
Samenvatting 

Het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems is in de fase 
gekomen van demonstratie- en praktijktesten (POSW-11). Het blijkt dat 
waterbodemsanering en verwerking van baggerspecie technisch uitvoerbaar is 
en bovendien bruikbare produkten oplevert. Voor de gespecialiseerde 
verwerking van de slibrijke baggerspecie is nu nog echter nauwelijks capaciteit 
beschikbaar. De kosten van kleinschalige praktijkproeven en waterbodem- 
saneringen zijn nog hoog. 
In de resterende tijd van het project (periode 1995-1996) richt POSW-i1 zich 
op  een aantal zaken. Er worden drie pilot-saneringen uitgevoerd, te weten de 
pilot-sanering van de haven van Elburg (die inmiddels met succes is 
uitgevoerd), de pilot-sanering van een kribvak in de Nieuwe Merwede en een 
pilot-sanering in de Amsterdamse Petroleumhaven. Er worden verdere 
praktijkproeven uitgevoerd voor wat betreft een aantal technieken (zoals 
bijvoorbeeld de baggerproeven in het Ketelmeer), en er wordt verder gewerkt 
aan het optimaliseren van de beoordeling van milieu-effecten en kosten van 
saneringstechnieken en -ketens. Tenslotte worden de mogelijkheden voor 
grootschalige verwerking van  baggerspecie verkend. 

D o e l s t e l l i n g  P O S W - I 1  
POSW-11 heeft tot doel het ontwikkelen en operationaliseren van milieu- 
vriendelijke technieken voor de verwijdering en de verwerking van 
verontreinigde baggerspecie. De technische toepasbaarheid daarvan moet in 
de praktijk worden aangetoond. 

Als onderbouwing van toekomstige beleidsbeslissingen moet POSW-I1 
informatie opleveren over de technische mogelijkheden van verwijderings- en 
verwerkingstechnieken voor verontreinigde baggerspecie. Daarnaast moet 
POSW-I1 inzicht verschaffen in de milieuhygiënische consequenties en de 
financieel-economische aspecten van de diverse technieken. 

Het Kijksbeleid voor het jaar 2000 is er op  gericht om 20% van de 
verontreinigde baggerspecie, die vrijkomt bij onderhoud en sanering, te 
verwerken. Met het oog daarop wordt momenteel al gewerkt aan het 
afscheiden van zand uit zandrijke baggerspecie. In 1997 wordt gekeken hoe de 
verwerking van verontreinigde specie op  gang is gekomen en welke andere 
technieken voor het jaar 2000 toepasbaar zijn o m  de genoemde 20%- 
doelstelling te kunnen halen. 
De kennis die POSW-11 oplevert moet ook kennis opleveren over de voorbe- 
reiding en wijze van uitvoering van waterbodemsaneringen. Uiteraard vindt 
de bestuurlijke besluitvorming o p  basis van de verzamelde kennis en ervaring 
niet binnen POSW-verband plaats. 

Waarover  gaat  d i t  I n t e r i m - r a p p o r t ?  
Dit Interirn-rapport beschrijft de tussenstand van POSWII  in 1995. Het geeft 
een actueel overzicht van de stand van zaken van bagger- en 
verwerkingstechnieken, inclusief de beoordelingscriteria voor de kosten en de 
milieuhygiënische effecten ervan. 
Het Interim-rapport dient als basismateriaal voor de discussie over het water- 
bodembeleid, zoals dat gestalte moet krijgen in de 4e Nota Waterhuishouding. 
Verder fungeert het als achtergrondinformatie bij de behandeling van het 



Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren 1996-2010 in de Tweede 
Kamer. 
Dit Interim-rapport draagt feiten aan. Niet meer en niet minder. Het geeft in 
kort bestek een overzicht van de binnen POSW-verband opgedane kennis en 
ervaring. Het doet geen aanbevelingen, noch maakt het zelf keuzes. 

Doordat resultaten van de afzonderlijke deelprojecten binnen POSW-I1 -zoals 
het rendement van een techniek of de kosten per eenheid verwerkte 
baggerspecie- op  dit moment nog niet geüniformeerd zijn, kunnen deze 
gegevens nog niet goed met elkaar vergeleken worden. Getalsmatige 
vergelijkingen tussen verschillende technieken op  basis van verwijderingsren- 
dement en kosten per eenheid verwerkte baggerspecie zullen dan ook pas in de 
eindrapportage in 1997 gepresenteerd worden. 

C o n c l u s i e s  I n t e r i m - r a p p o r t  
Op technisch vlak trekt deze Interim-rapportage conclusies ten aanzien van: 
* de randvoorwaarden waaraan technieken voor de  verwerking van veront- 

reinigde baggerspecie moeten voldoen, voordat ze in POSW-I1 worden 
onderzocht; 
inmiddels toepasbaar gebleken technieken, zowel op het gebied van verwij- 
dering en verwerking van baggerspecie als van de beoordeling van de 
resultaten; 
de eerste pilot-sanering: de sanering van de haven van Elburg. 

R a  n d v o  o r w a  a r d e  n v e r w e r  k i  n g s  t e c  h n i e k e n  
Verwerkingstechnieken moeten niet alleen technisch haalbaar, operationali- 
seerbaar en milieu-effectief zijn. Randvoorwaarde is ook dat ze tegen 
aanvaardbare kosten kunnen worden ingezet en dat ze nuttig toepasbare 
produkten opleveren. Verder moeten ze geschikt zijn voor de bulk van de in 
Nederland aangeboden baggerspecie. Aan deze randvoorwaarden kan slechts 
worden voldaan indien verwerking van verontreinigde baggerspecie plaats 
vindt in grootschalige installaties, net als bij de verwerking van de "droge 
bodem". Deze benadering wordt uitgewerkt in de "Haalbaarheidsstudie Groot- 
schalige Verwerking" (zie ook "Grootschalige verwerking"). 

G e s c  h i k  t e  v e r w e r k  i n g s  t e c  h n i e  k e n  
Verwerkingstechnieken die nu al in aanmerking komen voor grootschalige 
toepassing zijn landfarming en rijping, zandafscheiding (eventueel aangevuld 
met wassen of floteren) en immobilisatie. 
Verder constateert POSW dat een aantal veelbelovende technieken in 
vergevorderd stadium van ontwikkeling is. Daartoe behoren flotatie van de 
fijne fractie, bioreactoren, natte oxydatie, solventextractie, en thermische 
technieken als desorptie en verbranding. 
Diverse van de genoemde reinigings- en immobilisatiemethoden zijn 
inmiddels de laboratoriumschaal ontgroeid. In het vervolg van POSW-I1 
(1995- 1996) zullen ze bij pilot-saneringen worden gedemonstreerd en 
geëvalueerd. 

Naast de verwerkingstechnieken zijn er methoden ontwikkeld om de kosten en 
de milieu-effecten van een sanering en baggerspecieverwerking inzichtelijk te 
maken. Ze zullen worden gebruikt bij de evaluatie van de pilot-saneringen en 
bij het vergelijken van opties voor grootschalige verwerking van 
verontreinigde baggerspecie. 
Cruciaal voor de toepasbaarheid van de verschillende (combinaties van) 
technieken is met name de samenstelling van de baggerspecie (zand, slib en 



soorten verontreinigingen), maar ook de mate van verontreiniging. In 
Nederland komt een grote variatie aan specie-typen voor. De 
verwerkingskosten kunnen daardoor uiteenlopen van enkele tientallen tot 
enige honderden guldens per ton. 

P i l o t - s a n e r i n g  
De eerste van de drie geplande pilot-saneringen (nl. de sanering van de haven 
van Elburg) is met succes voltooid. Intensief vooronderzoek op de 
saneringslokatie en een goede sedimentkarakterisering blijken noodzakelijk 
voor een succesvolle uitvoering van de sanering. Een goed lokatie-onderzoek 
verdient zichzelf terug. Doordat alleen verontreinigde specie wordt gebaggerd 
en doordat er voor die specie bovendien optimale verwerkingsmethoden 
gekozen kunnen worden, blijven de kosten zo laag mogelijk terwijl het 
milieurendement goed is. Milieuvriendelijk baggeren en zandafscheiding door 
middel van hydrocyclonage zijn operationeel, blijkens de sanering van de 
haven van Elburg. 

G r o o t s c h a l i g e  verwerk ing  
De meeste technieken kunnen nu nog alleen op kleine schaal worden 
uitgevoerd, waardoor de kosten relatief hoog zijn. Verwerkingstechnieken 
moeten echter tegen aanvaardbare kosten milieu-effectief worden ingezet, en 
moeten bovendien produkten opleveren die nuttig toepasbaar zijn. Aan deze 
randvoorwaarden kan slechts worden voldaan bij grootschalige verwerking van 
verontreinigde baggerspecie. Grootschalige uitvoering vergt naast aanzienlijke 
investeringen ook een aantal beleidskeuzen. 
O m  deze problematiek goed in kaart te brengen is besloten tot het uitvoeren 
van een haalbaarheidsstudie voor grootschalige verwerking van baggerspecie. 
De studie moet de technische, financiële, milieuhygiënische en organisatorische 
aspecten beschrijven van de diverse opties voor realisatie van grootschalige 
verwerking van baggerspecie. 
De eerste, verkennende fase van deze studie is voltooid. De mogelijkheden en 
consequenties van enkele uitvoeringsvarianten zijn daarin in grote lijnen 
beschreven. In het vervolg ( 1996) zullen deze gedetailleerd worden uitgewerkt 
en vergeleken. 
De kosten van verwerking van verontreinigde baggerspecie worden momenteel 
geschat op  bedragen in de ordegrootte van f 50,- tot f 100,- per kubieke meter, 
ofwel f 35,- tot f 250,- per ton droge stof. De kostenvariatie is afhankelijk van 
het zandgehalte van de verontreinigde bagger en van het type verontreiniging. 

I n t e r n a t i o n a a l  
Internationaal blijkt Nederland met het uitgezette beleid en de resultaten van 
POSW-I1 voorop te lopen met een pragmatische, maar toch ook systematische 
en brede benadering van de waterbodemproblematiek. 

H o e  verder  m e t  POSW-I1 
In de afrondende fase van POSW-I1 worden veelbelovende technieken verder 
onderzocht en getest bij pilot-saneringen in de Nieuwe Merwede en de 
Amsterdamse Petroleumhaven. Daarbij zullen de ontwikkelde instrumenten 
voor de beoordeling van kosten en milieu-effecten worden verfijnd en via 
publikatie van handleidingen beschikbaar worden gemaakt. 
De resultaten van POSW-I1 zullen worden gebruikt voor de beleids- 
voorbereiding (t.b.v. de 4e Nota Waterhuishouding) en voor de advisering 
rondom toekomstige waterbodemsaneringen. Daarbij gaat het dan zowel over 
de voorbereiding van saneringen en de behandeling van verontreinigde 
onderhoudsspecie (beide met behulp van een beslicsingsondersteunend 



systeem), als over de projectuitvoering (Uitvoeringsbureau Sanering 
Waterbodems en Projectbureau Depotbouw) en over het toepassen van de uit 
sanering resulterende produkten (Projectbureau Hergebruik Baggerspecie). 

De technische ontwikkelingen -ook in het buitenland- staan immers niet stil, 
en de maatschappelijke noodzaak voor een adequate sanering van 
verontreinigde waterbodems tegen acceptabele kosten zal naar alle 
waarschijnlijkheid steeds nadrukkelijker op  de beleidsagenda komen te staan. 
Ondanks reductie van emissies en de uitvoering van saneringen zal naar 
verwachting ook na 2010 nog verontreinigde baggerspecie vrijkomen bij het 
onderhoud van havens en vaarwegen. 
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1 Inleiding 

1.  i .  Probleemschets 

De bodems van de Nederlandse oppervlaktewateren zijn vervuild. Veel stoffen, 
die de afgelopen decennia door de grote rivieren zijn aangevoerd en in het water 
terecht zijn gekomen, hebben zich gehecht aan slibdeeltjes, die in ons 
deltagebied zijn bezonken en die zich nog steeds op de bodems van onze 
wateren bevinden. Doordat de watervervuiling de laatste jaren afneemt, wordt 
het afgezette slib ook schoner. Maar onder die relatief schone toplagen, bevindt 
zich nog de erfenis uit de 'vuilere jaren'. Het bodemleven in deze vervuilde 
waterbodems is verarmd. Bovendien verspreiden de verontreinigingen zich, 
door 'nalevering', vanuit het slib naar grond- en oppervlaktewater. 

In de Evaluatienota Water en het Beleidsstandpunt Verwijdering baggerspecie 
(lit. i ,  2) heeft de rijksoverheid vastgelegd wat er de komende jaren met deze 
vervuilde waterbodems moet gebeuren. Voor de rijkswateren is dit nader 
uitgewerkt in het Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren 1996-2010 
(lit. 3). Het beleid is allereerst gericht op preventie. Verdere bestrijding van 
waterverontreiniging aan de bron moet nieuwe vervuiling van slib en 
waterbodems voorkomen. De aandacht zal zich daarbij steeds meer richten op  
de diffuse bronnen. Ondertussen moeten bestaande probleemlokaties gesaneerd 
worden. Prioriteit krijgt de spoedige aanleg van een aantal grootschalige 
stortplaatsen. Zo moet het mogelijk worden nog voor het jaar 2000 de sanering 
van de meest ernstig vervuilde waterbodems ter hand te kunnen nemen. Naar 
verwachting is in 1997- 1998 een bergingsdepot in het Ketelmeer beschikbaar. 

H e t  p r o b l e e m  
De waterbodemkwaliteit wordt bepaald 
door de concentraties schadelijke stoffen 
die er in voorkomen. Voor zware metalen 
en organische verbindingen zijn streef-, 
grens-, toetsings-en interventiewaarden 
opgesteld. In die volgorde vertegen- 
woordigen deze waarden de grenzen 
tussen vijf vervuilingsklassen (O tot en 
met 4). De grenzen zijn vastgesteld op 
basis van ecotoxicologische toetsen. Alle 
waterbodems waarin één of meer stoffen 
in hogere gehalten dan de streefwaarde 
(of te  wel het 'verwaarloosbare risico') 
voorkomen, heten 'vervuild' (klasse 1 of 
hoger). Bij overschrijding van de 
grenswaarde (klasse 2, 3 en 4) is sprake 
van overschrijding van het 'maximaal toe- 
laatbare risico' en is er sprake van 
onacceptabele verontreiniging. 
Nederland heeft een kleine 6.000 km2 aan 
oppervlaktewater. Van de rijkswateren is 
naar schatting slechts circa een kwart van 
het totale waterbodemoppervlak 
nagenoeg 'schoon', ofwel beneden de 

grenswaarden. De rest is matig (klasse 2), 
ernstig (klasse 3) of zeer ernstig (klasse 4) 
vervuild (iit. 3). Waterbodems uit 
regionale wateren zijn iets minder ver- 
vuild; hier voldoet ruim een derde aan de 
grenswaarden. De regering houdt er 
rekening mee dat tussen 1991 en 2010 in 
totaal zo'n 87 miljoen m3 moet worden 
gesaneerd: 75 miljoen m3 slib uit de 
rijkswateren en 12 miljoen m3 uit 
regionale wateren (lit. 2, 36, 38). Bij deze 
hoeveelheden moet nog een 
onzekerheidsmarge van 50% worden 
opgeteld. Dat komt onder meer doordat 
veel gevallen van waterbodemvervuiling 
nog niet precies bekend zijn. AI met al 
wordt nu uitgegaan van een jaarlijks 
aanbod van 6,6 miljoen m3 'saneringsspe- 
cie' in de genoemde periode. Vooralsnog 
betreft dat alleen klasse 3 en 4. Klasse-2 
specie komt pas na 2010 voor sanering in 
aanmerking, mede vanwege de kosten en 
het gebrek aan stort- of verwerkings- 
capaciteit. 
Vervuilde specie uit sloten en 
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uiterwaarden zijn niet meegerekend, 
omdat de hoeveelheden hiervan nog niet 
goed zijn geïnventariseerd. Schattingen 
voor te  saneren slootspecie lopen uiteen 
van 4 tot 45 miljoen m3 per jaar (lit. 38). 

Waar gebaggerd moet worden om 
havens en vaarwegen op diepte te 
houden en ten behoeve van de aan- en 
afvoer van water, is het kostenaspect van 
minder belang bij de besluitvorming om 
nog niet over te gaan tot sanering van 
vervuild slib. In de periode 1991-2010 
gaat het per jaar om ca. 150 miljoen m3 
'onderhoudsspecie' van klasse 2, 3 en 4: 
7,5 miljoen m3 per jaar. Ongeveer de 
helft hiervan is afkomstig uit de rijks- 
wateren en de Rotterdamse havens. Het 
betreft grotendeels klasse-2 specie. 

In totaal bedraagt het aanbod vervuilde 
baggerspecie de komende tijd tenminste 
veertien miljoen m3 per jaar. Om dit in 
één keer te vervoeren zou een trein van 
4.000 km lengte nodig zijn. 

Tot 201 O praten we zo over een aanbod 
van ruim 275 miljoen m3 vervuilde 
baggerspecie. Als dit allemaal na 
opbaggeren onbehandeld gestort moet 
worden, vergt dat enorme investeringen 
en een gigantisch ruimtebeslag voor de 
aanleg van stortplaatsen en depots. 
Tegen het jaar 2000 verwacht de 
regering over drie grootschalige 
stortplaatsen te kunnen beschikken. 
Allereerst bieden de bestaande 
stortplaatsen bij de Maasvlakte, de Slufter 
en de Papegaaienbek tot 2010 nog 
ruimte voor ongeveer 70 miljoen m3. 
Vanaf 1997 zullen nieuwe depots in het 
Ketelmeer en het Hollands Diep samen 
ongeveer 50 miljoen m3 nieuwe 
baggerspecie kunnen bergen. Het belang 
van reiniging en nuttige toepassing, als 
duurzaam alternatief voor storten, wordt 
dus steeds groter naarmate het jaar 2010 
nadert. 

Staafdiagram 
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P O S W  
Toch is storten geen ideale oplossing, zelfs niet onder strikte 'IBC-randvoor- 
waarden' (isolatie, beheersen en controle). Gezien de financiële en 
planologische consequenties van storten is reiniging van vervuilde 
baggerspecie en vervolgens nuttige toepassing van het schone eindprodukt 
wenselijker. 
Het doel van het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems 
(POSW) is de ontwikkeling en operationalisering van selectieve bagger- en 
verwerkingstechnieken. Bovendien wil POSW algemeen toepasbare kennis 



D o e l  

opbouwen, die van nut is bij toekomstige waterbodemsaneringen en op basis 
waarvan goed gefundeerde beleidskeuzes mogelijk zijn inzake de sanering van 
vervuilde waterbodems. 
Het programma vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. 
De activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met talrijke andere 
belanghebbenden. Daartoe behoren diverse overheden, het bedrijfsleven en 
universiteiten. 
Gezien de algemene toepasbaarheid van de resultaten zijn sinds 1994 ook de 
Unie van Waterschappen en de provincies deelnemers aan het programma. 

In oktober 1991 werd de eerste projectfase (POSW-I; 1988-1991) afgesloten 
met een evaluatierapport, dat aan de Tweede Kamer werd aangeboden (lit. 4). 
De belangrijkste conclusie van POSW-I: er zijn nog slechts enkele technieken 
operationeel, maar binnen enkele jaren zijn waarschijnlijk ook andere 
technieken op praktijkschaal toepasbaar. POSW-I1 ( 1992- 1996) is daarom 
gericht op verdere verkenning, opschaling en praktijktoetsing van 
veelbelovende technieken. 

I n t e r i m r a p p o r t a g e  
Dit Interim-rapport beschrijft de tussenstand van POSW-I1 in 1995. Het geeft 
een actueel overzicht van de stand van zaken van bagger- en verwerkings- 
technieken, inclusief de beoordelingscriteria voor de milieuhygiënische effecten 
en de kosten ervan. 
Doordat resultaten van de afzonderlijke deelprojecten binnen POSW-I1 -zoals 
het rendement van een techniek of de kosten per eenheid verwerkte 
baggerspecie- nog niet geuniformeerd zijn, kunnen ze nog niet met elkaar 
vergeleken worden. Getalsmatige vergelijkingen tussen verschillende 
technieken op basis van de behaalde verwijderingsrendementen (ten aanzien 
van de verontreinigingsvrachten), de milieuhygiënische effecten en de kosten 
per eenheid verwerkte baggerspecie zullen dan ook pas in de eindrapportage in 
1997 gepresenteerd worden. 

Het Interim-rapport dient als basismateriaal voor de discussie over het 
waterbodembeleid, zoals dat gestalte moet krijgen in de 4e Nota 
Waterhuishouding. Verder fungeert het als achtergrondinformatie bij de 
behandeling van het Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren 1996- 
2010 in de Tweede Kamer. 

Leeswi jzer  
Dit rapport beschrijft om te beginnen de doelstelling en gevolgde werkwijze 
van fase I1 van het POSW tot eind 1994 (par. 1.2). Hoofdstuk 2 doet verslag 
van de verdere verkenning, opschaling en toetsing op praktijkschaal van een 
groot aantal concrete bagger- en verwerkingstechnieken. Hoofdstuk 3 meldt de 
vorderingen bij de beoordeling van milieu-effectiviteit en kosten van 
afzonderlijke technieken en verwerkingsketens. Vervolgens worden in 
hoofdstuk 4 de pilot-studies beschreven, waarbij de gehele keten van 
'saneringsonderzoek-verwijdering-scheiding-reiniging-toepassing-beoordeling' 
is of wordt getest in praktijksituaties. Ook wordt een opmerking gemaakt over 
ervaringen in Nederland op het gebied van waterbodemsanering en de ver- 
werking van verontreinigde baggerspecie buiten POSW-verband. Relevante 
ervaringen in andere landen komen aan bod in hoofdstuk 5. Het (slot)- 
hoofdstuk 6 trekt de tussentijdse conclusies van POSW-I1 en kijkt wat met die 
conclusies gedaan zou kunnen worden. 
De bijlagen bevatten een overzicht van POSW-I1 publikaties en overige 
produkten en de literatuurverwijzingen uit dit rapport. 



1.2 POSW-I1 

D o e l s t e l l i n g  P O S W - I 1  
In POSW-I stond centraal het inventariseren en verkennen van technieken die 
in aanmerking kwamen voor waterbodemsanering. Het doel van fase I1 van 
het POSW is het verder ontwikkelen, operationaliseren en in de praktijk 
aantonen van de integrale saneringsketen van bagger-, scheiding-, reinigings- 
en immobilisatietechnieken die binnen drie tot tien jaar kunnen worden 
ingezet voor grootschalige sanering van verontreinigde waterbodems. 
POSW-I1 moet leiden tot operationele en betaalbare technieken. 

Het belang van POSW-I1 is door het verschijnen van het Beleidsstandpunt 
Verwijdering baggerspecie en de Evaluatienota Water verder toegenomen. 
Daarin wordt als beleidsdoelstelling genoemd dat in het jaar 2000 20% van de 
totale hoeveelheid vervuilde baggerspecie verwerkt en nuttig toegepast zou 
moeten worden. Deze doelstelling heeft betrekking op baggerspecie klasse 2, 3 
en 4. Dit voornemen heeft de druk vergroot op  het beschikbaar komen van in 
de praktijk bewezen technieken voor grootschalige verwerking. Het heeft 
onder andere geleid tot tussentijdse uitbreiding van POSW-I1 met een 
haalbaarheidsstudie. 
Bij deze studie gaat het o m  een inschatting van de technische, economische, 
maatschappelijke en organisatorische haalbaarheid van grootschalige 
verwerking en afzet van verwerkingsprodukten (nuttige toepassing). 

N u t t i g e  t o e p a s s i n g  
Het (ontwerp)-Bouwstoffenbesluit, de IPO-nota ‘Werken met secundaire 
grondstoffen’ en het project Hergebruik Baggerspecie van Rijkswaterstaat (lit. 
5, 6) anticiperen op  het nuttig toepassen van gereinigde baggerspecie nog vóór 
het jaar 2000. 
Het definitieve Bouwstoffenbesluit zal naar verwachting in 1995 verschijnen 
en zal daarna in de periode tot 1998 gefaseerd in werking treden. Momenteel 
worden daartoe studies afgerond, wordt overleg gevoerd met producenten en 
gebruikers, en worden adviezen opgesteld. Het Bouwstoffenbesluit geeft 
normen ten aanzien van de samenstelling en de uitloogbaarheid, waaraan 
grond en bouwstoffen moeten voldoen om toegepast te mogen worden. 
Daarbij worden twee categorieën onderscheiden. De eerste categorie kan 
zonder beperkingen worden verwerkt. Bij categorie 2 gelden gebruiksnormen 
en zijn maatregelen voorgeschreven die verspreiding van de verontreinigingen 
voorkomen. Daarnaast onderscheidt men “schone grond”, die zonder 
beperkingen kan worden toegepast. 

Aanpak P O S W - I 1  
Bij de selectie van veelbelovende verwerkingstechnieken, die op  basis van 
eerdere onderzoeksresultaten in aanmerking komen om in de praktijk verder 
te worden beproefd, beperkt POSW-I1 zich tot technieken die binnen vijf jaar 
operationeel kunnen zijn. Qua verontreinigingen richt POSW zich o p  zware 
metalen (zoals kwik en cadmium) en organische (micro)verontreinigingen als 
olie, PAK en PCB’s. 

Nadat de verschillende onderdelen van een saneringsketen (bestaande uit 
saneringsonderzoek - verwijdering - scheiding - reiniging - toepassing) 
grondig zijn bekeken, vindt verdere toetsing van technieken plaats in 
complexe praktijksituaties. Dit gebeurt in een beperkt aantal pilot-saneringen. 



Verder heeft POSW-I1 gewerkt aan instrumenten voor het beoordelen van de 
effectiviteit (zowel technisch als milieuhygiënisch) en de kosten van een 
sanering. POSW-I1 kent een drieledige aanpak: 

i .  Operationalisering van technieken 
2. Pilot-saneringen 
3. Beoordeling 

De drie onderdelen hangen sterk samen. De projectorganisatie staat er borg 
voor dat ervaringen en tussentijdse resultaten uit het ene programma- 
onderdeel ten goede kunnen komen aan andere onderdelen. De gezamenlijke 
resultaten worden ingezet in de "Haalbaarheidsstudie Grootschalige 
Verwerking Baggerspecie". 

Kosten e n  p lanning  
De kosten van POSW-I1 (1992-1996) zijn begroot op ruim 32 miljoen gulden. 
Ruim 13 miljoen daarvan was gereserveerd voor onderzoek naar operationele 
bagger- en verwerkingstechnieken en beoordelingsmethoden. Circa 17,5 
miljoen is bestemd voor pilot-saneringen en de resterende 1,3 miljoen voor 
organisatie, rapportage en voorlichting. 
Het programma wordt in 1997 afgerond. Voor de jaren 1995-1997 resteert nog 
een totaal bedrag van 17 miljoen gulden (begroot is voor 1995 f 8,l miljoen, 
voor 1996 f 7,9 miljoen en voor 1997 f 2,6 miljoen). 

O n t w i k k e l i n g e n  b u i t e n  POSW 
Overigens wordt ook buiten POSW-verband op diverse plaatsen in Nederland 
belangwekkende ervaring opgedaan met waterbodemsanering en verwerking 
van verontreinigde baggerspecie. Te noemen zijn: sanering Zeehavenkanaal 
Delfzijl (RWS), zandafscheiding door sedimentatie en rijping van baggerspecie 
op de Maasvlakte (Rotterdam), bezinkbassin (Regge en Dinkel), scheiding van 
baggerspecie (Amsterdam) en incidentele toepassing van thermische of 
extractieve grondreiniging op (zandige) baggerspecie (o.a. Dommel), en verder 
Amersfoort en Ede. 





2. Operationalisering van technieken 

Bij operationalisering van technieken voor het verwerken van verontreinigde baggerspecie gaat het 

vooral om milieuvriendelijk baggeren, scheiding, reiniging en immobilisatie. POSW-I1 legt de 

nadruk bij opschaling van technieken, waarvan tijdens POSW-I is gebleken dat ze veelbelovend 

zijn. Verder wordt uitgegaan van interessante 'externe' ervaringen (zoals ervaringen van andere 

overheden en conclusies uit de 'landbodemsanering' en uit andere landen). 

De getoetste technieken zijn geselecteerd aan de hand van globaal drie criteria: 

de geschatte operationalisatietermijn; - 
In dit stadium van het onderzoek zijn de kosten echter nog niet 
doorslaggevend. Financiële randvoorwaarden voor de verwerking van 
baggerspecie zijn nog niet vastgesteld. Voor grondreiniging hanteert het Rijk 
sinds 1993 een maximale verwerkingsprijs van f 250,- per ton droge stof 
(exclusief kosten van verwijderen, transport, storten en BTW (lit. 26). 

het (chemisch) rendement en het technisch functioneren; 

de kosten van de techniek. 

Overzicht van de operationele I 
mogelijkheden voor verwerking van 

baggerspecie 
L! 

r 

iing I 
Scheiden 6 

Een financieel- en milieuhygiënisch effectieve aanpak van een vervuilde 
waterbodem vereist vooraf lokatie-onderzoek. Ook is sedimentkarakterisatie 
nodig om te kunnen nagaan of reinigen en/of concentrering van de 
verontreiniging in een bepaalde fractie mogelijk is, en -zo ja- hoe dat dan het 
best zou kunnen gebeuren. 



Voor de sanering zelf bestaan diverse categorieën van technieken: 

a milieu-effectieve baggertechnieken, om nauwkeurig te kunnen baggeren en 
verspreiding van verontreinigingen tijdens het baggeren zoveel mogelijk te 
voorkomen; 

b fysische verwerkingstechnieken, waarbij de nadruk ligt op scheidings- 
technieken, waarmee het volume van de uiteindelijk te reinigen of te storten 
hoeveelheid kan worden teruggebracht. Ook zijn deze technieken bedoeld 
om schone produkten te leveren die geschikt zijn voor nuttige toepassing; 

c chemische en thermische verwerkingstechnieken, waarmee de 
verontreinigingen in een kleiner volume kunnen worden geconcentreerd of 
omgezet in niet-schadelijke bestanddelen; 

d biologische verwerkingstechnieken, waarbij met behulp van micro- 
organismen toxische organische verbindingen worden afgebroken tot 
onschadelijke of minder toxische stoffen; 

e immobilisatietechnieken, gericht op het zodanig fysisch-chemisch 
vastleggen van verontreinigingen, dat de mate van verspreiding in het 
milieu verwaarloosbaar is. 

POSW-I1 heeft de diverse technieken per categorie ondergebracht in een aparte 
projectgroep. Dit hoofdstuk presenteert de vorderingen per projectgroep, die 
veelal de volgende werkwijze hebben gevolgd: 

- inventarisatie en selectie van potentieel geschikte technieken; 

korte haalbaarheidsstudies (op basis van literatuur, laboratorium- 
experimenten e.d.), gericht op technische en financiële haalbaarheid en ook 
op milieu-effectiviteit; 

opschaling en verdere testen op praktijkschaal. 

L e g e n d a  schaa ln iveaus  

laboratoriumschaal: 
bench -scale: 
semi-technische schaal: 
pilot-sanering: 
gemiddelde sanering: 

p.s. Het gaat hier om ordegrootten 

< I  m3 
1-2 m3 
3-lom3 

>1.000m3 
>10.000 m3 



2. i .  Project lokatie-onderzoek 

Lokatie-onderzoek 

een belangrijk 

onderdeel bi j  
waterbodernsanerii 

Foto: Haskoning 

Voordat wordt besloten een waterbodem te saneren, is al behoorlijk veel 
onderzoek uitgevoerd. Peilingen en boringen worden verricht en op diverse 
plaatsen worden monsters genomen, waarna de monsters in het laboratorium 
op een aantal soorten verontreiniging worden onderzocht. Als bij een 
'oriënterend' onderzoek blijkt dat sprake is van ernstige verontreiniging, volgt 
een nader onderzoek. Daarin wordt bepaald hoe urgent sanering is (wat de 
risico's van de verontreiniging zijn) en welke omvang de vervuiling heeft. 
Voor er gesaneerd wordt, moet precies bekend zijn welke en hoeveel 
verontreinigingen zich precies wáár bevinden. Er wordt dan dus gekeken hoe 
de grens ligt tussen de verontreinigingen en de schonere omgeving, zowel 
horizontaal als vertikaal. Ook het waterbodemprofiel moet worden vastgesteld. 
Hoe beter het lokatie-onderzoek is, des te efficiënter er vervolgens gebaggerd 
kan worden en des te beter de verwerkingsmogelijkheden kunnen worden 
vastgesteld. 

D o e l s t e l l i n g  
Het doel van het project "Lokatie-onderzoek" is het onderzoeken en toetsen 
van instrumenten waarmee voldoende kennis over de aard, omvang en ligging 
van de verontreinigde baggerspecie op de saneringslokatie kan worden 
verkregen. Deze kennis levert gegevens over de begrenzingen van de te saneren 
lokatie en aanwijzingen voor de bagger- en verwerkingsmogelijkheden. 

Korte  p r o j e c t - b e s c h r i j v i n g  
Binnen POSW-I1 is een computermodel ontwikkeld voor het optimaliseren van 
een lokatie-onderzoek: het FAST-model. Met dat model kan vooraf beter 
worden bepaald hoe bij minimale onderzoekskosten de sanering toch kan 
voldoen aan de gewenste nauwkeurigheidseisen. 
Daarnaast is een bepaalde seismische techniek beproefd om de bodemopbouw 
beter in kaart te kunnen brengen. 
Tenslotte is onlangs onderzoek gestart naar de bruikbaarheid van snelle 
screeningsmethoderi 'ter plaatse' voor het bepalen van de verontreiniging met 
zware metalen: röntgenfluorescentiespectrometrie. De eerste resultaten zijn 
veelbelovend; ze zullen bij komende pilot-saneringen verder worden beproefd. 



Medio 1996 verschijnt het eindrapport van de projectgroep Lokatie-onderzoek. 
Ook de rapportages over de pilot-sanering in Elburg besteden aandacht aan de 
resultaten van het project (lit. 7, 8). 

O p t i m a l i s e r i n g s m o d e l  F A S T  
POSW heeft in de periode 1992-1994 een analyse laten uitvoeren van de 
nauwkeurigheden en meetfouten die kunnen optreden in het voortraject (de 
onderzoeksfase) en de baggerfase van een waterbodemsanering en de mogelijke 
consequenties daarvan voor het uiteindelijke saneringsresultaat. Deze analyse 
heeft geleid tot het computermodel FAST (= FoutenAnalyse SaneringsTraject). 

FAST kan worden gebruikt om een optimaal meet- en bemonsteringsplan op te 
stellen in relatie tot de gekozen saneringsdoelstelling. FAST-berekeningen 
geven ook de mogelijkheid om de nauwkeurigheden in onderzoeks- en 
baggerfase op elkaar af te stemmen, met als resultaat een evenwichtig verwijde- 
ringsplan met geoptimaliseerde totale kosten en resultaten. 

Wat FAST eigenlijk doet is de verschillende onzekerheden vertalen (middels 
statistische analyse) naar volumes ten opzichte van de werkelijke sane- 
ringsgrens. Zo is er een hoeveelheid schone grond (boven de saneringsgrens en 
onder de vervuilingsgrens) en een hoeveelheid vuile grond (onder de sane- 
ringsgrens en boven de vervuilingsgrens). Een niet verwijderd volume boven de 
vervuilingsgrens betekent een nadeel voor het milieu. Teveel verwijderd 
volume, dus onder de vervuilingsgrens impliceert een financiële schade. Er 
wordt immers teveel gebaggerd, getransporteerd en verwerkt. 

De ontwikkelfase voor FAST (inclusief inhoudelijke testen) is medio 1994 
afgesloten. FAST is vervolgens toegepast en getoetst voor een aantal 
praktijksituaties en concrete saneringslokaties. Daarbij is het model op  een 
aantal onderdelen uitgebreid en verbeterd. Evaluatie van deze proef heeft 
duidelijk gemaakt dat FAST een nuttig instrument is bij een waterbodem- 
sanering. 
Eind 1995 zal FAST beschikbaar komen, zodat het ook in de praktijk kan 
worden gebruikt. 
De ervaringen tot nu toe zijn vastgelegd in een fact sheet (lit. 9). 

H e t  m o d e l  F A S T  - e e n  v o o r b e e l d  
FAST kan het beste worden toegelicht 
door een voorbeeld uit t e  werken van 
een kanaalsectie met een lengte van 
1000 m en een breedte van 35 m. Voor 
een langsraai in het midden van het 
kanaal geldt dat de waterdiepte varieert 
tussen 1,6 en 4,O m. De dikte van de 
alleen met PAK'S vervuilde sliblaag 
varieert tussen O en 1,4 m. Metingen en 
monsteranalyses hebben aangetoond 
dat alleen de sliblaag op de kanaal- 
bodem verontreinigd i s  en dat de 
vervuilingsgrens ter hoogte van de 
duidelijk aanwezige scheiding slib/zand 
ligt. Op dat niveau is dus sprake van 
een sprong in PAK-concentratie. 

De beheerder stelt als eis dat maximaal 
20% (volumebasis) van de aanwezige 
verontreinigde waterbodem kan blijven 
liggen, met andere woorden een 
saneringsrendement van 80%, met een 
betrouwbaarheid van 90%. Hiervoor 
moet een meetplan voor een 
saneringsonderzoek en een baggerplan 
worden opgesteld, waarmee tegen 
minimale kosten aan de milieu-eis kan 
worden voldaan. 
In het model is 'kanalen' ingevoerd als 
bodemtype. Het baggeren gebeurt met 
de wormwielzuiger. FAST koppelt hier- 
aan automatisch de kenmerken en 
nauwkeurigheden van dit werktuig 
(zoals systematische en willekeurige 



fouten bij het baggeren in het 
verticale en horizontale vlak en een 
gemiddelde verwachtingswaarde 
voor de bij dit werktuig behorende 
mors). Voor de verwerking van de 
specie wordt uitgegaan van f 150,- 
per mi. 

FAST- berekeningen laten zien dat 
bij afneemende gridafstand de 
kosten voor het geëiste rendement 
ca. 0,5 miljoen gulden lager liggen. 

V o o r b e e l d  F A S T - b e r e k e n i n g e n  

gridafstand overdiepte totaalkosten saneringSrendement(%) 

horizontaal (rn) baggeren (rn) rnln guldens (%) bij 90% kans 

61 % 65 

70 % 74 

80 % 83 

90 % 89 
O 0  70 92 

20 

10  61 % 

71 % 

81 % 

90 % 

71 

80 
87 
91 

S e i s m i s c h e  r e f l e c t i e m e t h o d e n  
De meeste vervuilende stoffen binden zich meestal sterk aan de kleinste 
bodemdeeltjes (slib). Daardoor zijn de verontreinigingen vaak beperkt tot de 
laag van fijn sediment in het waterbodemprofiel. Conventionele bepaling van de 
sliblaag met peilstokken of steekmonsters zijn arbeidsintensief en niet altijd 
nauwkeurig genoeg. Daarom is in de jaren 1992-1993 onderzocht of seismische 
reflectiemethoden een beter alternatief vormen. 
Echo's (opgewekt met ultrasone geluidpulsen die vanaf het meetschip worden 
uitgezonden) registreren plotselinge dichtheidsveranderingen in het sediment. 
Via ijking aan de hand van enkele steekmonsters kan de dikte van de sliblaag 
worden vastgesteld. 
In de Malburgerhaven (Arnhem) vonden experimenten plaats met 
'meervoudige seismische reflectie' (MSR). Enkelvoudige seismische reflectie 
werd toegepast in de haven van Elburg en, buiten POSW-I1 verband, ook in de 
Rijn bij Drie], de Eemshaven en het Haringvliet. 
De MSR-proef wees uit dat deze techniek niet leidt tot meer inzicht in de 
bodemopbouw dan de gangbaarder enkelvoudige seismische reflectietech- 
nieken. Wel bleken alle seismische bepalingen even nauwkeurig de slibdikte te 
bepalen als de handmatige meettechnieken. 
Een voordeel van seismische technieken is dat een continu beeld wordt verkregen 
van het bodemprofiel (en niet alleen een indruk van de plaats van een 
puntboring). Daartegenover staan de hoge eisen aan de instelling van de 
apparatuur en aan de interpretatie van de echoregistraties. De ervaringen met 
seismische methoden zijn beschreven in een fact sheet (lit. 10). 

R ö n t g e n f l u o r e s c e n t i e s p e c t r o m e t r i e  
Voor de bepaling van de horizontale en vertikale saneringsgrenzen is betrouw- 
bare informatie over de mate van verontreiniging onontbeerlijk. In de praktijk 
vindt het vaststellen van de saneringsgrenzen plaats door het uitvoeren van een 



aantal boringen. Vervolgens worden de monsters in het laboratorium 
geanalyseerd op  concentraties vervuilende stoffen. Deze methode is echter 
arbeidsintensief en relatief duur. Bovendien zijn de meetresultaten op zijn 
vroegst pas enkele dagen na monstername beschikbaar. 
Vooral tijdens controle op de effectiviteit van de saneringsoperatie is snellere 
bepaling van de mate van vervuiling zeer gewenst. 
Daarom is in POSW-kader geëxperimenteerd met een methode die bij de 
saneringslokatie zware metalen in de waterbodem kan screenen door middel 
van röntgenfluorescentiespectrometrie (XRF). Dit screenen gebeurt aan boord 
van het meet-of baggervaartuig. 
Voor een haalbaarheidsbeoordeling van de techniek was er echter behoefte aan 
uitbreiding van het aantal metingen, vooral om de betrouwbaarheid, de 
nauwkeurigheid en voorbewerkingstijd van de monsters te kunnen bepalen. In 
1993 en 1994 is daarom verder gewerkt met drie potentieel geschikt geachte 
typen XRF-apparaten. 

Daarbij bleek dat een groot aantal zware metalen met een voldoende 
betrouwbaarheid snel gescreend kan worden. Met röntgenfluorescentie- 
spectrometrie kan dus in principe een indruk verkregen worden van de 
vervuiling van de waterbodem tijdens de uitvoering van een sanering, terwijl de 
voorbewerking van de monsters weinig tijdrovend is. 
In het pilot-project in de Nieuwe Merwede (par. 4.2) wordt de methode 
binnenkort in de praktijk getoetst. 

A f  r o n d ing  p r o j e c t " Lokat i e  - o n d e r z o e k" 
Onlangs is in het kader van POSW-I1 een inventarisatie gestart van het type 
parameters dat in een lokatie-onderzoek geanalyseerd moet worden om vooraf 
een goed inzicht te verkrijgen in de verwerkingsmogelijkheden. 
Bepaalde parameters blijken doorslaggevend te zijn voor de kans van slagen van 
het verwerkingsproces (bijvoorbeeld een aantal macroparameters voor 
immobilisatie-technieken of het aanwezige percentage zand voor toepassing 
van scheidings-of landfarmingtechnieken). 
De rapportage van deze inventarisatie volgt in de eindpresentatie van POSW-11. 

2.2. Milieu-effectief baggeren 

Selectief baggeren van het vervuilde sediment en het voorkomen van ver- 
troebeling en mors zijn belangrijk voor een optimaal saneringsresultaat. Uit 
baggerproeven tijdens POSW-I werd duidelijk dat sommige conventionele 
baggertechnieken te veel vuile specie laten liggen, te veel schone baggerspecie 
verwijderen en soms kunnen leiden tot onacceptabele verspreiding van de 
meest vervuilde sedimentfractie in het oppervlaktewater. 

D o e l s t e l l i n g  
Het doel van het project "Milieu-effectief baggeren" is het onderling vergelijken 
van potentieel milieu-efficiënte baggertechnieken op  praktijkschaal, en 
bovendien het verkrijgen van inzicht in procesfactoren die van invloed zijn op 
de kwaliteit van de na de saneringsoperatie achterblijvende waterbodem. 

Korte p r o j e c t - b e s c h r i j v i n g  
Binnen POSW-I1 zijn diverse reeds bestaande baggertechnieken geïnventariseerd. 
Potentieel milieu-efficiënte baggertechnieken zijn op praktijkschaal onderzocht. 
Tijdens deze praktijkproeven zijn metingen gedaan aan een aantal proces- 
bepalende parameters. Daarbij is veel aandacht geschonken aan vertroebeling. 



In een projectonderdeel zijn de emissies van organische microveront- 
reinigingen tijdens het baggeren naar het oppervlaktewater gekwantificeerd 
met behulp van een computermodel (Kwantificering Emissies Baggerspecie: 
KEB). Voor zware metalen bleek een dergelijke kwantificering echter moeilijker 
te zijn. 
Tenslotte zijn er in het Ketelineer praktijkproeven gestart o m  verschillende 
milieu-effectieve baggertechnieken onderling goed te kunnen vergelijken. 

I n v e n t a r i s a t i e  van a a n w e z i g e  t e c h n i e k e n  
Onder de titel "Grondig Schoon" is een inventarisatie en evaluatie uitgevoerd 
van bestaande en aangeboden baggermethodieken en aanpassingen daarvan 
(lit. i i ) .  Dit heeft een aantal veelbelovende baggertechnieken opgeleverd, die 
verder in POSW-kader zijn onderzocht. 

Vertroebe l ingsrnet ingen  
Door vertroebeling bij baggerwerkzaamheden komt een deel van de fijnste 
fractie (die vaak het sterkst vervuild is) in de waterfase en kan ter plaatse of 
elders sedimenteren. Hierdoor vermindert de effectiviteit van de sanerings- 
operatie. Ook kan vertroebeling nadelige effecten hebben o p  het aquatische 
milieu. Vertroebeling wordt bepaald door de baggertechniek zelf, maar ook 
door de vertroebelingsgevoeligheid van de bodem en lokatiegebonden aspecten 
zoals stroming en eventuele gelaagdheid van het oppervlaktewater. 
Daarom zijn eenduidige methoden ontwikkeld om de vertroebelingsgevoelig- 
heid van bodem en oppervlaktewater vast te kunnen stellen. 
Binnenkort verschijnt een fact sheet "Vertroebeling bij baggeren". Daarin 
worden aanbevelingen gedaan om in de toekomst met minimale vertroebeling 
te kunnen werken (lit. 14). 
Overigens heeft de zorgvuldigheid waarmee een baggertechniek toegepast 
wordt vaak meer invloed op  de mate van vertroebeling dan de techniek zelf. 

Kwant i f i cer ing  E m i s s i e s  Bagger technieken  ( K E B )  
Baggeren maakt verontreinigde slibdeeltjes los uit de veelal zuurstofloze 
waterbodem, waardoor ze in een ander fysisch-chemisch milieu terechtkomen. 
Voor veel verontreinigingen kan dit als consequentie hebben dat hun binding 
met de slibdeeltjes verzwakt, zodat ze oplossen in het oppervlaktewater 
(desorptie). In die vorm zijn ze veelal toxischer voor aquatische organismen 
dan in de aan slib gebonden vorm. 
Het project "Kwantificering Emissies bij Baggertechnieken" (KEB) had tot doel 
dergelijke risico's op  het vrijkomen van verontreinigingen tijdens en na het 
baggeren beter in te kunnen schatten. Tot nu toe heeft KEB geresulteerd in een 
computermodel waarmee het optreden van desorptie van organische microver- 
ontreinigingen tijdens en in de eerste periode na het baggeren betrouwbaar kan 
worden ingeschat. Het kwantificeren van emissies van zware metalen als gevolg 
van baggeren is nog minder ver gevorderd. KEB heeft inzichtelijk gemaakt hoe 
complex de verschillende bindingsvormen van metalen aan slib zijn. Dit vergt 
nog veel fundamenteel onderzoek, dat niet past in POSW-verband. 

Verdere toetsing van het model voor de verspreiding van organische micro- 
verontreinigingen en het opstellen van vuistregels voor de praktijk is overigens 
nog gewenst. 
Over de resultaten met KEH zal een fact sheet verschijnen (lit. 15). 



P r a k t i j  k p r o e v e n  

Tijdens praktijkproeven bleken waterinjectie-baggermethoden, een aangepaste 
slibcutter, een aangepaste emmerbaggermolen en een wormwielzuiger, onder 
(soms: zeer) bepaalde omstandigheden geschikt voor toepassing bij water- 
bodemsanering (lit. 16, 17). 

O m  diverse baggertechnieken onder dezelfde omstandigheden met elkaar te 
kunnen vergelijken zijn in 1995, in samenwerking met Rijkswaterstaat directie 
IJsselmeergebied, baggerproeven in het Ketelmeer gestart (lit. 18, 19). Het gaat 
o m  een aantal technieken die nauwkeurig baggerspecie in dunne lagen kunnen 
verwijderen. Van de proeven (die tot in 1996 lopen) zullen ook hydrologisch en 
ecotoxicologisch onderzoek deel uit maken, evenals vertroebelingsmetingen en 
het meten van hersedimentatie. 
Naast de algemene betekenis voor POSW zullen de resultaten relevant zijn voor 
definitieve sanering van het Ketelmeer, dat in de komende vier tot tien jaar zal 
plaatsvinden. 

POSW heeft ook 

baggerproeven gedaan 

een wormwielzuiger 

met 

Via de pilot-saneringen wordt het project "Milieu-effectief baggeren" mede 
vorm gegeven, omdat daarin baggertechnieken in de praktijk worden beproefd. 

2.3. Fysische verwerkingstechnieken 

Verontreinigingen bevinden zich veelal in verschillende fracties van vervuilde 
baggerspecie. Veel verontreinigingen hechten sterker aan slib (de fijne fractie) 
dan aan het zandige gedeelte (de grove fractie). Door gebruik te maken van een 
verschil in fysische eigenschappen van slib en zand kunnen de 
verontreinigingen worden afgescheiden van het zand. Het blijkt mogelijk te zijn 
de verontreinigingen in het slibgedeelte van de baggerspecie te concentreren. 

D o e l s t e l l i n g  

Het doel van de projectgroep "Fysische verwerkingstechnieken" is het 
verkrijgen van inzicht in de parameters die het succes van een 
scheidingstechniek bepalen en op basis waarvan een systeem voor 
procescontrole kan worden ontwikkeld. 



Daarvoor is niet alleen onderzoek nodig naar sedimentkarakterisatiemethoden, 
maar ook laboratorium- en praktijkonderzoek van fysische technieken op  het 
scheidingsrendement en de praktische uitvoerbaarheid. Tijdens POSW-I1 ligt 
extra nadruk op  onderzoek naar flotatietechnieken en ontwatering van fijnkor- 
relige (deel)stromen, omdat op dit gebied nog weinig kennis voor handen is. 

Korte  p r o j e c t o m s c h r i j v i n g  
De projectgroep heeft allereerst getracht inzicht te verkrijgen in de parameters 
die het succes van een scheidingstechniek bepalen. Daarvoor was onderzoek 
naar sedimentkarakterisering nodig zoals de 'fingerprintmethode'. 
Praktijkervaringen met hydrocyclonage toonden aan dat de zandfractie van de 
gebaggerde specie tenminste 50% van het totale volume moet uitmaken om de 
scheidingstechniek goed te laten functioneren en voldoende schoon zand te 
kunnen afscheiden. Bij lagere zandgehalten dan 50% neemt de scheidings- 
efficiency af (het afgescheiden zand wordt minder schoon) en de kosten voor 
de uitvoering nemen onevenredig toe (voor weinig produkt moet veel bagger- 
specie worden gescheiden). Hydrocyclonage wordt inmiddels op praktijkschaal 
toegepast. 
Verder wordt binnen het project "Fysische technieken" een haalbaarheidsstudie 
uitgevoerd naar ontwateringstechieken. Dit om een overzicht te verkrijgen van 
de huidige stand op het gebied van operationele technieken voor mechanische 
ontwatering van zeer fijnkorrelig sediment, of fijnkorrelige deelstromen uit 
natte scheidingsprocessen. Het doei van de ontwatering is volumevermindering 
voor stort of verdere verwerking of het geschikt maken van het materiaal voor 
nuttige toepassing. Bovendien is er onderzoek uitgevoerd naar schuimflotatie 
en naar de bruikbaarheid van de flotatiecycloon. Flotatie blijkt succesvol voor 
behandeling van een eventueel nog vervuilde zandfractie afkomstig van de 
hydrocycloon. Tevens is flotatie als reinigingstechniek voor de slibfractie 
onderzocht. 
Met conventionele schuimflotatie aan zand en slib vonden praktijktesten 
plaats. 

Onderdeel van een 

scheidingsinstallatie 



S e d i m e n t k a r a k t e r i s e r i n g  
Om vervuilde baggerspecie succesvol te kunnen scheiden in een schone en 
vervuilde fractie, moet eerst worden vastgesteld in welke fractie de 
verontreinigingen zich bevinden (sedimentkarakterisatie). 
Afhankelijk van het vervolgtraject in de verwerking van de baggerspecie 
kunnen achtereenvolgens verschillende sedimentkarakterisatie-technieken 
worden toegepast. Als blijkt dat een fractie na een eerste scheidingsstap niet 
voldoende schoon is, wordt een andere karakterisatietechniek ingezet. 
Een operationele en veel toegepaste sedimentkarakterisatietechniek is de 
'fingerprintmethode'. Bij deze methode vindt scheiding van de baggerspecie in 
meerdere fracties plaats door middel van een kleine hydrocycloon-opstelling. 
Vervolgens worden de gescheiden fracties geanalyseerd o p  het gehalte aan 
verontreinigingen. Op deze manier ontstaat een gedetailleerd beeld van de 
verdeling van de verontreinigingen over de verschillende korrelgrootte-fracties 
en kan een geschikte scheidingsdiameter voor hydrocyclonage worden 
vastgesteld. 
Indien scheiding niet door hydrocylonage plaatsvindt maar met andere 
scheidingstechnieken (bijvoorbeeld via een sedimentatiebekken of met 
flotatie), is karakterisatie met de fingerprintmethode minder zinvol omdat het 
scheidingsprincipe anders is. Ook andere door POSW onderzochte karak- 
terisatiemethoden richten zich sterk op een specifieke verwerkingstechniek en 
geven derhalve geen algemeen beeld van de scheidingsmogelijkheden. 
Onderzoek is gaande naar een meer algemeen toepasbare karakterisatie- 
methode, om die scheidingstechniek te kunnen kiezen welke het meest ge- 
schikt is voor de desbetreffende baggerspecie. De specifieke karakterisatie- 
methoden, zoals bijvoorbeeld de fingerprintmethode in het geval van 
scheiding via hydrocyclonage, kunnen vervolgens beter worden overgelaten 
aan de  aannemer die het scheidingsproces daadwerkelijk gaat uitvoeren. 

Hydrocycloon 
Een hydrocycloon is een soort 
trechtervormige centrifuge waar de 
verontreinigde baggerspecie, verdund 
met water, van bovenaf doorheen 
wordt gevoerd. Door de hoge snelheid 
in de centrifuge zakken de zware, 
grotere deeltjes (zand) via de 
buitenwand naar beneden en verlaten 
de cycloon via de 'onderloop'. De 
lichtere, fijnere deeltjes (slib), blijven 
bovenin, in het midden van de cycloon. 
Zij stromen via de 'bovenloop' uit de 
hydrocycloon weg. Omdat de 
verontreinigingen meestal aan de 
slibfractie zijn gebonden, concentreren 
die zich in de bovenloop. Door het 
proces twee maal uit te voeren kan de 
specie in drie fracties worden 
gescheiden: in grof zand, fijn zand en 
in slib. Indien nodig kunnen de 
zandfracties verder worden gereinigd, 
bijvoorbeeld door middel van polishing- 

technieken zoals flotatie (zie elders in 
deze paragraaf). Het afgescheiden en 
nagereinigde zand is na deze 
behandeling in principe schoon genoeg 
om in bijvoorbeeld weg- of waterbouw 
te worden toegepast of eventueel in 
het watersysteem t e  worden 
teruggestort. De vervuilde slibfractie 
moet worden gereinigd of gestort. 
De fractiescheiding is nooit perfect: 
altijd komt een kleine hoeveelheid van 
de deeltjes in de 'verkeerde' fractie 
terecht. Het scheidend vermogen van 
een hydrocycloon wordt uitgedrukt in 
de diameter van die deeltjes die met 
dezelfde kans in de boven- of 
onderloop terecht kunnen komen. Deze 
'd50' zit vaak ergens tussen de 20  en 
63 pm. Voor een optimale werking van 
de hydrocycloon moet het droge- 
stofgehalte van de bagger-slurry lager 
zijn dan 25%.  



H ydrocycloon 

Invoer 
baggerspecie 

V onderloop (tand) 

F l o t a t i e t e c h n i e k e n  
Bij flotatie wordt de baggerspecie eerst sterk verdund met water. Vervolgens 
worden er luchtbelletjes door de ontstane suspensie geblazen, waaraan flotatie- 
additieven zijn toegevoegd. Deze stoffen zorgen ervoor dat de verontreinigde 
deeltjes zich hechten aan de luchtbelletjes. Deze luchtbelletjes bewegen zich 
naar de oppervlakte, waar ze een schuimlaag vormen die dan wordt verwijderd 
(afgeroomd). De flotatie-additieven ('collectoren', 'drukkers' dan wel 'schui- 
mers') zorgen voor een selectieve scheiding: alleen de verontreinigde deeltjes 
hechten zich aan de luchtbelletjes en komen in de schuimlaag terecht. Dit 
vereist goed inzicht in de meest effectieve combinatie van additieven. De 
samenstelling van de specie en van de verontreinigingen zijn hierbij belangrijke 
variabelen. Flotatie resulteert in een reststroom (het schuim) met een hoge 
concentratie verontreinigingen. De gereinigde baggerspecie kan, mits 
voldoende schoon, nuttig worden toegepast. 

Voor wat betreft de flotatie van de (fijne) slibfractie zijn in het kader van 
POSW-I1 laboratoriumproeven uitgevoerd met zowel de conventionele 
toepassing in flotatiecellen als flotatie met behulp van de flotatiecycloon. De 
laboratoriumproeven zijn gevolgd door een proef op  semi-technische schaal. 
De resultaten met de flotatiecycloon bleken op  dat moment echter te negatief 
om verder onderzoek binnen POSW-I1 te kunnen rechtvaardigen. 

De proeven met de conventionele schuimflotatie op  semi-technische schaal 
daarentegen bleken perspectiefrijk. 
O p  grond van deze resultaten is een praktijkproef gestart met de slibfractie die 
vrijkwam na scheiding van specie uit de haven van Elburg. 

P r a k t  i j  k p  r o  e v e  n 
Bij de pilot-sanering van de haven van Elburg (zie par. 4.1) is 40.000 m3 
baggerspecie getransporteerd naar Den Helder, waar de baggerspecie verwerkt 
is via hydrocyclonage. 



In twee stappen zijn schoon zand en vuil slib gescheiden, waarna drie fracties 
resteerden. 
Met de gehanteerde scheidingsconfiguratie bleef meer dan 10% zand, dat 
mogelijk nog af te scheiden was, in de slibfractie achter. De eisen in het bestek 
lieten dit echter toe. 
Te sterk vervuild slib in de schone zandfractie was zelden een probleem en 
leidde nooit tot kwaliteitsproblemen. Het afgescheiden zand kon volledig voor 
civieltechnische doeleinden worden afgezet. 

Een deel van de fijne fractie uit de bovenloop van de hydrocyclooninstallatie is 
gefloteerd (lit. 22). De PAK-verontreiniging bleek zich te concentreren in een 
relatief klein gedeelte van de fijne slibfractie. Selectieve verwijdering van 
metalen bleek moeizamer te zijn. Nuttige toepassing van het met flotatie 
gereinigde fijne materiaal was in principe binnen de normen van het huidige 
(ontwerp) -Bouwstoffenbesluit mogelijk. 

C o n c l u s i e s  
Inzicht in de parameters die het succes van een scheidingstechniek bepalen is 
verkregen door uitvoering van diverse praktijkproeven. De huidige karakteri- 
satiemethoden blijken echter nog te specifiek gericht te zijn op één bepaalde 
verwerkingstechniek. Er is dan ook onderzoek gestart naar een meer algemeen 
toepasbare karakterisatiemethode. 

Fractiescheiding via hydrocyclonage en/of via sedimentatiebekkens 
(onderzocht buiten POSW-kader) is operationeel en wordt toegepast. 
Hydrocyclonage is geschikt voor baggerspecie met meer dan 50% zand, omdat 
bij lagere zandgehalten de scheidingsefficiency afneemt (het afgescheiden zand 
wordt minder schoon) en de kosten voor de uitvoering onevenredig toenemen 
(voor weinig produkt moet veel baggerspecie worden gescheiden). 

Flotatie werkt goed voor de zandfractie. Flotatie van de fijne slibfractie werkt 
redelijk voor de organische verontreinigingen, maar voor zware metalen zijn de 
resultaten niet goed te beoordelen. In praktijkproeven is gekeken naar 
toepassingsmogelijkheden. 

2.4. Chemische en thermische verwerkingstechnieken 

Sommige toxische stoffen kunnen chemisch worden omgezet in niet- 
schadelijke verbindingen. Verbranding van toxische koolwaterstoffen tot 
koolzuurgas en water is hiervan een goed voorbeeld. 
Ook het chemisch losmaken van bindingen tussen verontreinigingen en 
slibdeeltjes en daarop volgende afvoer met een extractiemiddel wordt als 
chemische reiniging beschouwd. 

D o e l s t e l l i n g  
Het doel van de projectgroep "Chemische en thermische verwerkings- 
technieken" is het selecteren en operationaliseren van chemische (waaronder 
thermische) reinigingstechnieken tot een niveau, waarop ze ingezet kunnen 
worden bij pilot-saneringen. 

Korte projec tbeschr i jv ing  
In POSW-I leek de -voor metaalextractie ingezette- zwavelzuur-producerende 
bacterie Thiobacillus ferro-oxydans ook olie en PAK af te breken. Ook 
metaalextractie met behulp van de complexvormer EDTA was in POSW-I 



veelbelovend. Beide toepassingen zijn verder verkend, maar bleken niet haal- 
baar. Daarom was er in POSW-I1 grote behoefte aan verkenning van nieuwe 
reinigingstechnieken. Op basis van een aantal selectiecriteria (kosten, 
toepasbaarheid, benodigde tijd voor opschaling tot operationeel niveau) is 
hiertoe een drietal nieuwe methoden geselecteerd. Het betreft natte oxydatie, 
solventextractie en thermische reinigingstechnieken. 

Thioleaching 
De bacterie Thiobacillus ferro-oxydans leek in eerste instantie ook olie en PAK 
af te breken (POSW-I). Dit kan perspectief bieden voor een gecombineerde 
biochemische reiniging van zware metalen en organische microverontreini- 
gingen. Omdat veel waterbodems dergelijke vervuilde 'cocktails' bevatten, is dit 
van groot belang. 
Binnen POSW-I1 konden beide effecten echter niet bewezen worden. Omdat 
bij de experimenten in het kader van POSW-I een mengcultuur is gebruikt, zou 
het eerder aangetoonde effect van afbraak van olie en PAK kunnen worden 
toegeschreven aan aanwezige andere bacteriën. Bovendien wordt de afbraak 
van organische stoffen door Thiobacillus in de literatuur niet bevestigd. 
Voor zover 'thioleaching' nog een kansrijke optie is, lijkt nog veel en langdurig 
onderzoek vereist. Hierdoor valt het proces af voor POSW, dat inmiddels 
operationalisering binnen vijf jaar als harde randvoorwaarde hanteert. 

E D T A - e x t r a c t i e  
In POSW-I zijn in het laboratorium positieve ervaringen opgedaan met de 
methode voor metaalextractie uit droge grond en baggerspecie met behulp van 
de complexvormer EDTA (ethyleendiamine-tetra-azijnzuur). In POSW-I1 is dit 
verder onderzocht op semi-technische schaal. 
De proeven zijn beëindigd toen bleek dat in de eerste (droge) grondmonsters 
een te laag reinigingsrendement werd gehaald en de benodigde extractietijd te 
hoog werd, onder meer door concurrentie van zware metalen met calcium- 
ionen. Dit vroeg om nader laboratoriumonderzoek, waardoor de POSW- 
randvoorwaarden voor maximale opschalingsduur werden overschreden. Het 
opschalingsproject is daarom beëindigd. 

N a t t e  o x y d a t i e  
Twee methoden die minerale olie en PAK met behulp van zuurstof onder hoge 
druk afbreken zijn door laboratorium-en literatuuronderzoek op hun 
haalbaarheid nader bekeken. Het gaat hierbij om het VerTech-proces en het 
Bayer Loprox-proces (zie kader 5). Beide oxydatietechnieken bleken in het 
laboratorium veelbelovend. 
Aan beide processen is nader onderzoek vereist met betrekking tot 
procesoptimalisatie en tot verwerking en afzet van de gereinigde specie. 
Aangezien VerTech een full-scale operationele 'plant' bezit, is besloten voor dit 
proces een praktijkproef uit te voeren. Deze proefvond begin 1995 plaats. De 
resultaten zijn goed: naast reductie van organische microverontreinigingen 
blijken zware metalen enigermate geïmmobiliseerd te worden, waardoor de 
uitloogbaarheid afneemt. 

N a t t e  o x y d a t i e  slibresidu) vergt dit echter zeer veel 
energie, omdat er eerst verdamping 
plaats moet vinden. Afbraak van 
organische bestanddelen onder 
toevoer van zuurstof kan echter 
ook bij lagere temperaturen (maar 

Verbranding bij zeer hoge 
temperaturen is de bekendste 
oxydatietechniek. Bij natte 
baggerspecie (vaak niet meer dan 
1 5 2 0 %  droge stof in het 



- dan onder hoge druk of door 
gebruik van katalysatoren), zonder 
dat het materiaal daarvoor 
ontwaterd hoeft t e  worden: 'natte' 
oxydatie. Dergelijke technieken 
worden al jarenlang gebruikt voor 
de reiniging van zuiveringsslib, het 
regenereren van actieve kool en 
andere industriële 
zuiveri ngsprocessen. 
Voor de reiniging van ontzande 
baggerspecie zijn tot  nu toe twee 
oxydatiemethoden onderzocht. Bij 
beide methoden wordt zuurstof 
toegevoegd aan slurry. Dit alleen is 
niet genoeg om de afbraakreactie 
op gang te brengen. 

V e r T e c h  
Bij  het VerTech-procédé i s  het 
antwoord gevonden door de 
oxydatie plaats te  laten vinden 
onder hoge druk en een reactie- 
temperatuur van 200-300°C. De 
druk wordt gerealiseerd door het 
slib in een op grote diepte 
(1 300 m) geïnstalleerde pijpreactor 
te brengen. 
In februari 1995 is slib uit de 
haven van Elburg (totaal 158 ton 
droge stof) in acht uur succesvol 
verwerkt in de VerTech-installatie 
in Apeldoorn. Dit leverde betere 
resultaten dan op laboratorium- 
schaal: de PAK-concentraties 
konden worden teruggebracht to t  
streefwaarde (>98% werd 
afgebroken). Minerale olie werd 
voor meer dan 70% verwijderd. De 
geproduceerde slibkoek bleek zeer 
goede mechanische eigenschappen 
te bezitten voor toepassing in 
civiele werken. M e t  name door de 
ongevoeligheid voor zetting of 
klink onderscheidt het produkt zich 
van gewone klei. M e t  deze resulta- 
ten zijn de kosten voor verwerking 
van matig zandige baggerspecie 
(50% zand, 50% slib) geraamd op 
f 55,- per ton baggerspecie (ton 'in 
situ'- materiaal). Deze kosten zijn 
exclusief BTW, transport naar de 
verwerkingslokatie, scheiding van 
zand en fijne fractie en 

lasten/baten voor de afzet van 
zand en gereinigde fijne fractie 

L o p r o x  
De alternatieve Loprox-methode 
zoekt het bij lagere druk en 
temperatuur (1 50-200°C). Een 
toegevoegde katalysator zorgt 
ervoor dat de reactie onder deze 
minder extreme omstandigheden 
toch goed verloopt. PAK en 
minerale olie worden voor meer 
dan 99% afgebroken. Stikstof 
wordt verwijderd als ammonium, 
dat in een waterzuiverings- 
installatie verder kan worden 
gedenitrificeerd. 
Het eindprodukt, een tamelijk 
droge slibkoek, is  prima bruikbaar 
als kleivervanger in bijvoorbeeld 
dijklichamen. De reden daarvan is, 
dat het eindprodukt goede 
civieltechnische eigenschappen 
heeft, en dat bovendien zware 
metalen na het oxydatieproces 
goed gebonden zijn. 

In beide processen vergt alleen het 
opstarten toevoer van energie: als 
de oxydatiereactie eenmaal loopt, 
houdt deze zichzelf in stand met 
behulp van de hierbij vrijkomende 
warmte. Voor de produktie van de 
benodigde zuurstof en voor de 
aanvullende waterzuivering is meer 
energie nodig. Het energiegebruik 
is al met al vrij laag (ca. 270 kWh 
per ton droge stof). Voor 
economisch optimale verwerking 
zullen reactoren nodig zijn met een 
capaciteit van ca. 25-90 ton slurry 
per uur met een droge-stofgehalte 
van 1520%.  Het hoge 
reinigingsrendement, de gunstige 
mechanische eigenschappen van 
het eindprodukten, alsmede het 
feit dat de reactor zonder 
voorafgaande ontwatering grote 
hoeveelheden aankan, maken 
natte oxydatie to t  een 
aantrekkelijke techniek voor de 
verwerking van baggerspecie 
verontreinigd met olie en PAK. 



S o l v e n t e x t r a c t i e  
Met de solventextractiemethode worden organische microverontreinigingen 
verwijderd met organische oplosmiddelen. Laboratoriumproeven met aceton 
lieten goede resultaten zien voor PAK en PCB's. In de Verenigde Staten wordt 
ook met andere extractiemiddelen gewerkt. Nader onderzoek is nodig o m  te 
bepalen welke methode voor waterbodems optimaal is. Momenteel wordt de 
kosteneffectiviteit ingeschat. 

T h e r m i s c h e  r e d u c t i e  
Het Ecologic-proces is gebaseerd op  thermische desorptie bij 600 "C en 
vervolgens reductie van organische microverontreinigingen door middel van 
waterstof bij een temperatuur van 900 "C. Vooral voor organochloorverbin- 
dingen zoals PCB's, dioxinen en furanen is thermische reductie een 
interessante techniek. In het laboratorium met Nederlandse specie en in de 
Verenigde Staten op  praktijkschaal blijkt thermische reductie inderdaad tot 
vergaande afbraak van organochloorverbindingen te leiden. 
Vanwege de hoge indicatieve verwerkingsprijs op praktijkschaal is in het 
vervolg van POSW-I1 afgezien van verdere opschaling. 

C o n c l u s i e s  
Op basis van uitgevoerd onderzoek blijken veelbelovend te zijn: natte oxydatie 
(PAK en olie) en solventextractie (PAK, olie, PCB's en pesticiden). Ook 
thermische reductie lijkt een vergelijkbaar hoog reinigingsrendement èn even 
lage restconcentraties (streefwaarde-niveau) voor baggerspecie te kunnen 
opleveren. 

V e r v o l g  
Voor 1995- 1996 zijn haalbaarheidsstudies gepland voor thermische desorptie 
en verbranding (technieken die voor de droge bodem ai operationeel zijn, maar 
voor toepassing op  baggerspecie nog onderzocht moeten worden), en voor 
extractie van superkritisch kooldioxide, een nieuwe ontwikkeling. 
Verder is een kostenevaluatie van solventextractie gepland. Op het niveau van 
praktijkproeven zal verder gewerkt worden met één van deze technieken voor 
het verwijderen van koolwaterstoffen uit de specie van de pilot-sanering 
Petroleumhaven. 

2.5. Biologische verwerkingstechnieken 

Biologische reiniging gaat uit van natuurlijke processen, waarbij micro 
organismen organische (micr0)verontreinigingen afbreken. Biologische 
reiniging resulteert in het algemeen in een eerste snelle afbraak, waarna een 
restconcentratie verontreinigingen overblijft. De hoogte van de 
restconcentratie ligt veelal nabij de normen voor toepassing, en varieert zowel 
met de toegepaste techniek als met de geteste baggerspecie. 

Bij de sanering van vervuilde droge grond worden biologische processen reeds 
(in beperkte mate) ingezet. In principe kan biologische reiniging worden 
toegepast voor bodems die verontreinigd zijn met organische verbindingen 
zoals PAK, olie, HCB en PCB's. 
Voor de afbraak van PAK en olie hebben de bacteriën zuurstof nodig, terwijl 
voor de andere verbindingen eerst een zuurstofloze en vervolgens een 
zuurstofrijke situatie vereist is. Met name het inbrengen van lucht in de natte 
en dus anaërobe waterbodem wijkt af van de situatie bij de terrestrische 
bodems, die van nature al zuurstofrijker zijn dan waterbodems. 



D o e l s t e l l i n g  
Het doel van het project "Biologische verwerkingstechnieken" is het toetsen, 
verder ontwikkelen en opschalen van enkele potentiële biologische technieken 
voor de reiniging van met PAK, olie en HCB verontreinigde waterbodems. 

Korte  p r o j e c t b e s c h r i j v i n g  
In POSW-I is op  laboratoriumschaal gekeken of biologische reiniging van 
waterbodems uitvoerbaar is. Enkele technieken, zoals landfarming en 
beluchtingsbassin, bleken op  korte termijn op  praktijkschaal inzetbaar. In 
POSW-I1 wordt verder gewerkt aan optimalisatie en verdere opschaling van 
deze en andere veelbelovende technieken. 
De meeste aandacht in POSW-I1 is uitgegaan naar technieken voor reiniging 
van waterbodems verontreinigd met olie en PAK. 

in  een eenmalig project is de mogelijkheid van in situ reiniging onderzocht. 
Voor ex situ reiniging zijn technieken op basis van landfarming en reactoren 
bestudeerd (o.a. met specie uit de Petroleumhaven te Amsterdam). 

Een HCB-afbraaktest wordt uitgevoerd in een depot met sterk verontreinigde 
(HCB ca. 20 mg/kgds) baggerspecie. 

In s i t u  r e i n i g i n g  ( b i o b a g g e r e n )  
Biologische reiniging gaat uit van natuurlijke processen, waarbij onder 
zuurstofrijke omstandigheden verontreinigingen worden afgebroken. Het is 
dus niet ondenkbaar dat deze ook plaatsvinden in de waterbodem zelf. In 1992 
was een aantal preparaten op de markt, die de natuurlijke afbraak van 
organische verbindingen, waaronder ook olie en PAK, in de waterbodem (in 
situ) zouden versnellen. Eenvoudigweg uitstrooien van deze preparaten (met 
speciale bacteriën, nutriënten en/of zuurstofdragende verbindingen) op het 
oppervlaktewater, gevolgd door bezinking naar de bodem, zou voldoende zijn 
om de bacteriën hun nuttige werk te laten doen in het slib van ondiepe water- 
gangen. 
In POSW-kader zijn deze produkten onderzocht op  hun samenstelling en op  
hun effecten op  twee verschillende waterbodems. 
De preparaten bleken nauwelijks afbrekende bacteriën en/of zuurstofdragende 
verbindingen te bevatten. Ze hadden geen effect op de afbraak van olie en PAK 
(lit. 23). 

B i o l o g i s c h e  d e c h l o r e r i n g  
Onder zuurstofarme omstandigheden kunnen bepaalde bacteriën 
chloorhoudende organische verontreinigingen (zoals PCB's en bepaalde 
bestrijdingsmiddelen) gedeeltelijk dechloreren. Na het inbrengen van zuurstof 
zorgen andere micro-organismen voor verdere biologische afbraak. Vanwege 
de hoge toxiciteit, de persistentie en de bio-accumulatie van deze stoffen is een 
dergelijke reinigingstechniek zeer aantrekkelijk. 
POSW-I1 bouwt voort op  gunstig verlopen laboratoriumproeven. Onderzocht 
wordt of de dechlorering kan worden gestimuleerd tijdens de opslag in een 
depot. Deze proef vindt plaats in  een depot te Delfzijl waarin specie uit het 
Eemskanaal is opgeslagen. 
Er wordt gekeken naar het effect van verschillende koolstofbronnen, 
entmateriaal en nutriënten. Hoewel nog geen significante verlaging van het 
HCB-gehalte is waargenomen, duiden gasvorming en verkleuring op 
verhoogde biologische activiteit. Het project loopt tot eind 1996. 



Ex s i t u  b i o l o g i s c h e  afbraak 
Laboratoriumonderzoek toonde aan, dat voor Nederlandse begrippen 'gemid- 
deld verontreinigde' waterbodems (olie en PAK resp. ca. 1500 en 30 mg/kgds) 
grote analysevariaties voorkwamen, zodat eenduidige interpretatie van de 
resultaten gehinderd werd. 
Er is besloten de verdere optimalisatieproeven zo veel mogelijk uit te voeren 
met sterk verontreinigde baggerspecie (olie en PAK resp. ca. 10.000 en 500 
mg/kgds). Hierin is afbraak duidelijk meetbaar en de resultaten zijn onderling 
vergelijkbaar. 

E x t e n s i e v e  l a n d f a r m i n g  
Bij extensieve landfarm wordt specie in dikke lagen (ca. 2 meter) over het land 
verspreid en beplant. Het idee achter deze methode is om voorbehandelde 
specie te ontdoen van de restconcentratie door het geven van veel tijd 
( ordegrootte: jaren). In POSW-I1 wordt dit onderzocht met baggerspecie 
(Zierikzee en Geulhaven) die gedurende POSW-I is voorgereinigd met inten- 
sieve landfarming. Tussentijdse resultaten geven aan dat verdere afbraak 
optreedt. 

Beeld van een proefvlak 

voor landfarming 

Met baggerspecie uit de Petroleumhaven te Amsterdam zijn de volgende 
technieken vergeleken: 

I n t e n s i e v e  l a n d f a r m i n g  
Voor de uitvoering van intensieve landfarming is 250 m '  specie in lagen van 
een meter hoog op het land uitgespreid. Naast specie uit de Amsterdamse 
Petroleumhaven is ook specie uit de haven van Wemeldinge, met lagere 
verontreinigingsgehalten, in dit onderzoek betrokken. Er vindt onderzoek 
plaats naar het effect van natuurlijke rijping versus beplanting met riet (zie ook 
kader). 

K a s f a r m i n g  
In het geval van kasfarming wordt specie in een laag van 50- 100 cm in een kas 
gebracht. Daarin wordt de biologische activiteit versneld door actieve 
beluchting en verhoging van de temperatuur tot 35 graden Celsius. 



B e l  u c h t i  ngs b a s s  i n  
Hierin wordt de fijne fractie na hydrocyclonage (<50 pm) bij een temperatuur 
van 20 "C in suspensie gehouden (beluchting). Het beluchtingsbassin zal 
uiteindelijk vormgegeven worden als een rechthoekige bak, waarin bewegende 
beluchtingselementen de specie op  relatief eenvoudige en goedkope wijze in 
suspensie houden. Het project onderzocht de optimale zuurstof-inbreng en het 
optimale droge stofgehalte (10 en 15 procent) in een 4 m' reactor. 

__ 

S l u r r y  D e c o n t a m i n a t i o n  P r o c e s s  ( S D P )  
Hierbij wordt de totale specie in een serie van reactoren gebracht, waarin eerst 
scheiding en de-agglomeratie plaatsvindt, gevolgd door biocascades en 
ontwatering. Het proces is oorspronkelijk ontworpen voor de behandeling van 
terrestrische bodems. In een 4 m'-proefinstallatie zijn de mogelijkheden met 
baggerspecie onderzocht. 
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De onderstaande grafieken geven de resultaten voor de PAK-en olie-afbraak weer. 
Uit de resultaten blijkt dat de vermindering van de verontreiniging met het 
Slurry Decontamination Process relatief snel verloopt ten opzichte van andere 
biologische reinigingsprocessen. Voor de PAK is de norm van het ontwerp- 
Bouwstoffenbesluit behaald bij een verblijftijd van twee weken. 
De olie-afbraak stagneerde bij een waarde van 3.000 mg/kgds. Dit werd 
waarschijnlijk veroorzaakt door de aard van de olie. Vervolgproeven richten 
zich op verbetering van de olie-afbraak. 

L a n d f a r m i n g  en  r e a c t o r e n  a l s  
b i o l o g i s c h e  r e i n i g i n g s t e c h n i e k e n  

L a n d f a r m i n g  
Landfarming, al toegepast bij reiniging 
van droge bodems, functioneert ook bij 
de sanering van baggerspecie. Direct na 
het baggeren wordt de specie in lagen 
van 0,5 to t  1 m op land gebracht. Na 
passieve droging of ontwatering kan 
zuurstof uit de lucht in het materiaal 
doordringen. Dit kan eventueel worden 
versneld met ploegen, beluchting, 
beplanting en structuurverbeteraars. 
Onder die omstandigheden kunnen 
micro-organismen PAK en olie-achtige 
verontreinigingen afbreken. Toevoeging 
van entmateriaal en meststoffen, en 
verwarming en bodemvochtigheid 
stimuleren dit  afbraakproces. Drainage 
en afdekfolies kunnen voorkomen dat 
tussentijds verontreinigingen terecht 
komen in lucht, grond- of oppervlakte- 
water, en zorgen bovendien dat de te 
behandelen specie niet te  nat wordt. 
Naast een intensieve methode, waarbij 
dunne lagen regelmatig worden 
bewerkt, bestaat er een extensieve 
methode, toegepast op dikkere lagen. 
De extensieve methode vergt veel tijd 
(ca. tien jaar) en kan worden toegepast 
na intensieve voorreiniging. Kasfarming 
vindt plaats onder geoptimaliseerde 

omstandigheden in verwarmde kassen. 
Dit kost uiteraard meer geld en energie, 
maar daar staat tegenover dat het 
afbraakproces sneller verloopt (een half 
jaar of korter). Op eenzelfde oppervlak 
kan zo meer specie worden behandeld. 

R e a c t o r e n  
Biologische reiniging in reactoren gaat 
nog een stap verder dan kasfarming. In 
een reactor kunnen alle relevante om- 
standigheden worden gecontroleerd en 
verder geoptimaliseerd. Door menging 
en beluchting kan het afbraakproces 
sneller verlopen. Er zijn verschillende 
methoden om specie biologisch t e  
reinigen met behulp van reactoren. In 
een 'bioreactor' gebeurt reiniging bij- 
voorbeeld in een ronddraaiende 
trommel, waarin de complete, niet 
gescheiden specie wordt behandeld. In 
de 'slurry-reactor' ui t  het 'Slurry 
Decontamination Process', wordt de 
specie eerst gescheiden in een aantal 
fracties waarna biologische reiniging in 
verschillende reactoren volgt. In een 
'beluchtingsbassin' tenslotte wordt 
voornamelijk de fijne, in suspensie 
gehouden fractie gereinigd. 

P r a k t i j k p r o e v e n  
In het kader van POSW-I1 zijn biologische reinigingstechnieken toegepast op 
een schaal van enkele honderden kubieke meters. 
In de pilot-sanering in de Amsterdamse Petroleumhaven zal in de loop van 
1996 biologische reiniging op praktijkschaal worden uitgetest (zie par. 4.3). 



C o n c l u s i e s  
Biologische verwerkingstechnieken voor baggerspecie lijken veelbelovend. De 
keuze van de techniek is echter afhankelijk van de beschikbare financiën, tijd 
en ruimte. 
Eind 1996 zal een biologische techniek worden ingezet bij de derde pilot- 
sanering van POSW, de Petroleumhaven te Amsterdam. 
In 1995 komt een evaluatierapport uit over de stand van zaken op  het gebied 
van biologische reinigingstechnieken (lit. 24). 

2.6. Immobilisatietechnieken 

Niet alle typen verontreinigde baggerspecie zijn met fysische, chemische of 
biologische technieken te verwerken. Met name baggerspecie die een cocktail 
aan verontreinigingen bevat (zowel hoge concentraties aan organische 
verontreinigingen als zware metalen) en die bovendien bestaat uit veel fijn 
materiaal, is problematisch. Bij een dergelijke combinatie van 
verontreinigingen kan in theorie meertrapsreiniging worden ingezet. Dit leidt 
echter tot onaanvaardbaar hoge kosten. 
Bij dergelijke soorten baggerspecie en/of reststromen van andere 
verwerkingsprocessen kan men de verontreinigingen chemisch en/of fysisch 
vastleggen: immobiliseren. Daardoor kunnen de verontreinigingen niet verder 
verspreid raken in het milieu. 

D o e l s t e l l i n g  
Het doel van het project "Immobilisatie" is het onderling vergelijken en 
opschalen van in POSW-I of het buitenland veelbelovend gebleken 
immobilisatietechnieken tot op praktijkniveau. Hierbij wordt nadruk gelegd op 
thermische methoden. 

Korte p r o j e c t b e s c h r i j v i n g  
In POSW-I1 heeft het project "immobilisatie" zich geconcentreerd op twee 
thermische immobilisatietechnieken. Dit omvatte sinteringsmethoden 
('Ecogrind') en de bij hogere temperaturen plaatsvindende smelt- en 
kristallisatietechnieken (basaltvorming). 
In de tweede pilot-sanering in de Nieuwe Merwede zal het proces van smelten 
en kristalliseren worden ingezet om de verontreinigingen in de fijne fractie te 
immobiliseren. 

In POSW-I1 wordt tevens nader bezien of de zware metalen in het eindprodukt 
dusdanig worden vastgelegd, dat ze voldoen aan de huidige toepassingsnormen 
(ontwerp-Bouwstoffenbesluit). 

T h e r m i s c h e  i m m o b i l i s a t i e  
Overschrijding van de uitloognorm (ontwerp-Bouwstoffenbesluit) lijkt niet op 
te treden bij thermische immobilisatietechnieken (verglazen en sinteren). 
Organische verontreinigingen verdwijnen door verbranding, en metalen 
worden grotendeels vastgelegd in de kristalmatrix. 
De eindprodukten zijn geschikt als vervangers van grind en basalt in de weg- en 
waterbouw. De kosten voor grootschalige toepassing lijken te voldoen aan 
gestelde randvoorwaarden. 

E c o g r i n d  
De produktie van grindvervangers uit verontreinigde baggerspecie lijkt veel op 
de traditionele processen voor het bakken van keramische produkten als tegels 
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en bakstenen. Het basismateriaal moet daarom een klei-achtig produkt zijn. 
Door verhitting tot circa 1200 "C in een draaitrommeloven versinteren de 
minerale bestanddelen (zand en slibdeeltjes). Zware metalen worden daarbij 
ingesloten in de silicaatroosters van het 'baksel' . 

Tot in 1993 hebben -mede in POSW-I1 kader- diverse kleinschalige proeven 
plaatsgevonden met verschillende typen verontreinigde baggerspecie. Daarbij 
bleek dat voor het verkrijgen van een voldoende stabiel (niet te poreus) 
sinterprodukt de sinteringstemperatuur zeer nauw luistert. Organische 
verontreinigingen verbranden geheel. Vluchtige metalen (kwik, cadmium, 
lood) en fijne deeltjes (vliegas) komen via rookgaswassers als afval vrij. 
Gedeeltelijk worden deze stoffen alsnog in het sinteringsproces verwerkt, maar 
uiteindelijk moet per ton baggerspecie (droge stof) ongeveer vijf kilo vliegas 
worden afgevoerd. Verder komt bij de ontwatering en droging van het slib 
afvalwater vrij, dat gezuiverd moeten worden. Van de meeste ingesloten 
metalen (behalve arseen en molybdeen) bleek meer dan 99% bij uitloog- 
proeven niet vrij te komen. 
Ecogrind is toepasbaar als grindvervanger in asfaltbeton. 
In 1995 verschijnt een fact sheet over het Ecogrind-proces. 

S m e l  t e  n / k  r i s  t a  1 1  i s  e r e n  
In 1991, aan het einde van POSW-I, is een haalbaarheidsstudie gestart naar de 
behandeling van baggerspecie bij zeer hoge temperaturen (ca. 1400 "C). Bij 
deze temperatuur worden de organische verontreinigingen vernietigd en 
smelten de minerale componenten. Zware metalen worden hierbij opgenomen 



in de minerale structuur en daarmee geïmmobiliseerd. Bij een door zandaf- 
scheiding bereikte optimale korrelgrootteverdeling en door toevoeging van 
toeslagstoffen ontstaat na gecontroleerde stolling en kristallisatie een sterk op 
basalt gelijkend produkt. Dit kan worden toegepast in de weg- en waterbouw. 

In POSW-verband zijn talrijke laboratoriumproeven uitgevoerd met klasse 4- 
specie van verschillende lokaties. Net als bij sintering komen ook bij het 
smeltproces afvalstoffen als vluchtige metalen en vliegas terecht in de rookgas- 
sen. Via rookgasreiniging worden deze stoffen afgevangen. Hierbij gelden de 
zelfde, uiterst scherpe, normen ter voorkoming van de vorming van dioxines 
als waaraan vuilverbrandings-installaties moeten voldoen. Het eindprodukt 
kunstbasalt blijkt zeer goed bestand te zijn tegen uitloging: minder dan 1% van 
de totaalgehalten aan zware metalen komt vrij. 
In 1995 is een fact sheet over het smeltprocédé verschenen. 

C o n c l u s i e  
Op dit moment lijken immobilisatietechnieken technisch in staat o m  alle typen 
vervuilde baggerspecie aan te pakken. Het blijven echter relatief dure 
technieken. 

2.7 Samenvatting 

Technisch gezien lijkt bij zandige slibsoorten (> 50% zand) zandafscheiding 
door middel van hydrocyclonage, eventueel gevolgd door scrubben en 
polishing met schuimflotatie, uiterst perspectiefvol. Indien het afgescheiden 
zand toch nog verontreinigd is, kan behalve met scrubben en schuimflotatie 
ook toepassing van een landfarmtechniek op de zandfractie uitkomst bieden. 

Is het resterende slib afkomstig van de zandafscheidingsstap voornamelijk met 
organische stoffen zoals olie en PAK is vervuild, dan biedt thermische 
desorptie, natte oxydatie, flotatie of reinigen in bioreactoren en beluchtings- 
bassins uitkomst. 

Fijnere sedimenten verontreinigd met een cocktail aan verontreinigingen 
kunnen momenteel alleen worden aangepakt met thermische immobilisatie- 
technieken, zoals sinteren of verglazen. 

Indien er geen zandafscheiding vooraf plaats vindt, kan de totale hoeveelheid 
specie gereinigd worden met biologische technieken, zoals de slurry-reactor of 
een landfarmtechniek. Wanneer de specie is verontreinigd met organische 
microverontreinigingen, vormt flotatie ook een mogelijkheid. Wanneer de 
specie is verontreinigd met een cocktail aan verontreinigingen, geldt dat zelfde 
voor immobilisatietechnieken. 

Voor zeer ernstig met organische stoffen vervuild materiaal komen op termijn 
mogelijk nog een aantal andere chemische of andere biologische methoden in 
aanmerking. 
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3. Beoordeling van technieken en produkten 

Per saneringssituatie moet een goede inschatting gemaakt kunnen worden van de  milieu- 

effectiviteit en de kosten van in  aanmerking komende complete saneringsketens. POSW-I1 

werkt aan het ontwikkelen en uittesten van goede beoordelingsmethoden voor zowel technieken 

als ketens. 

Binnen POSW heeft de beoordeling van verwerkingstechnieken zich geconcentreerd op  het 

milieu-effect en  de  kosten. Overigens speelt ook de  economische, technologische, orga- 

nisatorische en maatschappelijke haalbaarheid van de  verwerkingstechnieken een rol (zie 

onderstaande figuur). 

3.1. Milieu-effecten 

Doel van POSW is met name het zorgen voor in de praktijk geteste 
hulpmiddelen die het milieu-effect van een willekeurige bagger- en 
verwerkingstechniek kunnen kwantificeren en die technieken en 
verwerkingsketens onderling kunnen vergelijken. 

De milieu-effecten van de verwerkingstechniek zelf zouden bij een beoordeling 
echter ook meegewogen moeten worden. Daarbij gaat het om zaken als het 
ontstaan van afvalstromen naar lucht, water en bodem. Ook winning en 
gebruik van energie en grondstoffen (zowel bij de  sanering zelf als bij 
transport) wegen mee in het eindoordeel van het milieu-effect, evenals 
aspecten als ruimtebeslag, het optreden van omgevingshinder en de kwaliteit 
van de gesaneerde waterbodem. 

Wenselijkheidsdiagram voor 
mi I ieumaatregelen 

milieu-effect van maatregel gevolgen van maatregel 
voor het milieu 8 

milieurendement van maatregel 

kosten van maatregel 
wenselijkheid 
van maatregel A economische haalbaarheid 

van maatregel 

realiseerbaarheid +- maatschappelijke haalbaarheid 
van maatregel van maatregel 

technologische haalbaarheid 
van maatregel 

mate van overeenstemming bedrijfsinpasbaarheid 
met duunaamheidsprincipes van maatregel 



De onderstaande figuur geeft de relevante milieu-effecten van een 
saneringsingreep (het proces) schematisch weer. 
De saneringsingreep wordt als het proces voorgesteld, met in- en uitgaande 
processtromen die milieu-effecten kunnen veroorzaken. Schematische weergave van de 

proces-produkt benadering 

Verontreinigde baggerspecie EFFECTEN 

Toepasbare producten EFFECTEN 

Om een integrale milieu-effectanalyse voor een verwerkingsketens te kunnen 
maken, worden binnen POSW eerst de milieu-effecten ervan gekwantificeerd. 
Daarna kunnen de uitkomsten met behulp van de 'levenscyclusanalyse' (LCA) 
worden geclassificeerd en vergeleken. 

K w a n t i f i c e r e n  m i1 i e u  - e f f e c  t e n  
Voor de beoordeling van de milieu-effecten van de saneringsprocessen uit de 
bovenstaande figuur zijn binnen POSW vijf criteria geformuleerd. Ze geven 
inzicht in de voordelen van een saneringsvariant (volumereductie van de vuil- 
vracht, gesaneerde bodem, reductie verspreidbare verontreinigingen, omvang 
nuttig toepasbare produkten) ten opzichte van de nadelen (grondstoffen- 
verbruik, hinder, energieverbruik, ruimtebeslag). 
Al deze aspecten kunnen afgeleid worden uit parameters (o.a. bio-assays en 
uitloogproeven) die tijdens het monitoringprogramma van de verwerkings- 
proeven gemeten worden. 

L e v e  n s c y c l  u s u  n a  l y s e  ( L  CA) 
De LCA-methode is gebaseerd op een analyse van het hoofdproces en de 
hieraan gekoppelde processen. Van al deze processen worden systematisch 
gegevens verzameld over de omvang en kwaliteit van afvalstromen, energie- en 
grondstofgebruik, uitstoot van stoffen, ruimtebeslag e.d. De verzamelde 
informatie wordt in enkele eenvoudige termen samengevat. Op deze wijze 
wordt een oordeel gegeven over milieu-aspecten (zoals aquatische, terrestrische 
en humane toxiciteit, aantasting van de ozonlaag, bijdrage aan broeikaseffect 
en verzuring). 



Ruimte wordt internationaal niet als een probleem gezien. In Nederland is het 
wel degelijk een relevant milieu-aspect, dat aandacht verdient. 
In POSW-verband wordt gewerkt aan LCA-analyse op  basis van nationale 
normering voor alle milieu-aspecten. 

Een milieu-effectanalyse en een levenscyclusanalyse zijn beide objectieve 
beoordelingssystemen waarmee milieuhygiënisch relevante parameters (van in 
dit geval een saneringsproces) gekwantificeerd kunnen worden. Het vervolgens 
wegen van de verschillende parameters ten opzichte van elkaar (dus het 
subjectief toekennen van een waarde-oordeel aan verschillende onderdelen) 
vindt in geen van beide systemen plaats. 

P r a k t  i j  k p  r o e v e  n 
Beide methoden zijn concreet uitgewerkt aan de hand van de gegevens van de 
pilot-sanering te Elburg (lit. 3 i). Hierbij zijn drie verwerkingsketens vergeleken 
met de nulvarianten niets doen (Oa) en baggeren en onbewerkt storten (Ob). 
De alternatieve verwerkingsketens betroffen ( i )  baggeren en landfarming, (2) 
baggeren, scheiden en storten van de verontreinigde fractie en (3) baggeren, 
scheiden en thermische immobilisatie van de verontreinigde fractie. 
Voor het vergelijken van 1, 2 en 3 bleken de directe effecten ('eerste niveau') en 
de produktie van energie ('tweede niveau') voldoende onderscheidend te zijn. 
Voor vergelijking met Ob bleken effecten van fabricage en aspecten als 
kapitaalgoederen ('derde niveau') de analyse te beïnvloeden. 

Uit de analyse is gebleken dat verwerkingsmethodiek 1 (baggeren en 
landfarming) milieuhygiënisch gezien het beste resultaat opleverde. 
Methode 3 (baggeren, scheiden, thermisch verwerken) bleek voor negen van de 
dertien milieu-aspecten het slechtste alternatief, vooral voor het aspect 
energiegebruik en toxiciteit. Het positieve milieu-effect van deze methode (nl. 
het voorkomen van grindwinning door produktie van kunstgrind) is echter 
nog onvoldoende onderzocht. De nul-score op afval is uit milieu-oogpunt een 
duidelijk positief punt. 
Het milieu-effect van methode 2 (baggeren, scheiden en storten restant) zat 
tussen beide in, vooral door het afvaloverschot van de vervuilde slibfractie. 
De conclusie uit de LCA-studie was dat meer aandacht besteed moet worden 
aan de aspecten toxiciteit (o.a. door het geproduceerde afval en het 
verwerkingsproces zelf) en ruimtebeslag. 
Verder bleken de effecten van het 'derde niveau' van belang bij de keuze voor 
een bepaalde saneringsvariant. Transport van specie moet in elk geval zo veel 
mogelijk vermeden worden. 

In de LCA worden de bio-assayresultaten geëvalueerd van het verwerkte én het 
onverwerkte materiaal, evenals de uitloogresultaten. Het blijkt dat toxiciteit bij 
de produktbeoordeling van aanvullende betekenis is. De verschillen in 
uitloging voor en na verwerking blijken erg klein te zijn, waardoor het aspect 
'verandering van uitloging' voor LCA minder interessant lijkt. 

Op basis van de ontwikkelde milieu-effectmethode werd voor de pilot-sanering 
in Elburg een monitoringplan voor milieu-effecten opgesteld. Hierdoor kon 
het milieu-effect betrokken worden in de evaluatierapport (par. 4.1). 

P r o  e f p  ro j e c  t e n  
In het kader van de milieu-effectbeoordeling is de inzet van uitloogproeven 
(schudproeven) en bio-assays onderzocht. Hiertoe is zowel onverwerkte als 
verwerkte specie onderzocht. Beide resultaten worden momenteel geëvalueerd. 



Gezien de geringe uitloging uit baggerspecie kan nauwelijks worden gesproken 
van 'verschillen in uitloging voor en na verwerking'. Uitloging houdt dus 
vooral zijn waarde bij de eindyroduktbeoordeling (kolomproeven). 

Toxiciteit blijft van aanvullende betekenis bij de beoordeling van produkten. 
Over het vergelijken van bio-assay-resultaten van onverwerkte en verwerkte 
baggerspecie bestaat nog enige discussie, gezien de fysische veranderingen van 
de bodemmatrix. 

C o n c l u s i e s  e n  a a n b e v e l i n g e n  
Het project heeft vooral de noodzaak duidelijk gemaakt van een kritische 
beoordeling van gehele saneringsketens op meer aspecten dan alleen de huidige 
normen voor stofconcentraties. 

De milieu-effectmethode en LCA kunnen helpen bij de keuze uit de mogelijke 
saneringsvarianten. De uiteindelijke keuze is natuurlijk afhankelijk van de 
prioriteiten van de beslisser (opdrachtgever, beheerder, het beleid). 

V e r v o l g  
In het vervolg van dit project zullen de beoordelingsinstrumenten worden 
gestructureerd in een leidraad of beoordelingsmodel. Deze zullen zowel bruik- 
baar moeten zijn voor het maken van keuzes van individuele verwerkings- 
technieken als voor complete saneringsketens. Verder moeten voor 
verschillende doelgroepen passende beoordelingsmethoden en presentatie- 
vormen beschikbaar worden gemaakt. Het instrument moet ook een leidraad 
leveren voor een monitoringprogramma. 

Nader onderzoek wordt gedaan aan de rol van uitlogingsproeven en 
ecotoxicologische toetsen (bio-assays) bij de beoordeling van technieken en 
saneringsketens. Om bestaande gegevens over relevante criteria en 
beoordelingsaspecten beschikbaar te maken zal een databank worden 
aangelegd. 

O p  korte termijn zijn publikaties te verwachten over het gebruik van bio-assays 
en een rapportage over de bruikbaarheid van de LCA-methode. 

3.2. Kostenbeoordeling 

D o e l s t e l l i n g  
Het doel van het project "Kostenbeoordeling" is het ontwikkelen en bijhouden 
van bruikbare instrumenten waarmee kosten van verwerkingstechnieken voor 
vervuilde baggerspecie in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen worden 
ingeschat. Hiertoe wordt onder meer een databank opgezet op  basis van in de 
uitgevoerde POSW-projecten gegenereerde kengetallen. 

Korte  p r o j e c t b e s c h r i j v i n g  
Binnen POSW worden meerdere bagger- en verwerkingstechnieken getest en 
uitgewerkt. Na opschaling moeten ze op  commerciële basis ingezet worden bij 
saneringen. Om te bepalen of dit tegen aanvaardbare prijzen mogelijk is, moet 
al bij de selectie van technieken, die voor verdere opschaling in aanmerking 
komen, zicht zijn op de vermoedelijke kostprijs. 
De factoren die de kostprijs bepalen verschillen per techniek. Er was daarom 
behoefte aan een hulpmiddel o m  de kostenfactoren gestructureerd te 
beoordelen. 



Bij de voorbereiding van een saneringsproject is behoefte aan een toenemend 
inzicht in de te verwachten kosten. Uiteraard is het detailleringsniveau van de 
prognoses sterk afhankelijk van de beschikbare gegevens. Zo is in een vroeg 
stadium vaak alleen sprake van een grove benadering van de vervuilingsklasse, 
het zandgehalte en de verwachte hoeveelheid saneringsspecie. Enig idee van de 
(relatieve) kosten is dan alleen te verkrijgen door vergelijking tussen diverse 
verwerkingstechnieken. 
Naarmate het 'besteksniveau' nadert, worden de onzekerheden kleiner en de 
kostenschattingen nauwkeuriger. 

a SANERINGSPROCES 

informatie Pyramide 
Waterbodemsanering 

M e t h o d i e k o n t w i k k e l i n g  k o s t e n r a m i n g  
Met gebruikmaking van in de verschillende POSW-projecten ontstane 
inzichten is een bestand opgebouwd van kostprijzen van verschillende 
(aspecten en onderdelen van) verwerkingstechnieken. 
Na elke nieuwe ervaring vindt nacalculatie plaats en vervolgens controle en 
eventueel bijstelling van de kengetallen. Dit bestand wordt nu geautomatiseerd 
en gekoppeld aan het landelijke kostprijzenbestand. 
Binnen het totale kostenproces wordt de link met het Rijkswaterstaat-project 
"Ramingen infrastructuur" zo strak mogelijk gehouden. De standaardopbouw 
van kostenramingen is uitgebreid met een speciale checklist voor 
waterbodemsaneringen. 



De nu beschikbare gegevens worden opgenomen in het "Handboek kosten 
waterbodemsanering" dat in 1995 is verschenen. Het maakt kostenramingen 
mogelijk voor het opstellen van bestekken. Bij de pilot-sanering in Elburg is al 
zo'n kostenraming uitgevoerd. 

P r a k t i j k e r v a r i n g e n  
Pilot-saneringen hebben o.a. tot doel verwerkingsketens in praktijk te toetsen 
en de werkelijke kosten te vergelijken met de geraamde kosten en de 
aanneemsom. 
Bij de pilot-sanering in Elburg bleken de gebaggerde hoeveelheden sterk af te 
wijken van het geraamde volume. Dit bleek de verwerkingseenheidsprijs niet 
direct te beïnvloeden, maar wel het totaalbedrag van de sanering. 
De resultaten van de nacalculatie van Elburg zijn gebruikt voor een aanpassing 
van kostprijs-kengetallen en een aanvulling van de databank. 

C o n c l u s i e s  e n  a a n b e v e l i n g e n  
Met de resultaten van POSW is een bestand van kostprijzen opgebouwd van 
(onderdelen van) bagger- en verwerkingstechnieken, waarin kostenramingen 
voor waterbodemsaneringen kunnen worden opgesteld. Voor een goede 
raming van de kosten van een sanering dienen hoge eisen te worden gesteld aan 
de schattingen van kwaliteit en kwantiteit van de te saneren specie. Dit met het 
oog op de keuze van een saneringsketen en de te verwerken hoeveelheid. Een 
goede taxatie van de fouten in de schattingen van deze factoren maakt de 
kostenindicatie nauwkeuriger. 



4. Pilot-saneringen 

Kerndoelstelling van POSW-I1 is het aantonen van de bruikbaarheid van methoden en technieken, 

die in experimenten veelbelovend zijn gebleken, in complexe praktijksituaties. In een drietal pilot- 

studies wordt daarom de volledige saneringsketen op praktijkschaal beproefd. 

Bij de selectie van de pilot-lokaties is o.a. gekeken of de drie potentiële pilot- 
lokaties voldoende variëren wat betreft het type verontreiniging en de 
slibsamenstelling. Dit is gedaan o m  zoveel mogelijk relevante sanerings- 
methoden en verwerkingstechnieken te kunnen beproeven. 
Verder is bijvoorbeeld gelet op  de mate waarin het nader onderzoek en het 
saneringsonderzoek op het moment van de selectie van de pilot-lokatie reeds 
waren doorlopen, evenals op  de logistieke mogelijkheden, de sanerings- 
noodzaak en de bestuurlijke en financiële randvoorwaarden. 

De gekozen pilot-lokaties zijn de haven van Elburg, een kribvak in de Nieuwe 
Merwede en de Amsterdamse Petroleumhaven. 
De saneringsproef in Elburg vond plaats in 1994. De overige twee pilot- 
saneringen starten in 1995. De uitvoering geschiedt in samenwerking met 
regionale directies van Rijkswaterstaat. Daarnaast voert de directie Zuid- 
Holland van Rijkswaterstaat, buiten POSW-verband (maar wel in goed 
overleg), een proefsanering uit in de Brabantse Biesbosch (Spijkerboor). 
Dit levert ervaring op  met sanering van waterbodems in natuurgebieden. 

4.1. Pilot-sanering haven Elburg 

D o e l s t e l l i n g  
Het doel van de pilot-sanering van de haven van Elburg is het gecoördineerd 
op  praktijkschaal inzetten, beproeven en evalueren van relevante kennis in een 
complete saneringsketen op een voor Nederland representatieve lokatie. 
Technisch gezien was het doel o m  de waterbodemkwaliteit te verbeteren tot die 
van het omgevende Drontermeer (klasse 2, m.a.w. verwijdering van minstens 
90% van de aanwezige PAK). 
Verder moest minstens 500/0 van het opgebaggerde materiaal nuttig worden 
toegepast. 

P r o j e c t b e s c h r i j v i n g  s a n e r i n g  van  d e  h a v e n  van  Elburg 
De haven van Elburg was tot 1994 ernstig verontreinigd met PAK (klasse 4). 
Gezien de minerale samenstelling van de gemiddeld zandige specie kwam de 
lokatie in aanmerking voor scheiding, de enige toen al opgeschaalde 
verwerkingstechniek. 
Bovendien is de haven in baggertechnisch opzicht representatief voor talrijke 
Nederlandse havens met een vervuilde waterbodem. 
De haven bestaat uit een toegangsgeul en havenkom en was tot in de vijftiger 
jaren voornamelijk vissershaven. Tegenwoordig is de recreatievaart er de 
belangrijkste activiteit. De verontreinigingen bleken sterk te zijn geconcen- 
treerd in de bovenste laag fijn slib van enkele decimeters dikte. In de haven- 
kom was de vervuilde bovenlaag veel dikker en veel zandrijker. De hoeveelheid 
vervuild sediment werd geschat op  ca. i 0.000 m’. 
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P r o j e c t v o o r b e r e i d i n g  
In 1993 startte een projectgroep haar werkzaamheden. Er kwam een plan van 
aanpak tot stand met afspraken over doelstelling, techniek, organisatie, budget 
en in te zetten capaciteit. Later volgden en programma van eisen, het bestek en 
de aanbesteding. In een klankbordgroep werden vertegenwoordigers van diverse 
organisaties gevraagd in het project mee te denken. 

Het vaststellen van de haalbaarheid van zandafscheiding als saneringsmethode 
vereiste onderzoek naar de korrelgrootte-verdeling van het sediment in 
combinatie met kwaliteitsonderzoek van de verschillende fracties 
('fingerprintonderzoek'). Alleen zandafscheiding met hydrocyclonen werd voor 
de pilot-sanering haalbaar genoeg geacht. 
Er werd gekozen voor grootschalige zandafscheiding door middel van 
hydrocyclonage en voor zoveel mogelijk nuttige toepassing van het gewonnen 
zand en eventueel gerijpt slib. 
Na het eerste lokatie-onderzoek bleek bijna vier maal zoveel vervuild slib te moe- 
ten worden verwijderd als vooraf was verwacht: 37.750 in plaats van 10.000 m'. 
De provincie Gelderland verlangde een milieu-effectrapportage voor de op te 
richten scheidingsinstallatie. Om vertraging te voorkomen week men uit naar 
een bestaande scheidingsinstallatie in Den Helder. Hiervoor werd transport van 
de baggerspecie met duwbakken noodzakelijk. 

U i t v o e r i n g  
Het saneringsbaggeren (aanvang voorjaar 1994) gebeurde in twee fasen: een 
'bulkslag', waarbij zoveel mogelijk baggerspecie met een hoge dichtheid werd 
verwijderd, en een 'opschoonslag', waarbij de laatste dunne laag vervuild slib 
nauwkeurig werd weggezogen. 

In Elburg werd 

gebruik gemaak 

milieu-grijper 

t van de 



De 'bulkslag' werd uitgevoerd met behulp van een naar tevredenheid werkende 
'milieugrijper'. De 'opschoonslag' ondervond echter vertraging, doordat het 
mechanisch-hydraulische baggerwerktuig het aangetroffen puin in de onder- 
grond niet goed aankon. 
In de scheidingsinstallatie te Den Helder werd de bagger gezeefd en vervolgens 
via twee klasseerstraten (twee opstroomklasseerders en drie hydrocyclonen) 
gescheiden in grof zand, fijn zand en slib. Het zand kon gedeeltelijk worden 
gebruikt als ophoogmateriaal in de wegenbouw en als drainagemateriaal in het 
slibdepot. Een ander deel vond een bestemming als grondstof in betonplaten. 
Na indikking, ontwatering en rijping bleek een deel van het afgescheiden slib 
zodanig te zijn verbeterd, dat het gebruikt kon worden als kade- en 
afdekmateriaal van het depot. De rest werd afgevoerd naar een stortplaats. 

Evaluat ie  p r o j e c t r e s u l t a a t  
Het evaluatierapport over de pilot-sanering dat in 1995 is verschenen 
(lit. 32) bevat talrijke aanbevelingen. Deze worden verwerkt in andere POSW- 
I1 produkten, zoals fact sheets, handleidingen en werkmodellen. En uiteraard 
worden ze gebruikt bij de voorbereiding en uitvoering van de volgende pilot- 
saneringen in de Nieuwe Merwede en de Amsterdamse Petroleumhaven. 

O r g a n i s a t i e  
Zonder projectmatige aanpak had de pilot-sanering nooit in de korte 
beschikbare tijd kunnen worden uitgevoerd. Het project duurde van 
initiatieffase tot nazorgfase twee jaar. De daadwerkelijke uitvoering vond plaats 
in vier maanden. 
Toch traden tussentijds forse tijdproblemen op. Enerzijds als gevolg van 
onvoorziene omstandigheden, zoals de onverwacht grote hoeveelheid vervuild 
sediment en de door de provincie Gelderland gehanteerde m.e.r.-plicht. 

Nauwkeuriger saneringsonderzoek en een bredere voorbereiding (minder 
nadruk op alleen de civieltechnische kant) had dit kunnen voorkomen. 
Voor een adequate projectbeheersing was de projectgroep met vijftien 
deelnemers aan de grote kant. De discussies in de klankbordgroep waren zeer 
nuttig. Het creëren van voldoende bestuurlijk draagvlak bij alle betrokken 
overheden bleek van groot belang. 

Aandacht verdient het feit dat de omslachtige procedures, voorafgaande aan de - 

veelal kleinschalige- verwerking van baggerspecie op lokatie, kunnen leiden tot 
(ernstige) vertraging. De procedures kunnen worden gebruikt voor 'N1MBY'- 
doeleinden (Not In My Back Yard - symbool voor de houding van mensen die 
een bepaalde ontwikkeling/installetie niet in hun nabije woonomgeving willen 
dulden), waardoor de feitelijke verwerking een (lange) tijd geblokkeerd kan 
raken en zelfs tot afstel van de sanering aanleiding kan geven. 
Detaillering van het bestek is belangrijk om de verantwoordelijkheden en taken 
van opdrachtgever en uitvoerder/aannemer zo helder mogelijk te verwoorden. 

T e c h n i s c h  
Allereerst bleek in Elburg dat het nodig is te onderzoeken in welke mate 
factoren als slibdikte en sedimentkwaliteit variren. Pas dan kan worden bepaald 
hoe intensief en nauwkeurig er gemeten en gemonsterd moet worden voor een 
succesvol vooronderzoek. In Elburg moesten slibdiktebepalingen en analyses 
van de sedimentkwaliteit enige malen opnieuw worden gedaan. Deze ervaringen 
zijn verwerkt in het project "Lokatie-onderzoek" (par. 2. i ) .  



Uiteindelijk ontstond een beter beeld van de hoeveelheid te baggeren sediment. 
Doordat het te volgen baggerprofiel onvoldoende nauwkeurig was bepaald, bleef 
de baggernauwkeurigheid niet binnen de gestelde marge van 10 cm (in de 
diepte). 
Toch werd slechts 2% te weinig vuile en 3% te veel schone specie opgebaggerd. 
Het had geen effect op de einddoelstelling (90% verwijdering en 50% nuttige 
toepassing). 

In Elburg is veel aandacht besteed aan de representativiteit van de genomen 
monsters. Hierdoor is de inschatting, dat 70% van het zand voor nuttige 
toepassing in aanmerking kwam, ook daadwerkelijk juist gebleken. 

De goede resultaten met kleinschalig flotatie-onderzoek met Elburg-sediment 
hebben geleid tot een grootschaliger proef (zie paragraaf 2.3). 

M i  I i e u  - e f f e c  t 
Het milieu-effect van de sanering is uitgebreid onderzocht door registratie van 
alle relevante parameters vóór, tijdens en na de sanering. Het PAK-gehalte 
verminderde door de sanering met ca. 50% (van 20 naar 11 mg/kg droge stof 
voor de som van de tien 'PAK van VROM'). Doordat de sliblaag dunner is dan 
vóór de sanering, kon toch de doelstelling om 90% van de PAK-hoeveelheid uit 
de haven te verwijderen ruim worden gehaald (92%). Niet overal werd de 
voorgenomen klasse-2 kwaliteit gehaald. 
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Voor de sanering is een hoeveelheid energie gebruikt (o.a. door transport van 
niet-ontwaterd materiaal naar Den Helder), die overeenkomt met het gebruik 
door het Nederlandse autoverkeer gedurende 20 minuten (emissie: 153 ton 
kooldioxide). Het gebruikte slibindikkingsmiddel (poly-electrolyt) is biologisch 
afbreekbaar. Bij transport en verwerking is 15.000 liter vervuild proceswater op 
de rioolwaterzuiverings-installatie van Den Helder geloosd. Op alle 102 bagger- 
dagen is het geluidsniveau onder de norm van 50 dB(A) gebleven. 

K o s t e n  
De uitvoeringskosten bleven binnen 10% van de raming. Ze bedroegen f 11,4 
miljoen (incl. BTW). Hier bovenop kwam f 2,75 miljoen aan onderzoek en 
engineering -een relatief grote post vanwege de pilot-schaal van het project. 
Het scheiden en verwerken kostte ca. f 50/m3 (excl. BTW). Deze prijs kan 
concurreren met onbehandeld storten in nieuwe grootschalige depots. 



C o n c l u s i e s  

4.2. 

De pilot-sanering was een succes. Zij voldeed aan de twee operationele 
doelstellingen: ruim 90% reductie van de verontreinigingen uit de haven en 
(veel) meer dan 50% nuttige toepassing van het verwerkingsprodukt. 

Driekwart van het havensediment valt na sanering in vervuilingsklasse 2, 
waardoor verspreidingsrisico's van de verontreinigingen richting het 
Drontermeer zijn geminimaliseerd. 
Het project voldeed ook aan de POSW-doelstelling om ervaring o p  te doen 
met de integrale toepassing van nieuwe verwerkingstechnieken in complexe 
praktij ksituaties. 

Pilot-sanering Nieuwe Merwede 

D o e l s t e l l i n g  
Het doel van de pilot-sanering van een kribvak in de Nieuwe Merwede is het 
beproeven van een volledige saneringsketen op  praktijkschaal. 
Bij de saneringsproef wordt tevens praktijkervaring opgedaan die nodig is voor 
de latere sanering van het overige gedeelte van de Nieuwe Merwede. Bovendien 
moeten er voorwaarden voor ecologisch herstel binnen de sanerings-lokatie 
gecreëerd worden. 
Thermische immobilisatietechnieken maken deel uit van het 
verwerkingsproces. 

P r o j e c t b e s c h r i j v i n g  s a n e r i n g  v a n  l o k a t i e  N i e u w e  Merwede 
De lokatie Nieuwe Merwede is gekozen voor de tweede POSW pilot-sanering. 
Interessant aan deze lokatie is dat het geen haven betreft, zoals de andere twee 
pilot-saneringen te Elburg en Amsterdam, maar onderdeel is van het grote 
watersysteem van de Benedenrivieren. Voor grote delen hiervan is de 
saneringslokatie representatief. 

Als oorzaak van de vervuiling kan geen lokale activiteit worden aangewezen 
zoals vaak in havens het geval is. Het vervuilde slib (klasse 3/4) is via de Waal 
aangevoerd met Rijnwater. Dergelijk slib vormt in het rivierengebied een 
historische achtergrondverontreiniging, afkomstig uit tal van bovenstroomse 
vervuilingsbronnen. 
Als de saneringsaanpak bij deze proef succesvol blijkt, is het dus ook toepasbaar 
op  vele andere lokaties in het Benedenrivierengebied. 

Het rivierslib bevat een cocktail van organische microverontreinigingen, orga- 
nochloorverbindingen en zware metalen. Omdat slib verontreinigd met een 
cocktail aan verontreinigingen met individuele technieken niet kan worden 
aangepakt, komt het Nieuwe-Merwedeslib in aanmerking om te worden behan- 
deld met thermische immobilisatietechnieken, zoals versinteren of smelten. 
Het rivierslib is hiervoor zeer geschikt; onvervuilde rivierklei wordt al eeuwen 
gebruikt voor 'gewone' keramische produkten, zoals bakstenen. 

L o k a t i e  
Onderzoek van de waterbodemvervuiling in het benedenrivierengebied (lit. 3 3 )  
toont aan dat vervuild rivierslib zich vooral ophoopt in diepgelegen geulen. Het 
kan zich nauwelijks verspreiden, want het is afgedekt met een relatief schone 
sliblaag van recentere oorsprong. 
Slib dat is afgezet in de ondiepe oeverzones is echter gemakkelijker bereikbaar 
voor planten en dieren; het vormt daardoor een bedreiging voor het 



ecosysteem, maar ook voor waterrecreanten. De sanering richt zich daarom in 
het bijzonder op  deze oeverzone. 
De saneringslokatie (oppervlak: circa vijf ha) bevindt zich tussen twee kribben 
aan de zuidoostelijke oever van de Nieuwe Merwede. 

P l a n v o r m i n g  
De planvorming voor het project is in oktober 1994 afgerond. Het civieltech- 
nische deel van de sanering moet in februari 1996 zijn afgerond. Omstreeks 
dezelfde tijd moet het grootste deel van het immobilisaat geproduceerd zijn. 
Midden 1996 zullen de uitlogingstesten en de rapportage hiervan gereed komen. 
Omdat in een stromend water-systeem wordt gewerkt, moet bij de keuze van 
de baggertechniek speciale aandacht besteed worden aan het voorkómen van 
mors en vertroebeling. 
Na het baggeren wordt een gedeelte van het slib via hydrocylonage ontzand, 
ontwaterd en door een smeltoven gevoerd. Na afloop zullen de organische 
verontreinigingen zijn verdwenen en zware metalen zijn geïmmobiliseerd in 
het eindprodukt, dat als kunstbasalt in een project van Rijkswaterstaat wordt 
toegepast. 
Het afgescheiden, licht vervuilde zand wordt als bouwmateriaal gebruikt. Het 
schone zand wordt op  de oever teruggestort ten behoeve van de herinrichting. 
Het project staat in verband met een waterbodemsaneringsproject in de 
Brabantse Biesbosch (Spijkerboor) dat buiten POSW-verband wordt 
uitgevoerd, maar ook tot doel heeft de effectiviteit te onderzoeken van een 
bepaalde saneringsaanpak ten aanzien van ecologisch herstel. 

Gezien de ligging in het milieugevoelige nationale park, waar veel toerisme 
plaatsvindt, is communicatie over het project van groot belang. Juist hier kan 
het meehelpen een draagvlak te creëren voor de sanering van waterbodems. 
Op communicatievlak wordt daarom ook al een aantal activiteiten uitgevoerd 
(voorlichtingsbijeenkomst, nieuwsbrief, folder, informatiepanelen). 

P r o j e c t v o o r b e r e i d i n g  
Het project is in de zomer van 1995 aanbesteed en gegund voor zowel het 
baggeren en herinrichten als voor het immobiliseren. Hieraan voorafgaand is 
een plan opgesteld waarbij de doelstellingen vertaald zijn in een ontwerp voor 
een complete saneringsketen. De projectonderdelen saneringsonderzoek, 
baggeren en herinrichten, immobiliseren en monitoring en evaluatie zijn 
uitgewerkt in deelplannen die geresulteerd hebben in technische programma's 
van eisen. De uitvoering verloopt verder volgens deze plannen. 

4.3. Pilot-sanering Petroleumhaven Amsterdam 

D o e l s t e l l i n g  
Het doei van de pilot-sanering van de Petroleumhaven Amsterdam is het 
beproeven van een complete saneringsketen op praktijkschaal, waarbij de 
afbraak van olie en PAK centraal staat. Het project dient inzichten op te leveren 
die tot complete sanering van de Petroleumhaven kunnen leiden. 

P r o j e c t b e s c h r i j v i n g  s a n e r i n g  van  P e t r o l e u m h a v e n  Amsterdam 
De Amsterdamse Petroleumhaven heeft een van de meest verontreinigde 
waterbodems van Nederland. De lokatie is opgevoerd in het 
"Saneringsprogramma waterbodems rijkswateren" (lit. 3). Olie en PAK vormen 
de belangrijkste componenten. Daardoor is het project zeer geschikt voor 
beproeving van biologische en mogelijk enkele chemische reinigingstechnieken. 



Gezien de omvang van het verontreinigde materiaal in de haven (300.000 m' 
baggerspecie) en van het probleem is definitieve sanering niet het einddoel. 
Wel moet het project voldoende inzicht opleveren voor een definitief sane- 
ringsplan. 
Ten behoeve van een maximaal maatschappelijk draagvlak voor de sanering 
van vervuilde waterbodems vindt de directie Noord-Holland goede 
communicatie over het project essentieel. 

L o k a t i e  
De Amsterdamse Petroleumhaven bevindt zich in het midden van een zeer 
druk gebruikt havengebied, waar zich sinds decennia tal van industriële 
activiteiten afspelen. Vooral de olieverwerkende industrie is er al sinds jaar en 
dag gevestigd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er veel olie in de haven 
terecht gekomen. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat de bodem 
kan worden ingedeeld in vervuilingsklasse 4. Op grond van de gehalten aan 
PAK kan het sediment zelfs als chemisch afval worden gekenschetst (lit. 34). 

Door het voorkomen van enkele zeer diepe verontreinigingen (tot 7 m onder 
het waterbodemoppervlak) en door de aanwezigheid van enkele 'hot spots' 
met hoge dioxineconcentraties is de verontreinigingssituatie er complex. Door 
de drukke scheepvaart is het verspreidingsrisico groot en de sanering urgent. 
De begrenzing van de haven door steile kaders en taluds maakt het baggeren 
tot een lastig karwei. 

P r o j e c t v o o r b e r e i d i n g  
In het "Plan van aanpak" (lit. 35) is de projectdoelstelling geformuleerd. Het 
project zal zich concentreren op  het noordoostelijk deel van de haven. Daar 
komt zowel een dunne als en dikke sliblaag voor, vindt minder scheepvaart 
plaats en worden lagere dioxineconcentraties verwacht. 

In eerste instantie richt het project zich op  het opbaggeren van flinke 
hoeveelheden vervuilde baggerspecie (minimaal 3.000 ton droge stof). 
Volledige sanering van de haven is echter niet het doel van het pilot-project. 
Door het drukke scheepvaartverkeer en de daardoor optredende vertroebeling 
vervalt tevens de noodzaak van zeer nauwkeurig baggeren in dit stadium. 

Voor de verwerking van dit type verontreinigde baggerspecie komen in 
principe biologische reiniging, solventextractie en thermische desorptie in 
aanmerking. 
Gezien de technische stand van zaken is gekozen voor biologische reiniging. 
Voor de verwerking van deze 3.000 ton (droge stof) materiaal is in april 1995 
een procedure voor openbare aanbesteding gestart. Mogelijk worden kleinere 
proeven met andere technieken parallel uitgevoerd. 





5. Internationale ontwikkelingen 

(Dit  hoofdstuk is gebaseerd op de literatuurverwijzingen 38, 39 en 40 en op persoonlijke 

informatie van de POSW-projectleiding op basis van bestudering van internationale literatuur, 

persoonlijke contacten en buitenlandse reizen). 

Het ontwikkelen van verwerkingstechnieken voor baggerspecie kost veel tijd en 
geld. Daarom neemt het speuren naar perspectiefrijke ervaringen in het buiten- 
land binnen POSW een belangrijke plaats in. Leren van andermans ervaringen 
kan immers het eigen werk efficiënter maken. 
Daarnaast kan het opsporen van buitenlandse kennis- en ervaringslacunes een 
impuls vormen voor het verder ontwikkelen van Nederlandse saneringstech- 
nieken. De aanwezigheid van een internationale markt voor 'Nederlandse' 
verwerkingstechnieken vergroot immers het belang van de betrokken bedrijven 
o m  hun initiatieven voort te zetten. Dit is des te belangrijker, omdat in de 
'droge' saneringstechnologie de Nederlandse voorsprong uit de jaren tachtig 
inmiddels lijkt te worden ingelopen door landen als de VS, Duitsland en 
Groot-Brittannië. 
Dat er inderdaad zulke kansen aanwezig zijn, blijkt uit het feit dat Nederland 
internationaal voorop loopt bij het ontwikkelen van een nationaal waterbo- 
dem(sanerings)beleid. Landen als de VS en Canada richten zich vooral op  
'losse' technologie-ontwikkeling. 
Overal vormt het vinden van financiën voor het oplossen van het probleem van 
de waterbodemvervuiling een groot probleem. Wellicht dat dit een stimulans 
vormt voor het vele recente risico-analyse onderzoek met betrekking tot 
verontreinigde waterbodems; de noodzaak van strenge prioriteitsstelling werpt 
z'n schaduwen vooruit. 

5.1. Situatie in Japan, Canada, VS, Duitsland en België 

Net als in ons land gaan de ervaringen met droge en 'natte' bodemreiniging ook 
in andere landen samen. Japan, Canada, VS en de buurlanden Duitsland en 
België zijn de landen waar daarom vanuit POSW naar relevante kennis is 
gespeurd. 

C a n a d a  e n  VS 
In het buitenland lijken Canada en (in mindere mate) de VS na het meeste aan- 
dacht te besteden aan onderzoek naar de sanering van waterbodems. 
Opvallend is de tamelijk sterk op  elkaar gelijkende aanpak en de 
samenwerking tussen beide landen, die wordt gestimuleerd door het feit dat 
de bodem van de gemeenschappelijke Great Lakes op talrijke plaatsen 
(ernstig) verontreinigd is. In het kader van het ARCC-program (Assessment 
and Remediation of Contaminated Sediments) in de VS (lit. 38) en CoSTTeP 
(Contaminated Sediment Treatment Technology Program) in Canada (lit. 39) 
vormen de Great Lakes voor beide landen "areas of concern" (AOCs). Er is 
daar sprake van ernstige vervuiling met in veel gevallen organochloor- 
verbindingen zoals PCB's. 
Voor deze AOCs zijn remedial action plans (RAPS) opgezet. Het gaat hierbij 
vooral om onderhoudsbaggerwerken. Daarvoor worden vrij aanzienlijke 



bedragen gebudgetteerd. Zo beschikt het Canada Great Lakes Cleanup Fund 
over een bedrag van ca. 55 miljoen Canadese dollar. 
De filosofie van waaruit in Canada en de VS wordt gewerkt is goed vergelijk- 
baar met de POSW-aanpak. Een belangrijke plaats wordt toegekend aan het 
lokatie-onderzoek. De selectie van de elementen van de saneringsketen gebeurt 
op  basis van de verwachte milieu-effecten en kostenaspecten. 
Hergebruik van (componenten van) gesaneerde baggerspecie wordt niet serieus 
bekeken. Men vindt volumereductie door middel van herwinning van zand uit 
baggerspecie alleen interessant wanneer dat de omvang van het stortprobleem 
vermindert, want ook hier is het 'Not in My Back Yard' een probleem. 

Op basis van eerdere research heeft men besloten verder te werken met negen 
technieken, die alle ook in Nederland nader worden onderzocht. Evenals in 
Nederland worden de geselecteerde technieken eerst getest in het laboratorium 
(bench-scale), daarna in pilots en vervolgens op  'full scale'. Daarbij is het 
overigens opvallend dat met name in de VS op  veel kleinere schaal wordt getest 
dan in Nederland. Een laboratoriumtest omvat daar enkele grammen tot kilo's, 
een demonstratie enige tientallen tot honderden kilo's (en slechts in een enkel 
geval enkele duizenden 'cubic yards'). 

Evenmin als in Nederland heeft men in Canada of de VS technieken gevonden 
die alle typen contaminanten uit een 'cocktail-verontreiniging' kunnen 
verwijderen. 
Vooralsnog is toepassing van welke techniek dan ook er aanzienlijk duurder 
dan storten. 
Technieken die men ginds perspectiefvol acht zijn 'sediment washing 
technologies' (zoals de solventmethode) en thermische desorptie, en dan met 
name voor ernstig met PAK en PCB's vervuilde sedimenten. In Canada en de 
VS richt men zich vrijwel uitsluitend op onderzoek en sanering van lokaties 
waar zeer ernstige verontreiniging van waterbodems aan de orde is (hoge 
concentraties van milieugevaarlijke stoffen). 
Overigens zijn de twee genoemde technieken in ons land juist vanuit die landen 
overgenomen. Anderzijds lijkt Nederland met biologische technieken en 
scheidingstechnieken als hydrocyclonage en flotatie verder te zijn. 
Opvallend is, dat men een zeer uitgebreide database heeft opgezet waarin 
werkelijk allerhande reinigingstechnieken zijn beschreven. Dat is gebeurd op 
basis van uitgebreid mondiaal literatuuronderzoek, waarbij men ook heeft 
geput uit de kennis van bedrijfstakken als de mijn- en metaalindustrie. 

Ai met al slaat Nederland bepaald geen slecht figuur ten opzichte van deze 
beide landen. O p  een aantal punten is het Nederlandse POSW zelfs veel 
uitgebreider dan de programma's in Canada en de VS. 

J a p a n  
De Japanse activiteiten op  het gebied van (onderzoek naar) de sanering van 
waterbodems zijn weinig indrukwekkend, zeker in relatie tot de internationale 
economische positie van het land. Bij de saneringen die wel zijn uitgevoerd, 
heeft men sterk de nadruk gelegd op  immobilisatietechnieken ter plaatse door 
middel van cementatie. De gerealiseerde effectiviteit en milieuveiligheid van 
deze methode lijkt echter de in ons land gehanteerde toets der kritiek niet te 
kunnen weerstaan. 
De Minamata baai is gesaneerd door middel van baggeren en storten in depot. 



D u i t s l a n d  
In Duitsland worden tal van technieken voor het verwerken van verontreinigde 
baggerspecie toegepast, op  diverse schaalniveaus. Een nationaal saneringsbeleid 
ontbreekt echter. Besluiten over sanering en verwerking worden nog steeds op  
een ad hoc-basis genomen; de federale structuur van de Duitse republiek vormt 
een belemmering bij het streven naar een eenduidig beleid. 
Het grootste Duitse project op  het gebied van de sanering van waterbodems te 
vinden in Hamburg. In de indrukwekkende "METHA-plant' (investeringen: 
DM 135 miljoen, capaciteit: 2 miljoen m'  per jaar) wordt vervuild slib verwerkt 
uit de haven van Hamburg en aangrenzende lokaties in de Elbe (lit. 40). 
Centraal staat zand/slibscheiding door middel van hydrocyclonage. Het schone 
zand dat na sanering resteert wordt deels nuttig toegepast; het vervuilde slib 
wordt na ontwatering gestort op een droge stortplaats. 

B e l g i ë  
In België neemt de belangstelling voor (onderzoek naar) de sanering van 
waterbodem toe. Het gaat hierbij veelal om initiatieven van bedrijven. Op basis 
van de gerealiseerde resultaten concurreren Belgische bedrijven momenteel 
mee op  de Nederlandse markt voor de sanering van waterbodems. 

5.2. Conclusies op basis van een vergelijking 
met de Nederlandse situatie 

Uit de impressies uit de vorige paragraaf moge blijken dat op het gebied van de 
verwerking van baggerspecie de praktijkervaringen internationaal nog zeer 
beperkt zijn. 
Buiten Nederland blijkt de verwerking van baggerspecie met name gericht op 
de verbetering van de stortcondities van het materiaal. In sommige gevallen 
lijkt het -op niet altijd even bevredigende wijze- daarbij te blijven, in andere 
gevallen wordt latere reiniging uitdrukkelijk open gehouden. 

De bulk van de internationaal beschikbare kennis heeft nog betrekking op 
laboratoriumonderzoek en in beperkte mate op  pilot-installaties; opmerkelijk 
is dat beide schalen op aanmerkelijk kleinere hoeveelheden betrekking hebben 
dan binnen POSW in Nederland gebruikelijk is. 

De internationale ervaringen hebben vooral betrekking op  fysisch-mechanische 
scheidingstechnieken en chemische extractiemethoden. Op het gebied van 
scheidingstechnieken loopt Nederland mee voorop aan het front van de 
ontwikkelingen. 
Dat geldt niet voor de chemische technieken. Op dat vlak is ons land minder 
ver dan met name de VS. Anderzijds zijn de vorderingen in ons land op het 
gebied van baggertechnieken, biologische technieken en immobilisatie- 
technieken aanmerkelijk groter dan in de VS en (zeker) elders. 
O p  basis van de beperkte aanwezige literatuur lijkt het erop, dat in Nederland 
efficiënte keuzes zijn gemaakt wat betreft de te ontwikkelen technieken. Waar 
mogelijk is verder geborduurd op  buitenlandse ervaringen, die dan hier 
worden aangevuld met aantrekkelijke andere technieken. 
Verder mag worden opgemerkt dat ook de aandacht voor beoordelings- 
technieken en logische methoden voor de constructie en vergelijking van 
samenhangende saneringsketens in ons land ver gevorderd is. 



Geconcludeerd mag daarom worden dat het Nederlandse pilot-programma 
behoort tot de uitgebreidste, omvangrijkste en meest samenhangende ter 
wereld. Mede daarom verdient het aanbeveling om het bij POSW betrokken 
bedrijfsleven te stimuleren de internationale markt bij haar RhD-activiteiten te 
betrekken: dit kan de operationalisering van veelbelovende technieken voor het 
Nederlandse saneringsbeleid ten goede komen. 



6 .  Conclusies en een blik naar de toekomst 

6.1. Tussentijdse conclusies POSW-I1 

Een eerste doel van POSW-I1 is veelbelovende bagger- en verwerkings- 
technieken voor verontreinigde baggerspecie op  te schalen tot praktijkniveau, 
gebruikmakend van de ervaringen en inzichten uit fase I. 
Een tweede doel van POSW-I1 is om informatie aan te dragen over verwer- 
kingstechnieken en -ketens (technische mogelijkheden, kosten en milieu- 
effecten). O p  basis daarvan is dan in 1997/1998 besluitvorming mogelijk over 
de manier waarop Nederland wil omgaan met verontreinigde baggerspecie: 
wat kan -tegen een aanvaardbare prijs- gereinigd worden, wat moet worden 
gestort . 

In POSW-I1 zijn niet eerder in Nederland beproefde technieken en methoden 
geïntroduceerd, in de verwachting dat ze zich eveneens binnen een aantal 
jaren op  praktijkschaal kunnen bewijzen. Er is gewerkt aan een 
instrumentarium om potentiële verwerkingsketens te kunnen samenstellen. 
Daaruit kunnen ketens gekozen worden die in economisch, maatschappelijk 
en organisatorisch/bestuurlijk opzicht het meest haalbaar zouden zijn. 
Hoe ver is POSW-I1 nu, o p  tweederde van de rit? 

T e c h n o l o g i s c h e  voor tgang  
O p  het gebied van methoden en technieken voor doelgericht lokatie- 
onderzoek is een aantal technieken bruikbaar gebleken. Een voorbeeld 
daarvan is het optimaliseren van het uit te voeren bemonsteringsprogramma, 
voorafgaande aan de uitvoering van de sanering (beoordelingsmodel FAST). 
Dit model is bedoeld o m  de meetinspanningen zo goed mogelijk af te 
stemmen op de baggermogelijkheden en -nauwkeurigheden. 
Op pilot-schaal is ervaring opgedaan met diverse seismische onderzoeks- 
methoden. Mits toegepast in aanvulling op  de conventionele waterbodem- 
bemonstering wordt met seismische methoden een nauwkeurigere schatting 
gemaakt van de hoeveelheid en de exacte ligging van te verwijderen 
baggerspecie. Voor snelle analyse van zware metalen lijkt al een geschikte 
methode te zijn gevonden (XRF). In 1995 zal deze methode worden ingezet 
bij de pilot-sanering Nieuwe Merwede. 
Sedimentkarakterisering aangevuld met flotatie- en/of biodegradatieproeven 
zijn van belang o m  de beste verwerkingsmethode te bepalen, waarmee een 
betere keuze voor een bepaalde saneringsvariant kan worden gemaakt. 

POSW-I1 wil snelle gestandaardiseerde fysisch/chemische karakterisatietests 
ontwikkelen o p  grond waarvan feitelijke verwerkingsmogelijkheden 
vastgesteld kunnen worden. 

i n  POSW-I1 is langzamerhand een goed overzicht verkregen van de in 
aanmerking komende milieu-vriendelijke en selectieve baggertechnieken. 
Het is duidelijk geworden dat de wijze waarop met de geschikte 
baggerapparatuur wordt omgegaan net zo belangrijk is als de gehanteerde 
technologie zelf. 



O m  in specifieke saneringsgevallen een goed besluit te kunnen nemen over 
de meest geschikte baggertechniek, worden praktijkproeven uitgevoerd onder 
vergelijkbare omstandigheden. Dit gebeurt in 1995 en 1996 in het Ketelmeer. 
In POSW-I1 is men tevens begonnen met een model voor de inschatting van 
de verspreiding van verontreinigingen tijdens en na het baggeren. 

Van de fysische verwerkingstechnieken was uit POSW-I al bekend dat met 
zandafscheiding door middel van hydrocyclonage, uit voldoende zandig slib, 
zand kan worden gewonnen, dat geschikt is voor nuttige toepassing. In de 
pilot-sanering van Elburg is hiermee een zeer hoog hergebruikspercentage van 
de baggerspecie gerealiseerd. Ook is daar duidelijk geworden waar nog verdere 
winst te halen valt in dit scheidingsproces. Uiteindelijk is deze methode voor 
zandige waterbodems nauwelijks duurder dan onbehandeld storten. 
Het lijkt momenteel de techniek te zijn waarmee de grootste aanzet kan worden 
gemaakt op  weg naar grootschalige nuttige toepassing van baggerspecie. 
De in POSW-I geïnventariseerde techniek van schuimflotatie lijkt geschikt te 
zijn voor het verder 'polishen' van met hydrocyclonage afgescheiden zand, of 
voor verdere scheiding van fijner sediment in een schone en een vuile fractie. 
In POSW-I1 wordt gewerkt aan fysische technieken o m  de nog aanwezige 
verontreinigingen in de aanzienlijke reststroom vervuild materiaal te 
concentreren. Er wordt gestreefd naar een minimaal te storten reststroom. 

Een snelle toepassing in de praktijk van chemische verwerkingstechnieken werd 
aan het einde van POSW-I nog mogelijk geacht. Alle eerder veelbelovend 
lijkende chemische technieken bleken in POSW-I1 echter voor verdere 
operationalisering op korte termijn ongeschikt te zijn. Dit sluit overigens niet 
uit, dat deze technieken na voldoende ontwikkelingstijd concurrerend kunnen 
worden ten opzichte van andere technieken. 
Een nieuwe screening en het testen op laboratoriumschaal heeft drie veel 
belovende technieken opgeleverd, die de komende paar jaar opgeschaald zullen 
worden. Het betreft natte oxydatie, solventextractie en thermische desorptie. 
Alle drie de technieken zijn geschikt voor de verwijdering of afbraak van 
organische verontreinigingen. Uit een eerste praktijkproef met natte oxydatie 
bleek tevens dat zware metalen enigszins geïmmobiliseerd werden. De 
komende jaren is nog aanvullend onderzoek nodig, op  semi-praktijkschaal en 
verder. 
Chemische technieken zijn wel technieken die vrij veel energie en grondstoffen 
vereisen, en waarbij meestal nog een reststroom verontreinigingen achterblijft. 
Voor de verwijdering van zware metalen uit slib zijn momenteel geen veel- 
belovende chemische technieken in beeld. 

Voor wat betreft biologische reinigingstechnieken bleek al in POSW-I, dat met 
name landfarming wellicht kosteneffectief zou kunnen worden ingezet voor de 
afbraak van olie en PAK. In POSW-I1 is dit op semi-praktijkschaal bevestigd. 
Reiniging tot op het niveau van streefwaarden behoort echter niet tot de 
verwachtingen. Toepassing van de biologisch gereinigde baggerspecie in het 
kader van het ontwerp-Bouwstoffenbesluit behoort wel tot de mogelijkheden. 
De keuze tussen de varianten binnen de lijnen 'landfarming' en 'reactoren' is 
afhankelijk van het type specie, de bruikbare tijd, geld en ruimte. 
Voor sterk met organochloorverbindingen vervuild slib is mogelijk een 
biologische reinigingstechniek beschikbaar, die de komende jaren nog buiten 
het laboratorium bewezen moet worden. 
Preparaten voor biologische reiniging van de waterbodem ter plaatse bleken 
niet werkzaam te zijn en zijn afgevallen in het verdere POSW-traject. 



Ook met thermische immobilisatietechnieken zijn vorderingen gemaakt. Op 
laboratoriumschaal bleken de produktie van 'ecogrind' en 'kunstbasalt' uit 
verhitte baggerspecie een technisch en milieukundig verantwoord produkt op  
te leveren voor een niet al te lage, maar mogelijk acceptabele produktieprijs 
(grootschaligheid). 
Het meest opvallende milieu-effect hierbij is het hoge energiegebruik. Mede 
omdat immobilisatie voor zware metalen momenteel de enige oplossing is 
(buiten storten), moet onderzoek naar opschaling komende jaren onverdroten 
worden voortgezet. Chemische immobilisatie was al aan het einde van POSW-I 
afgevallen vanwege uitloogaspecten. 

M i l i e u r e n d e m e n t  
Selectie van individuele verwerkingstechnieken voor verder onderzoek is nog 
mogelijk op  basis van globale vuistregels omtrent verwachte kosten en milieu- 
effect. Hoe dichter POSW echter de praktijkschaal nadert, hoe groter behoefte 
is aan geavanceerde beoordelingsmethoden voor complete verwerkingsketens. 
Met het opzetten van evaluatiesystemen voor milieu-effecten zijn in POSW-I1 
goede vorderingen gemaakt. Voor de ontwikkeling van systemen voor 
betrouwbare kostenraming geldt dit in sterkere mate. 

Integratie èn praktische toepassing van het beoordelingssysteem van milieu- 
effecten en kosten vindt plaats in het resterende POSW-traject, met name in de 
pilot-saneringen. 
Het werk aan deze beoordelingsmethodieken is al nuttig gebleken bij het 
maken van een tussenstand van zaken met betrekking tot de haalbaarheid van 
verschillende verwerkingsketens. 

6.2. Haalbaarheid grootschalige verwerkingsketens 
en afzetmogelijkheden produkten 

H a a l b a a r h e i d s s t u d i e  
In februari 1995 hebben Rijkswaterstaat, VROM, IPO, Unie van Water- 
schappen en VNG bestuurlijke afspraken gemaakt ten aanzien van de 
verwerking van baggerspecie. Deze afspraken houden concreet in dat in de 
periode 1994-1997 het scheiden van zand uit baggerspecie prioriteit krijgt. 
Rijkswaterstaat heeft hiertoe het plan van aanpak "Grootschalige verwerking 
van zand uit baggerspecie" opgesteld. Het Project "Hergebruik Baggerspecie" 
(PHB) heeft in dit kader een stimulerende en adviserende rol. 

Er is nog geen keuze gemaakt welke verwerkingstechnieken na 1997 uit milieu- 
oogpunt gewenst en technisch, economisch en maatschappelijk haalbaar zullen 
zijn. 
Er wordt verwacht dat die keuze -met behulp van de "Haalbaarheidsstudie 
grootschalige verwerking baggerspecie"- eind 1996 mogelijk zal zijn. 
Het project toetst ook alternatieve verwerkingsketens. De technische en 
milieukundige haalbaarheid maakt deel uit van deze toetsing. Veel aandacht 
krijgt ook de economische en maatschappelijke haalbaarheid van deze 
denkbare ketens. 
Met name vanwege het economische aspect is uitgebreid geput uit de 
ervaringen en bevindingen van het verwante, maar niet in POSW opgenomen 
project "Hergebruik baggerspecie", uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van 
Rijkswaterstaat en bedrijfsleven. 



P r o j e c t " H e r g e b r u i k B a g g e r s p e c i e " 
Het Project " Hergebruik Baggerspecie" (PHB) 
is  in 1992 gestart, speciaal met het oog op de 
regeringsdoelstelling om in het jaar 2000 
minstens 20% van de vervuilde baggerspecie 
te  kunnen verwerken en nuttig toe te  passen 
(zie par. 1 .I). Het PHB maakt geen deel uit 
van POSW, maar functioneert nevengeschikt. 
Het heeft een aparte projectstructuur en heeft 
vooral betrekking op de stappen na sanering 
en verwerking. Zo concentreert het PHB zich 
veel meer dan POSW op de marktwaarde en 
afzetmogelijkheden van het verwerkings- 
produkt. Uiteraard hebben de conclusies van 
beide programma's consequenties voor 
elkaars verdere werkzaamheden. Zo worden 
in POSW bepaalde technieken niet verder 
onderzocht, indien uit PHB-bevindingen blijkt 
dat de bijbehorende eindprodukten te duur of 
slecht afzetbaar zijn. In diverse POSW- 
projecten is daarom sprake van actieve 
betrokkenheid van PHB. Dit is in fase li met 
name het geval in de pilot-saneringen, het 
project ' I  Immobilisatietechnieken" en andere 

technie k-operationaliseringsprojecten 
(produktbeoordeling). De " Haalbaarheids- 
studie grootschalige verwerking baggerspe- 
cie" vindt plaats onder gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van POSW en PHB. Ten 
behoeve van marktonderzoek let PHB op de 
milieuhygiënische kwaliteit van het verwer- 
kingsprodukt, onder andere door middel van 
uitloogproeven. Ook onderzoekt PHB 
sommige al langer bekende verwerkings- 
technieken op hun reinigingsvermogen, zoals 
de 'rijping' van baggerspecie. PHB begeleidt 
ook buiten POSW gerealiseerde 
verwerkingsprojecten, bijvoorbeeld die welke 
zijn gekoppeld aan saneringsoperaties van 
regionale directies van Rijkswaterstaat en de 
gemeente Rotterdam. Net als POSW wordt 
PHB uitgevoerd onder verantwoordelijkheid 
van Rijkswaterstaat en aangestuurd door de 
overheden van verschillende niveaus en 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. 
PHB is binnen Rijkswaterstaat ondergebracht 
bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde. 

Overigens zou de afzet van gereinigde produkten een flinke stimulans krijgen, 
als Rijkswaterstaat hierbij een actief beleid voert en een substantieel gedeelte 
ervan afneemt. 

Op basis van een eerste, globale, haalbaarheidstoetsing zijn in fase 1 van de 
Haalbaarheidsstudie drie alternatieve verwerkingsketens samengesteld (lit. 36). 
In fase 2 van de Haalbaarheidsstudie zullen deze uitgebreid op hun verschil- 
lende haalbaarheden worden geanalyseerd. Aan de hand van een multicriteria- 
analyse wordt de keuze voorbereid op welke lokaties welk soort grootschalige 
verwerkingsinstallaties gerealiseerd moet worden. 

Drie alternatieve verwerkingsketens zullen in fase 2 van de Haalbaarheidsstudie 
worden beoordeeld: 

a 

b 
c 

beperkte rijping en landfarming, scheiding en polishing van (matig) 
zandrijk slib en storten van het (al dan niet ontwaterde) restprodukt; 
als (a), aangevuld met immobilisatie van de vrijkomende slibstroom; 
als (a), aangevuld met verdergaande thermische reiniging van een deel van 
de zandfractie. 

Bij de eerste haalbaarheidsschatting is uitgegaan van exacte realisatie van de 
20%-doelstelling (na 2000 verwerken van ten minste 20% van het aanbod aan 
verontreinigde baggerspecie). 

Exclusief bagger- en transportkosten en tevens zonder rekening te houden met 
de opbrengst van op de markt gebrachte venverkingsprodukten worden de 



kosten van alternatief (a) geschat op ca. f 410 miljoen per jaar, van alternatief 
(b) op f 650 miljoen en van alternatief (c) op f 540 miljoen. 
Ter vergelijking: dit betreft anderhalf (a) tot ongeveer twee maal zoveel (b en c) 
als het onbehandeld storten. De onzekerheden in de kostenschattingen zijn 
echter nog aanzienlijk: + 15 à 50%. 
Een overzicht van de gehanteerde ("aangehouden") kosten van de diverse 
verwerkingsmethoden per ton droge stof is opgenomen in onderstaande tabel 
(lit. 36, p. 36). 

G e h a n t e e r d e  k o s t e n k e n t a l l e n  

Keten 

A 

B 
c1 

c2 

D 
E 

F 

(Combinatie van technieken) 

Rijpen 
Landfarmen 
Classificeren, polishen, ontwateren slibfractie 
storten ontwateren slibfractie 
Classificeren, polishen, ontwateren slibfractie 
immobiliseren slibfractie 
Ontwateren specie immobiliseren 
Classificeren, thermisch behandelen zandfractie, 
ontwateren slibfractie, storten slibfractie 
Storten in grootschalige depots 

Aangehouden kosten 

f 4O,--/t.d.~. 
f 75,--/t.d.~. 

f 80,--/t.d.s. 

f 250,--/t.d.~. 
f 500,--/t.d.~. 

f 135.--/t.d.s. 
f 30,--/t.d.s. 

Aangehouden range 

f 35,-- f 70,--/t.d.~. 
f 50,-- f 100,--/t.d.s. 

f 70,-- f 150,--/t.d.~. 

f 200,-- f 300,--/t.d.s. 
f 350,-- f 700,--/t.d.s. 

f 11 5,-- f 150,--/t.d.~. 
f 25,-- f 45,--/t.d.~. 

De afzetmogelijkheden van verwerkingsprodukten lijken goed te zijn voor 
schoon zand en redelijk voor de overige eindprodukten: ecogrind, kunstbasalt, 
klei, gerijpte grond en de minder schone zandfractie. 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de eerste, voorlopige, inschattin- 
gen van de verschillende onderdelen van alternatief c (zie blz. 58). Al deze 
aspecten zullen nader worden onderzocht in fase 2. 

O v e r z i c h t  a l t e r n a t i e f  c 

Keten Technieken Soort specie Aanbod ProduM Materiaal % nuttige 

cat. O cat. 1 cat. 2 totaal toepassing 

A Rijpen KI2-kleirijk 
B Landfarmen K13, 4-deel zandrijk/ 

C1 Classificeren, polishen, K12.3,4-85% overig 

K12,3,4-30%overig 
zandrijkhatig zandrijk 

matig zandrijk 

ontwateren slibfractie zandrijk 

E Classificeren, thermisch K12,3,4 zandrijk/ 
behandelen zandfractie, matig zandrijk 

F Depots Overig specie 
Slib (ontwaterd 
uit C1 en E) 

0,11 0,11 0,11 klei 
0,06 0,06 0,06 grond 

1,57 0,44 0,66 1 , l O  zand 

1,07 0,17 0,26 0.43 zand 

0,14 0,07 0,07 zand 

5,91 
1,18 

20 



6.3. Afronding POSW-I1 en de verdere toekomst 

A f r o n d i n g  P O S W - I 1  
In het resterende deel POSW-I1 worden de ontwikkelde technieken en 
methoden in de praktijk beproefd en geëvalueerd. Biologische reiniging en 
thermische immobilisatie zullen in de pilot-saneringen Petroleumhaven resp. 
Nieuwe Merwede worden toegepast. 
Met schuimflotatie, thermische reinigingsmethoden en natte oxydatie zal op  
praktijkschaal worden verder gewerkt. 
Daarnaast is het van belang dat methoden voor milieu-effect beoordeling en 
voor kostenramingen worden geoperationaliseerd. 
Aan het einde van POSW-I1 zal voor alle technieken en verwerkingsketens een 
goed kostenplaatje beschikbaar moeten zijn, naast een overzicht van 
verwijderingsrendementen en milieu-effecten per techniek. O m  gegevens van 
verschillende technieken onderling te kunnen vergelijken heeft POSW 
aanbevolen de prijzen aan te geven per ton droge stof o m  van daaruit 
eventueel terug te rekenen naar een prijs per kubieke meter in situ voor de hele 
verwerkingsketen. De ervaringen, die worden opgedaan in de nog niet 
afgeronde pilot-saneringen, zijn onmisbaar om dergelijke vergelijkingen te 
kunnen maken. 
Deze informatie levert uiteindelijk een bijdrage aan de mogelijkheid om goed 
gefundeerde keuzes te kunnen maken over baggerspecie uit onderhoud en de 
sanering van waterbodems. 

Tevens verdient het aanbeveling om een inventarisatie te maken van 
veelbelovende technieken die niet voor het jaar 2000 geoperationaliseerd 
kunnen worden. Deze technieken zijn in POSW-I1 weliswaar niet meer 
meegenomen, maar kunnen in de verdere toekomst toch belangrijk worden. 
Daarnaast zullen de technische ontwikkelingen - ook in het buitenland- niet 
stil staan. Na afronding van POSW-I1 moet worden beslist hoe met deze 
toekomstige technieken wordt omgegaan. 

T o e k o m s t b e e l d  
POSW heeft inmiddels een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van 
kennis omtrent de technische verwerkingsmogelijkheden en de kosten van de 
sanering van verontreinigde waterbodems en de verwerking van de specie. Na 
jaren van onderzoek en ontwikkeling breekt nu de tijd aan waarin 
pragmatische keuzes gemaakt moeten worden. 

Voor de korte termijn is bestuurlijk inmiddels afgesproken o m  de nadruk te 
leggen op (zand-aoscheidingtechnieken. Hiermee zal de 2û%-doelstelling 
echter niet gehaald kunnen worden, zo heeft de eerste fase van de eerder 
genoemde Haalbaarheidsstudie uitgewezen. Van groot belang is daarom dat 
ook grootschalige landfarming waar mogelijk wordt toegepast. Daarnaast moet 
slibrijke klasse-2 specie dan na rijping toegepast kunnen worden als klei- 
vervanger in de weg- en waterbouw (dijkenbouw, bijvoorbeeld). 
Door toepassing van meer geavanceerde scheidingstechnieken en door 
grootschalige toepassing van schuimflotatie kan een groter deel van gescheiden 
zand- en slibfracties voor nuttige toepassing geschikt gemaakt worden. 
Eventueel kan behulp van bioreactoren, natte oxydatie of thermische desorptie 
juist de sterk vervuilde fijne fractie verder gereinigd worden (met name olie en 
PAK). Grootschalige toepassing van immobilisatietechnieken komt in beeld 
voor de totale verwerking en nuttige toepassing van alle typen baggerspecie. 



Gecombineerd met de verwerking van andere afvalstoffen, zoals zuiveringsslib 
of vliegas, of gecombineerd met het gebruik van restwarmte van andere 
industrieën, zal het straks haalbaar zijn meer nadruk te leggen op  thermische 
immobilisatietechnieken. Dit zou dan kunnen plaatsvinden aan het einde van 
grootschalige en universeel toepasbare reinigingsstraten, waarbij geavanceerde 
scheidingstechnieken de eerste stap vormen. 

Het vervolg van de Haalbaarheidsstudie zal moeten aangeven welk van deze 
toekomstscenario's de voorkeur heeft. In het resterende traject van POSW-I1 
zullen hiervoor verdere technische en financiële bouwstenen aangedragen 
moeten worden. 

Voor de langere termijn zal, met het gereedkomen van grootschalige 
baggerspeciebergingsdepots, de waterbodemsanering op  gang komen. Door 
Rijkswaterstaat zijn bureaus ingesteld die advies en ondersteuning kunnen 
leveren bij de uitvoering van waterbodemsaneringen (Uitvoeringsbureau 
Sanering Waterbodems), bij het in depot brengen van baggerspecie 
(Projectbureau Depotbouw) en bij het toepassen van specie en produkten die 
bij verwerking vrijkomen (Projectbureau Hergebruik Baggerspecie). 
Daarnaast zal ook door reductie van emissies een vermindering in het aanbod 
van verontreinigde baggerspecie kunnen worden bewerkstelligd. 
Hoewel sanering en preventie kunnen bijdragen aan een aanzienlijke ver- 
mindering van het aanbod, zal naar verwachting ook na 2010 nog veront- 
reinigde baggerspecie vrijkomen bij onderhoud van havens en vaarwegen. 

O m  ook in de toekomst een verantwoorde keuze te kunnen blijven maken 
tussen storten en verwerken van verontreinigde specie blijft verder onderzoek 
en ontwikkeling van verwerkingstechnieken noodzakelijk. Over een mogelijk 
vervolg van POSW zal tijdig een besluit moeten worden genomen. 

S a m e n h a n g  a n d e r e  b e l e i d s o n t w i k k e l i n g e n  
De toekomst van verwerkingstechnieken hangt sterk af van een aantal niet- 
technologische aspecten. Het betreft vooral: 

i 
2 
3 
4 
5 

de hoeveelheid voor reiniging aangeboden baggerspecie; 
de toekomstige storttarieven van de grootschalige depots; 
het beschikbare totale budget voor waterbodemsaneringen; 
de normen in het definitieve Bouwstoffenbesluit voor nuttige toepassing; 
het beleid ten aanzien van gebruik van primaire grondstoffen. 

Ad 1 :  

Ad  2: 

De hoeveelheid voor reiniging aangeboden baggerspecie kan gestuurd worden 
door middel van aan kwaliteitsnormen gekoppelde stort- en 
verspreidingsverboden en/of financiële maatregelen. In het kader van de 
bestuurlijke afspraken over de verwerking van baggerspecie (lit. 37) is 
toepassing van dergelijke maatregelen vóór medio 1997 uitgesloten. 

De toekomstige storttarieven van de grootschalige depots (Ketelmeer, Hollands 
Diep) zullen zodanig moeten worden berekend, dat ze op  een eerlijke manier 
vergeleken kunnen worden met de geschatte kosten van het (grootschalig) 
verwerken van baggerspecie. Met name de voorzieningen die bij grootschalige 
depots worden aangelegd (zoals isolatiemaatregelen, peilbeheersing, eventuele 
zuivering van het te lozen retourwater) en de beheers- en nazorgfase van een 
depot zullen de toekomstige storttarieven gaan bepalen. 



A d  3: 

Het lijkt erop dat in de toekomst de budgetten ontbreken om alle aangeboden 
baggerspecie te kunnen verwerken. Zeker wanneer de huidige geschatte 
verwerkingskosten worden afgezet tegen de huidige kosten voor grootschalige 
natte stort, lijkt verwerken van baggerspecie in het nadeel te zijn. Ten opzichte 
van stort op 'droge' lokaties is verwerking van baggerspecie nu in veel gevallen 
echter al concurrerend. Hoe de kostenverhouding tussen verwerken en storten 
zich zal ontwikkelen na het gereed komen van de geplande grootschalige 
baggerbergingsdepots (die voorzien zijn van isolatievoorzieningen en de nodige 
beheers- en nazorg zullen vereisen) is op dit moment een essentieel punt van in 
de discussies die in het kader van de 4e Nota Waterhuishouding (1997) gevoerd 
worden. Het POSW draagt voor deze discussies relevante informatie aan. 

A d  4: 
De verdere vormgeving van het Bouwstoffenbesluit kan grote consequenties 
hebben voor de toekomst van vooral biologische reiniging. Met name de 
formulering van de uitloogbaarheidseisen voor organische verontreinigingen 
zal mede bepalen of de mogelijkheden voor biologische reiniging zullen blijven 
bestaan. Naar verwachting zullen de eindprodukten van biologische reiniging 
goed kunnen voldoen aan toxicologisch onderbouwde uitloogeisen. De 
biologische beschikbaarheid van de restverontreiniging is na biologische 
afbraak immers zeer laag. 

A d  5 :  
Er is beleid geformuleerd waarin het gebruik van secundaire grondstoffen 
wordt geprefereerd boven het gebruik van primaire grondstoffen. De 
uitvoering van dit beleid bepaalt in hoeverre winning van primaire grondstof- 
fen (bijvoorbeeld ontgrondingen ten behoeve van grind- en zandwinning) 
wordt ontmoedigd ten gunste van het gebruik van secundaire grondstoffen 
(zoals civieltechnische toepassing van zand uit baggerspecie, biologisch 
gereinigde baggerspecie of immobilisaten als kunstbasalt en ecogrind). 



Bijlage la. 
Overzicht vanPOSW produkten 

POSW FASE I1 RAPPORTEN 

Programma Ontwikkeling Sanering Waterbodems Programmaplan Fase I1 

Stokman, G.N.M., L.A. van Geldermalsen, W.A. Bruggeman, september 1992 
(1992-1996) 

Deel i: Onderzoek naar produkten voor in situ biologische reiniging van 
waterbodems 
Eindrapportage: Haskoning b.v./ POSW, april 1994 
RIZA-Nota 94.035 ISBN 9036903343 

Deel 2: Landfarming van baggerspecie: laboratorium- en praktijkonderzoek 
eindrapport 
DHV Milieu en Infrastructuur, maart 1995 
RIZA-Nota 95.013 ISBN 9036901057 

Deel 3: immobilisatie van verontreinigingen in baggerspecie en vaste afvalstoffen. 
Samenvatting van onderzoek en resultaten 
Waterloopkundig Laboratorium, mei 1995 
RIZA-Nota 95.014 ISBN 9036901154 

Deel 4: Vervaardiging van kunstbasalt uit verontreinigde baggerspecie. 
Samenvattende rapportage 
Heijmans Milieutechniek, Gemco Milieutechnologie, CSO Adviesbureau voor 
Milieuonderzoek, mei 1995 
RIZA-Nota 95.015 ISBN 9036901251 
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RIZA-Nota 95.017 ISBN 9036901456 

Deel 6: Levenscyclusanalyse en keuze saneringsmethode 
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FACT SHEETS 

1. Smelten en kristalliseren 
2. Flotatie van baggerspecie 
3. Optimalisatie van saneringsaanpak 
4. Bepaling sliblaagdikte met seismisch onderzoek 
5. Vertroebeling door baggeren 
6. Ecogrind 

Voor informatie: RIZA, Programmabureau POSW, Postbus 17,8200 AA 
LELYSTAD, tel. 0320 - 298533/298456, fax 0320 - 233691 
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