 000,-- 

/SANERlNGSBESTEKKEN: 25 manjaren (5*5) a f 1 00000,-- 
I (engineering, bestek, toezicht, directoevoering) 

42 5 
1.0 
1.2 

4250000 
5 1 00000 

0.5 
21 25000 

5 
1020000 

500 
2040 

30 

85.9% 
876000 

14.1 % 
144000 

6 
10 
o. 1 
30 

30000000 
370 

15002980 
75 

1.5 
54 
35 
15 

81000 
180000 
120000 
144000 

90 
1 O0 

8 1 O00 
180000 
120000 
144000 
2551 5 
55485 

30000 

250000 

30000 

2500000 

Maximale inzet verwerking: 1 m. baggeren, uitvoering 5 jaar, 100% inzet verwerking 



Bijlage 5.3. Kostenraming sanering waterbodem Nieuwe Merwede 

(RAMING VAN DE KOSTEN 

i Vooronderzoek 

I Boorwerk 
1 Aantal boringen per ha 
1 Totale oppervlak 
1 Te verrichten boringen 
lprijs per boring 

Analysewerkzaamheden 
i Aantal analyses per boring 
I Totaal aantal analyses 
Totaal analysekosten 

Onderzoek verwerkbaarheid specie 
Aantal monsters 
'Totaal kosten 

1 Verspreidingsonderzoek 

OPSTELLEN SANERINGSPLAN 

,AANVRAGEN VERGUNNINGEN 

1 OPSTELLEN SANERINGSBESTEKKEN 

BAGGERKOSTEN 
Hoeveelheid te baggeren specie 

IKOSTEN ZANDSUPPLETIE 
i Zandsuppletie 

/TRANSPORT NAAR DEPOT HOLLANDS DIEP 

I Specie volume 
I Transportafstand 

Transportkosten 

DEPOTKOSTEN HOLLANDS DIEP 
Hoeveelheid te  bergen waterbodem 

i Depotkosten depot Hollands Diep 

Hoeveelheid specie 
Transportafstand 

Transportkosten naar verwerkingseenheid 

I TRANSPORT NAAR VERWERKINGSEENHEID 

stuks 
ha 
stuks 
f 

stuks 
stuks 
f 

stuks 
f 

overall 

overall 

overall 

overall 

m3Ijaar 

m3/jaar 

beun m3ljaar 
km 
f /kmlm3 
f /jaar 

m3Ijaar 
f /jaar 

beun m3ljaar 
km 
f /kmlm3 
f /jaar 

VERWERKING (SCHEIDING + IMMOBILISATIE) 
(bij benutting volle capaciteit door aanvulling met ander afval) 

Te verwerken hoeveelheid specie beun m3/jaar 
ton ds 

Bruto kosten flton ds 
IBruto inkomsten flton ds 
Bruto verwerkingskosten f /jaar 

eenheidsprijs totaal kosten 

~ 

15  

6375 
425 i 

500 3187500; 

3 
19125 

750  143437501 

10 
3000 30000 1 

30000 1 

250000 ~ 

i 
30000 

2500000/ 

850000 6 5 1 O0000 I 

425000 10 42500001 

! 

I 876000 
30 

, 

0.1 
2 62 8000 1 

876000 
30  26280000/ 

144000 
30 I 

! 
432000 ~ 

o. 1 

144000 I 

81 O00 1 

370 
185 

149970201 

Maximale inzet verwerking: 1 m. baggeren, uitvoering 5 jaar, 100% inzet verwerking 



Bijlage 5.3. Kostenraming sanering waterbodem Nieuwe Merwede 

1 SAMENVATTING KOSTEN 
I 

(VOORBEREIDING , 
Vooronderzoek 
Boorwerk 1 Analyses 
Onderzoek verwerkbaarheid specie 
Verspredingsonderzoek 

1 Saneringsplan 
i Aanvragen vergunningen 
1 Opstellen saneringsbestekken 

l Subtotaal voorbereidingskosten 

UITVOERING 
1 Baggeren 
Zandsuppletie 
'Transport naar depot Hollands Diep 
'Depotkosten Hollands Diep  transport naar verwerkingseenheid 
I Verwerkings kosten 

Subtotaal uitvoeringskosten 

1 Subtotaal uitvoeringskosten 

'TOTALEN 
l Subtotaal voorbereidings kosten 
I Subtotaal uitvoeringskosten 

ITotaal 

Totaallm3 in situ 

I 

I 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 

f /jaar 
fljaar 
f /jaar 
f /jaar 
f /jaar 
fljaar 

f /jaar 

f 

f 
f 

f 

f 

31 87500 
14343750 

30000 
30000 

250000 
30000 

2500000 

20371 250 
__-_- 

5 1 00000 
4250000 
2 62 8 O00 

26280000 
432000 

14997020 

53687020 

268435100 I 

20371 250 
2684351 O0 

208806350 
----------- 

68 1 

Maximale inzet verwerking: 1 m. baggeren, uitvoering 5 jaar, 100% inzet verwerking 





BIJLAGE 6 Massabalansen 
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Bijlage 6.1 Scheiden 
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Bijlage 6.2 Drogen 
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Bijlage 6.3 Thermische immobilisatie 
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