
Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) 

fase II (1992-1996) 
i. 

projectleiding en secretariaat 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) 
Postbus 17.8200 AA Lelystad 0320-298456/298533 

RAPPORTAGE BAGGERPROEVEN KETELMEER 

Rijkswaterstaat/ KI= 
Rijksinstituut voor 
Integraal Zoetwaterbeheer eri 
Afvalwaterbehandeling 
Documentatie 
Postbus 17 
8200AA Lelystad 

Auteur: 
Th. Arts (POSW/Direde Noordzee) 

met bildragen van: 
K. van den Berg (Meetkundige Dienst) 
R. Elsman (Dienst Weg- en Wateibouwkunde) 
N. de Hilster (Meetkundige Dienst) 
B. Kappe (Dimtie Usselmrrgebied) 
R. Kunst (Directie Usselmrrgebied) 
J. Pennelramp (Waterioopkundig laboratorium) 
A. Pieters (Meetkundige Dienst) 
H. Wevers (DHV Milieu & infmstnictuur) 

opdrachtgever: 

Rij h a t e r s t a a t  

Directie Usselmeergebied 

Programma Ontwikkeling Saneringprocessen Waterbodems ( P O W  

april 1997 

RiïA Rapport: 97.023 
ISBN: 9036950708 





- Voorwoord 

In voorbereiding op de sanering van de waterbodem van het Ketelmeer is besloten om op prakti- 
jkschaal ervaring op te doen met het baggeren van dunne lagen verontreinigd sediment. De noodzaak 
hiertoe komt voort uit de hoge eisen ten aanzien van nauwkeurigheid van baggeren voor de sanering 
van het Ketelmeer. Daarnaast vraagt het bestek voor de sanering diepergaande kennis van het te 
baggeren sediment dan tot nu toe beschikbaar is geweest. 

Bij de selectie van technieken voor de baggerproeven is rekening gehouden met eisen ten aanzien van 
productiecapaciteit, nauwkeurigheid van ontgraving en beperking van zowel mors als vertroebeling. 

De resultaten van de baggerproeven laten slechts minimale verschillen zien tussen de verschillende 
baggertechnieken. POSW wijst er echter op dat de locatiespecifieke omstandigheden van het 
Ketelmeer zeker van invloed zijn geweest op de behaalde resultaten. 

Opgemerkt wordt dat de specifieke doelstelling van een waterbodemsanering bepalend is voor de 
noodzaak om daadwerkelijk hoge nauwkeurigheden bij het baggeren na te streven. Hierbij speelt 
natuurlijk ook de behaalde nauwkeurigheid van het vooronderzoek een belangrijke rol. 
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- Samenvatting 

i 

1 

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft besloten om de waterbodem van het Ketelmeer te  
saneren. Ongeveer 10 miljoen verontreinigde situ m3 verdeeld over een dunne laag op de bodem van 
het Ketelmeer dient verwijderd t e  worden. Voordat aan de sanering kan worden begonnen is besloten 
om op praktijkschaal ervaring op te doen. Naast het testen en vergelijken van de baggertechnieken 
was tevens het uitvoeren van een nauwkeurig bodemonderzoek, en het opdoen van ervaring met het 
storten van verontreinigd sediment een belangrijk doel van het proevenprogramma. 

Voor de voorbereiding, begeleiding en evaluatie van de proeven werd intensief samengewerkt tussen 
de verschillende diensten en directies van Rijkswaterstaat. Daarnaast heeft er een beperkte uitbested- 
ing plaatsgevonden met betrekking tot de coördinatie tijdens de uitvoering van de proeven en enkele 
specialistische metingen. 

Voor de proeven zijn vier verschillende technieken gekozen die geselecteerd zijn op basis van de crite- 
ria: nauwkeurigheid, mengseiconcentratie, mors en vertroebeling. Het ging daarbij om het vinden van 
de optimale combinatie van een hoge mengselconcentratie/productie gecombineerd met een hoge 
ontgravingsnauwkeurigheid en weinig mors en vertroebeling. De eerste twee proeven zijn in 1995 uit- 
gevoerd met de WORMWIEUUIGER van de HAM en de MILIEUSCHIJFCUTTER van Boskalis, de tweede serie 
proeven is in 1996 uitgevoerd met de VEEGKOPZUIGER van Dredging International en de 
EMMERBAGGERMOLEN van Baggerbedrijf de Boer. Voor de proeven zijn 3 scenario's gedefinieerd die 
gekenmerkt werden door het baggeren van een dunne laag (0,20 meter), de bestaande saneringslaag 
(circa 0,40 meter) en de maximaal haalbare laagdikte (030 - 150 meter). 

Vanuit de doelstellingen van het project werden hoge eisen gesteld aan de nauwkeurigheid van het 
vooronderzoek. De Vrij-Wit boor diende in combinatie met de peilingen van de waterbodem als basis 
voor het vaststellen van de verontreinigde laag. Om de gewenste nauwkeurigheden te halen werden 
de gemeten laagdikten gekoppeld aan het waterbodem oppervlak zoals dit was bepaald met de de- 
tailpeilingen. Daarmee was de laagscheiding ten opzichte van N.A.P. vastgelegd. Omdat de 
nauwkeurigheid van het peilen groot was (0,04 - 0,07 meter) en de laagscheiding tot op 0,Ol meter 
kon worden bepaald, werd met deze methode voldaan aan de meeteis van 0,05 meter (20,95%). De 
werkwijze voor de vaststelling van de z-coördinaat van de Vrij-Wit boring behoeft echter nog enige 
verbetering wanneer deze als basis van het DTM moet gelden. Gedacht wordt aan een concrete met- 
ing met behulp van een meetplaat analoog aan de meetdrempel bij het peilproces. 

Om een hoge meetprecisie zowel bij het vooronderzoek als de baggerproeven te behalen is een kine- 
matisch dGPS systeem gebruikt. De horizontale nauwkeurigheid van dit systeem bleek beter dan 0,lO 
meter (20,95%), terwijl de verticale nauwkeurigheid bepaald is op 0,04 meter. Naast de positionering 
zijn de peilingen van groot belang voor het vaststellen van de nauwkeurigheid waarmee uiteindelijk 
gebaggerd wordt. De nauwkeurigheid van de peilingen is gecontroleerd, door middel van een vaste 
meetdrempel, voor en na elke survey, en bedraagt 0,04 meter (20,95%) voor de eerste twee bagger- 
proeven in 1995 en 0,07 meter voor de tweede serie proeven in 1996. 

Resultaten baggerproeven 

Met de vier geteste baggertechnieken zijn hoge nauwkeurigheden behaald variërend tussen de 0,04 
en 0,06 meter (20,95%) in de verticaal. De slappe morslaag was bij alle baggertechnieken verwaar- 
loosbaar klein (< 0,OI meter). Wel is een laag geroerd materiaal gevonden van gemiddeld 0,02 meter 
bij de WORMWIEUUIGER en de VEEGKOPZUIGER, 0,03 meter bij de EMMERBAGGERMOLEN en 0,06 meter bij de 
MILIEUSCHIJFCUTTER. Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek wordt deze laag vooralsnog 
niet als mors gedefinieerd omdat de geroerde laag niet als verontreinigd wordt gekarakteriseerd. De 
WORMWIELZUIGER en de MILIEUSCHIJFCUITER hebben tijdens normaal bedrijf weinig of geen extra vertroe- 
beling veroorzaakt, Bij zowel de VEEGKOPZUIGER als de EMMERBAGGERMOLEN werden lichte verhogingen 
in vertroebeling geconstateerd. 
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De VEEGKOPZUIGER heeft de hoogste pompproductie (productie tijdens het baggerproces exclusief ver- 
letten) gehaald van 900 situ m3/uur. De EMMERBAGGERMOLEN heeft bij een maximale sneedikte van 1,5 
meter een productie van 625 m3/uur gehaald, terwijl de WORMWIELZUIGER heeft gebaggerd met een 
productie van 500 m3/uur. Tot slot heeft de MILIEUSCHIJFCUTTER een productie gerealiseerd van 300 
m3/uur. De mengselconcentratie is een maat voor de hoeveelheid water die toegevoegd wordt tijdens 
het ontgraven. De WORMWIELZUIGER en de EMMERBAGGERMOLEN bleken vrij constant een hoge mengsel- 
concentratie vast te kunnen houden. De mengselconcentratie van de MILIEUSCHIJFCUTTER was meer 
variabel door problemen met gas en pompsturing. Ook de mengselconcentratie van de VEEGKOPZUIGER 
was meer variabel voornamelijk veroorzaakt door een niet juist werkende debietmeter. 

De conclusie uit de resultaten onderverdeeld per scenario is dat de milieueffecten (mors, 
vertroebeling, nauwkeurigheid) nauwelijks beïnvloed worden door een toenemende productie, wat 
goed verklaard kan worden door geautomatiseerde procesvoering en een zorgvuldige werkwijze 
gedurende het baggeren. 

Depot 

Gedurende de baggerproeven is goed voldaan aan de vergunningsvoorwaarden. De gerealiseerde 
stort- en lozingshoeveelheden en de daarbij opgetreden debieten liggen ruim onder de in de voor- 
waarden aangegeven waarden. In hoeverre het gebruik van de diffusor nodig is geweest, is niet een- 
voudig uit de beschikbare gegevens af te leiden. Gezien het verloop van het specieniveau in de tijd, 
kan verwacht worden dat de uit de diffusor tredende speciestromen niet tot substantiële erosie van de 
initiële bodem dan wel van de reeds gesedimenteerde specie hebben geleid. 

De met het WRO-waterkwaliteitsmodel berekende zwevend-stofgehalten liggen 1 O à 25% hoger dan 
de gemeten waarden. De belangrijkste mogelijke oorzaken hiervan zijn de afwijkingen in de schemati- 
satie ten opzichte van de werkelijkheid. Wat betreft de kwaliteit kan worden gesteld dat de concen- 
traties aan organische microverontreinigingen en zware metalen groter zijn dan verwacht. Dit komt 
doordat de bijdrage van de kleinere korrelfracties aan het zwevend-stofgehalte groter is dan in eerste 
instantie in de WRO-systematiek werd aangehouden. 

De voorlopige bevindingen wat betreft de evaluatie van de zakbaakgegevens zijn positief. Het gedrag 
van de specie komt duidelijk naar voren uit de gemeten drukverlopen en met FSCONBAG lijkt dit gedrag 
goed t e  simuleren. 

Vooruitblik sanering Ketelmeer 

De bestekseisen met betrekking tot het saneren van het Ketelmeer zijn toegespitst op de drie aspecten 
die van belang zijn bij het saneren van waterbodems; namelijk de nauwkeurigheid, de vertroebeling 
en de mors. Op basis van de resultaten van de Ketelmeer baggerproeven is een maaknauwkeurigheid 
haalbaar tussen de 0,04 en 0,06 meter. In combinatie met een peilnauwkeurigheid van dezelfde orde 
van grootte is dit t e  vertalen naar een realistische bestekseis van 0,l O meter. Voor de vertroebeling en 
in iets mindere mate voor mors, is een duidelijke bestekseis echter niet eenvoudig te  formuleren, voor- 
namelijk omdat het eenduidig controleren van de gestelde eis zeer moeilijk is. 

Algemene conclusie 

Ten aanzien van de gestelde doelstellingen kan geconcludeerd worden dat deze inderdaad zijn 
gehaald. Voor de toekomstige sanering van het Ketelmeer is een schat van informatie opgedaan die 
direct gebruikt kan worden om een goede afweging te kunnen maken van de te kiezen saneringsvari- 
ant. Ook is ervoor een aantal eisen een directe vertaling mogelijk van de baggerproeven naar het 
bestek voor de toekomstige sanering. 

De doelstelling van het POSW was er met name op gericht om een vergelijk van technieken mogelijk 
te maken in combinatie met het vaststellen van hoogst haalbare eisen met betrekking tot baggeren in 
een bestek. Beide doelstellingen zijn gehaald: Vier verschillende baggertechnieken zijn in vrijwel geli- 
jke situaties getest en vergeleken op de criteria nauwkeurigheid, mors en vertroebeling. Tevens is 
duidelijk geworden wat op het gebied van nauwkeurigheid als hoogst haalbare eis gesteld kan wor- 
den. 
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- 1 inleiding 

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft per brief van 11 januari 1994 besloten om de sterk 
vervuilde waterbodem van het Ketelmeer te saneren (TK vergaderjaar 1993-7994,23043, nr. 3). 
Ongeveer 1 O miljoen verontreinigde situ m3 zal in een tijdsbestek van 4 tot 10 jaar verwijderd moeten 
worden. Het vervuilde materiaal bevindt zich in een dunne laag op de bodem van het Ketelmeer. De 
laagdikte varieert van 0,2 tot 1,5 meter, met een gemiddelde laagdikte van circa 0,40 meter. 

Voor het bergen van de saneringsspecie wordt een depot gebouwd met een bergingscapaciteit voor 20 
miljoen situ m’, waarvan ongeveertweederde, 13 miljoen m3, is bestemd voor saneringsspecie uit het 
Ketelmeer. Het t e  saneren oppervlak is 2800 ha groot. Uit de verhouding tussen bergingsvolume en 
saneringsoppervlak kan afgeleid worden dat de overdiepte die gebaggerd kan worden minimaal is, 
waardoor automatisch hoge eisen aan de baggemauwkeurigheid en aan het vaststellen van het te  ont- 
graven profiel worden gesteld. 

Voordat aan de sanering kan worden begonnen is het daarom noodzakelijk om op praktijkschaal ervar- 
ing op te doen met het verwijderen van deze dunne verontreinigde laag met geringe overdiepte. Niet 
alleen omdat in Nederland in het algemeen nog weinig ervaring is opgedaan met het nauwkeurig verwi- 
jderen van dergelijke dunne lagen, maar ook omdat het voor het opstellen van een bestek voor de 
sanering van het Ketelmeer als zeer belangrijk wordt gezien om over praktijkkennis van het gedrag van 
het t e  baggeren sediment te beschikken. Op deze manier kunnen op dit moment onvoorziene om- 
standigheden die te maken hebben met de eigenschappen van het Ketelmeerslib gedeeltelijk vooraf- 
gaand aan de aanvang van de eigenlijke sanering worden geïnventariseerd. 

Door verschillende baggertechnieken onder gelijke omstandigheden in te zetten zullen de proeven 
tevens informatie opleveren die voor fase 2 van het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen 
Waterbodems (POSW) van belang is. De projectgroep Baggertechnieken binnen dit Programma heeft 
hiertoe een minimum aantal van 4 baggertechnieken geselecteerd die geschikt zijn voor saneringsop- 
eraties. 

Door het technisch/inhoudelijk karakter van dit rapport i s  het onvermijdelijk dat er gebruik gemaakt 
wordt van een aantal woorden, waarvan de betekenis niet op het eerste gezicht helder is. Om deze 
reden is er in bijlage 1 een begrippen- en definitielijst bijgevoegd. 

1 .I integrale aanpak 

Bij de opzet van de baggerproeven is de procesmatige aanpak van waterbodemsaneringen van groot 
belang geweest. Het gaat immers niet om het testen van de prestaties van enkele baggerwerktuigen, 
maar om het saneren van de waterbodem van een relatief groot en ondiep watersysteem. Behalve de 
baggertechniek is daarbij het bodemonderzoek van groot belang, waarbij de belangrijkste vraag is op 
welke manier de ligging van de verontreinigde laag zo optimaal mogelijk kan worden vastgesteld. 

Behalve de opzet van het bodemonderzoek is bovendien het ontwerpen van het te baggeren terrein- 
model en het ontwikkelen van meetprocedures een doel van dit project. Vanzelfsprekend wordt aan- 
dacht besteed aan de chemische en ecotoxicologische kwaliteit van de waterbodem. Meer in de 
omgeving van het project zijn hersedimentatie en hydrologische effecten onderwerp van studie. 

1.2 Keuze van de baggertechnieken 

Geselecteerd zijn die technieken die voor het baggeren van de verontreinigde Ilsselmeerafzetting in 
het Ketelmeer geschikt zijn. Gezien de omvang van het uiteindelijke werk, de sanering van het 
Ketelmeer, is de productiecapaciteit van de techniek een belangrijk selectiecriterium. Een hoge pro- 
ductiecapaciteit is mede van belang omdat de sanering mogelijk in een relatief korte periode moet 
worden uitgevoerd, om zo herverontreiniging door interne resuspensie en hersedimentatie te 
voorkomen. 

Een tweede selectiecriterium is de nauwkeurigheid waarmee de verontreinigde laag ontgraven kan 
worden. Het doel van het baggerproces is om de verontreinigde laag zo volledig mogelijk te verwi- 
jderen, zonder daarmee de schone ondergrond op te nemen. Het verwijderen van schone ondergrond 
is uit kostenoverwegingen niet wenselijk omdat er onnodig productie wordt gemaakt en, wat belan- 
grijker is, omdat er onnodig beslag wordt gelegd op depotruimte. 
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Behalve nauwkeurig werken moet de baggertechniek ook alle losgesneden materiaal verwijderen: de 
mors en vertroebeling moeten beperkt blijven. Tenslotte dient de mengselconcentratie hoog te zijn, 
om de lozing van water uit het depot te  beperken, en dient de techniek geschikt te zijn om onder min- 
der gunstige weersomstandigheden te  kunnen werken. 

Op basis van deze criteria zijn uit een groot aantal mogelijke alternatieven een viertal principieel ver- 
schillende technieken geselecteerd, die op bovenstaande punten goed zouden scoren. Omdat enkele 
technieken door verschillende aannemers aangeboden worden is als principe gehanteerd dat de aan- 
nemer die de ontgravingstechniek het eerst in de praktijk toegepast heeft de voorkeur geniet. De ges- 
electeerde technieken zijn: 

de MILIEUSCHIJFCUTER (afgekort (MSC); 
de VEEGKOPZUIGER (afgekort (VKZ); 
de EMMERBAGGERMOLEN (afgekort (EBM). 

Alle vier technieken combineren hoge productie met grote nauwkeurigheid en weinig mors. Alhoewel 
de vierde techniek, in de bestaande configuratie, niet direct geschikt is voor een relatief ondiep meer 
met een dunne te verwijderen laag zoals het Ketelmeer, is de ongevoeligheid voor grof vuil een belan- 
grijk voordeel. Voor POSW, het programma dat zich richt op de ontwikkeling van saneringsprocessen 
voor waterbodems, is dat een belangrijke reden om de techniek te  willen beoordelen op inzetbaarheid 
als milieubewust werkend baggerwerktuig. De baggertechnieken worden meer in detail in bijlage 2 
beschreven. 

het grote WORMWIEL met milieukap en voorwaartse beweging (afgekort: WWZ); 

1.3 Rapportage 

Deze rapportage betreft de eindrapportage van de vier uitgevoerde baggerproeven en vervangt dan 
ook het interim rapport (proeven 1 & 2) van april 1996. Naas t  deze rapporten zijn er gedurende de 
looptijd van het project verschillende documenten geproduceerd. De onderstaande figuur geeft deze 
documenten in schema weer. Het projectarchief wordt beheerd door Directie Ilsselmeergebied van 
Rijkswaterstaat. 

Afbeelding 1: Rapportage baggerproeven 

Alhoewel volgens het bovenstaand schema is af te leiden dat de eindrapportage geheel overkoepe- 
lend is ten opzichte van de onderliggende rapportage is dit echter niet het geval. De interpretatie van 
de metingen voor met name de RDIJ rapportages (Bodemonderzoek-, Sedimentatie- en 
Meetdienstrapportage) en de Depotrapportage blijken niet in de planning te  passen voor afronding 
van onderliggende rapportage. Wel zijn de resultaten voor zover bekend in dit rapport verwerkt, 
tevens is aangegeven wanneer de resultaten nog concept zijn en in welk rapport de definitieve 
getallen gebundeld worden. In de gehele tekst van dit rapport is aangegeven uit welk rapport, notitie, 
document de informatie is ontleend, De nummers tussen de vierkante haken corresponderen met de 
literatuurlijst in hoofdstuk 9. 

--. 
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- 2 Doel Baggerproeven Ketelmeer 

Het doel van de baggerproeven is tweeledig: ten eerste is het doel om op praktijkschaal een sanering 
uit te voeren die informatie oplevert over de manier waarop de sanering van het gehele meer binnen 
de randvoorwaarden het best kan worden uitgevoerd. Ten tweede is het doel dat POSW zich heeft 
gesteld om verschillende baggertechnieken op een representatieve locatie te vergelijken en beoorde- 
len op hun effectiviteit bij het verwijderen van dunne lagen verontreinigde waterbodem [ll. 

Waarom zo'n nadruk op nauwkeurigheden? 

Zoals opgemerkt in de inleiding is het te saneren oppervlak groot in verhouding met het toekomstige 
beschikbare bergingsvolume. Het totaal beschikbare volume voor verontreinigd Ketelmeersediment is 
13 miljoen m3. Het volume van de verontreinigde laag is ongebaggerd (in-situ) 10 miljoen m3. Zonder 
rekening t e  houden met uitlevering is het voor overdiepte beschikbare volume 3 miljoen m3. Daarbij 
moet de kanttekening gemaakt worden dat de schatting van het volume van de verontreinigde laag, 
1 O miljoen m', grote onzekerheden bevat. 

Verdeeld over een saneringsoppervlakte van 2800 hectare blijft de laagdikte van de overdiepte 
beperkt tot 0,11 meter (berekend uit het beschikbare volume van 3 miljoen m3), een voor baggew- 
erken uiterst geringe laag. Met  andere woorden: om het meer volledig van de verontreinigde bodem 
te ontdoen, mag extra sediment worden verwijderd met een maximale gemiddelde dikte van 0,11 
meter. Daarin moeten meet- ontwerp- en maakfouten verdisconteerd zijn. Een niet geringe opgaaf. 

De informatie die van belang is voor de voorbereiding van de sanering van het Ketelmeer laat zich ver- 
talen in de volgende operationele vragen: 

Bodemonderzoek: Welke nauwkeurigheid kan gehaald worden bij het bodemonderzoek? Het gaat 
dan om de nauwkeurigheid van plaatsbepalen, van het meten van de veron- 
treinigde laag, van het peilen en van het modelleren. Welke plaatsbepalings-con- 
figuratie heeft een hoge nauwkeurigheid en is geschikt voor het werken op een 
watersysteem als het Ketelmeer? 

Baggeren: 

Depot: 

Milieueffecten: 

Welke nauwkeurigheid kan gehaald worden bij het ontgraven, wat zijn de produc- 
ties die gehaald kunnen worden bij verschillende mate van nauwkeurig ontgraven, 
wat is de mors en welke rol speelt vertroebeling? 

Welke consequenties heeft het storten van Ketelmeersediment voor het beheer en 
de monitoring van het Ketelmeerdepot? 

Wat is de kwaliteit van de waterbodem na ontgraven, chemisch en ecotoxicolo- 
gisch? Hoe snel treedt er hersedimentatie op? Wat zijn de geohydrologische ef- 
fecten van het verwijderen van het sediment: heeft het gevolgen voor de kwel 
naar de omringende polders? 

Wanneer het gaat om het vergelijken van de technieken, het doel dat POSW zich gesteld heeft, wor- 
den bij het beoordelen van het baggerproces de accenten iets anders gelegd. Met  name de relatie 
tussen de drie kwaliteitsfactoren nauwkeurigheid, mors en vertroebeling en de kwantiteitsfadoren 
productie en mengselconcentratie is hierbij van belang. 
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3 Aanpak Baggerproeven 

3.1 Projectorganisatie 

Voor de projectorganisatie tijdens de uitvoering is gewerkt met een eenvoudig, plat organisatiemodel. 
Centraal hierin staat de Projectgroep Uitvoering, waarin zowel opdrachtnemer als opdrachtgever 
vertegenwoordigd zijn. De samenstelling van deze groep varieerde naar gelang het onderwerp en het 
baggerwerktuig. Het organisatieschema van de proeven is gegeven in afbeelding 2. 

Opdrachtgever 77 
i 

Uitvoerders 

Afbeelding 2: Organisatie baggerproeven 

Toelichting bij afbeelding 2: 

OPDRACHTGEVER 

PROJECTGROEP 

Opdrachtgever is de HID van Directie IJsselmeergebied en tevens mede-opdracht- 
gever namens POSW. 
De meet coördinator baggerproeven, meet coördinator depot, hoofd-uitvoerder 
en de contradbegeleiders (ondersteund door het USW) maken deel uit van de 
projectgroep zodat terugkoppeling naar uitvoerend en metend personeel als ook 
naar de opdrachtgever rechtstreeks mogelijk is. De groep bevat bovendien con- 
tract- en baggertechnische adviseurs. 

Rijkswaterstaat, RIZA, Bouwdienst, RDIJ, provincies en gemeenten. De stuurgroep 
heeft een klankbordfunctie. 
Toezicht ten behoeve van de baggerproeven werd gehouden door medewerkers 
van de Directie IJsselmeergebied en het bureau Uitvoering Sanering Waterbodems 
(USW). 
De meetleiders van boorploeg, depotmonitoring, peilvlet en specifieke metingen. 
De aannemers die de vier baggerproeven hebben uitgevoerd. 

STUK STUURGROEP Ketelmeer. Samengesteld uit vertegenwoordigers van hoofddirectie 

TOEZICHTHOUDERS 

MEETLEIDERS 
UITVOERDERS 

Door verschillende diensten en directies van Rijkswaterstaat is binnen dit project samengewerkt. 
Belangrijk om te melden is het feit dat zonder het bundelen van capaciteit het uitvoeren van dergelijke 
proeven niet mogelijk is. 

Zowel de eerste set baggerproeven in 1995 (Boskalis Oosterwijk en HAM-VOW) als de tweede set 
baggerproeven in 1996 (Dredging International en Baggerbedrijf de Boer) zijn uitgevoerd in combi- 
natie. Het gehele project heeft een duidelijke meerwaarde gekregen door de directe participatie van 
de aannemers bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de proeven. 

3.2 Bodemonderzoek 

De bovenste meter van de waterbodem in het Ketelmeer bestaat uit een aantal goed t e  onderscheiden 
geologische afzettingen. Een belangrijk jaartal is 1932 toen de Afsluitdijk werd gesloten en de toen- 
malige Zuiderzee werd omgevormd in het huidige IJsselmeergebied. De sedimentatie-omstandighe- 
den veranderden van zout-brakke omgeving naar zoet. In 1955 kreeg het Ketelmeer zijn definitieve 
vorm door de aanleg van de dijken rondom Oostelijk Flevoland. Het gevormde sediment voor 1932 
wordt Zuiderzee Afzetting genoemd, terwijl de sedimenten na 1932 IJsselmeer Afzettingen heten. In 
het Ketelmeer zijn in deze IJsselmeer afzetting twee verschillende lagen te onderscheiden namelijk, 
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een grijze en een bruine laag. De IJsselmeer bruin afzetting is na 1955 ontstaan (na het ontstaan van 
het Ketelmeer), terwijl de IJsselmeer grijs afzetting voor 1955 in het gebied werd afgezet. 
Afbeelding 3: Historie bodemopbouw (bron: Winkels en van Diem - RDIJ) 

O 

2 3Km 
. 

O L , - -  

Vanuit de doelstellingen van het project worden hoge eisen gesteld aan de nauwkeurigheid van het 
bodemonderzoek. Tijdens de voorbereidingsfase is de conclusie getrokken dat er een nieuw geïnte- 
greerd meetsysteem noodzakelijk is gericht op de sanering van het Ketelmeer. Het ontwikkelen en het 
testen van een dergelijk meetsysteem is het eerste hoofddoel van het bodemonderzoek. Het tweede 
hoofddoel van het bodemonderzoek is het beschikbaar stellen van nauwkeurige informatie ten beho- 
eve van de proefsaneringen van de waterbodem in het Ketelmeer. 

Het opzetten en het testen van een geïntegreerd meetsysteem is gebeurd in samenwerking met de 
Meetkundige Dienst Delft en de Meetdienst van de Directie IJsselrneergebied. De uitgangspunten 
voor het meetsysteem zijn hoge meetprecisie en betrouwbaarheid. Om een hoge meetprecisie te be- 
halen is als basis voor alle plaatsbepalingen in het Ketelmeer het dCPS-Kart systeem geïntroduceerd. 
Twee vaartuigen van de regionale Meetdienst zijn aangepast voor het gebruik van het dGPS-Kart sys- 
teem, om zo hoogwaardig bodemonderzoek te verrichten aan de waterbodem. 

Om een hoge betrouwbaarheid t e  halen zijn voorschriften ontwikkeld voor nagenoeg alle onderdelen 
van het meetproces. Het meetpersoneel is geïnstrueerd en getraind in de vaardigheden die horen bij 
hoogwaardig meten. De ontwikkeling van de zogenaamde protocollen en de resultaten van de testen 
staan beschreven in het handboek van de Meetkundige Dienst, 'I Goede Meet Praktijk Sanering 
Ketelmeer" [31. 

In een tweetal kleine gebieden in het Ketelmeer is, met het ontwikkelde meetsysteem, bodemonder- 
zoek verricht aan de waterbodem. Vanuit de proefopzet van de baggertesten is de doelstelling van het 
bodernonderzoek het vaststellen van de ligging en eigenschappen van de verontreinigde laag. De lig- 
ging van de verontreinigde laag wordt vastgelegd in het Digitaal Terrein Model (DTM) van de onder- 
zochte locatie. Het DTM is een schematisatie van de te saneren bodemlaag in x, y en z coördinaten. 
Ook aan het DTM worden hoge precisie- en betrouwbaarheidseisen gesteld. Om dit te kunnen realis- 
eren, is tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek een interactieve meetcampagne opgezet van 
waaruit het DTM is ontwikkeld. Om de precisie en betrouwbaarheid te kwantificeren is de constructie 
van het DTM gebeurd op basis van geo-statistische technieken. 

De eigenschappen van de waterbodem zijn bepaald met behulp van verschillende bemonsteringen 
waarmee gegevens zijn verzameld over de grondmechanische eigenschappen, fysische en chemische 
eigenschappen, gasgehalten en erodeerbaarheid van de verschillende bodemlagen. Het meest ge- 
bruikte boorapparaat tijdens het bodemonderzoek is de Vrij-Wit boor. Deze boor wordt geposition- 
eerd aan het dCPS-Kart plaatsbepalingssysteem en is in staat om ongestoorde waterbodem profielen 
te steken, die vervolgens geïnterpreteerd en eventueel bemonsterd kunnen worden. 
3.3 Baggerproeven 
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De technieken zoals gebruikt bij de baggerproeven zijn beoordeeld op de aspecten nauwkeurigheid, 
mors en vertroebeling in relatie tot productie en mengselconcentratie. Tevens is er aandacht besteed 
aan gevoeligheid voor grof vuil, dekkingsgraad en veiligheid- en gezondheidsaspecten. De bagger- 
proeven zijn onderverdeeld in een 40-tal testen (afhankelijk van baggertechniek) die volgens een 
bepaald scenario zijn gebaggerd. De scenario's zijn direct gerelateerd aan de laagdikte die gebaggerd 
moet worden. Er zijn drie scenario's geformuleerd: 

Scenario 1 : 
Scenario 2: 
Scenario 3: 

Een laagdikte van 0,20 meter; 
De bestaande verontreinigde laag met een variabele dikte van circa 0,40 meter; 
De in één slag maximaal haalbare laagdikte. 

Het accent van de proeven ligt op scenario 2, omdat dit scenario het meest overeenkomt met sanerin- 
gen in het algemeen en met de werkzaamheden tijdens de toekomstige sanering van het Ketelmeer in 
het bijzonder. 

Per vastgesteld scenario zijn de relaties onderzocht tussen de milieueffecten (nauwkeurigheid, mors 
en vertroebeling) en de behaalde productie en mengselconcentratie. Hierbij is met name de ideale 
combinatie van een hoge productie en nauwkeurigheid met weinig vertroebeling en mors van belang. 
Voor het vaststellen van relaties tussen verschillende procesparameters is het noodzakelijk om testen 
uit te  voeren bij verschillende van deze procesparameters. Bij deze proeven is ervan uitgegaan dat op 
basis van drie instellingen (b.v. 50,75 en 100% van de betreffende procesparameter) de relatie met 
de andere, ongewijzigde, parameters voldoende nauwkeurig is vast te  leggen. Per test wordt slechts 
één procesparameter veranderd. 

Voor de eerste twee baggerproeven is gekozen voor de MILIEUSCHIJFCUTTER (MSC) zoals ontwikkeld 
door Boskalis Oosterwijk en de WORMWIELZUIGER (WWZ) van HAM/VOW. Met een prototype van de 
MILIEUSCHIJFCUTTER zijn reeds proeven uitgevoerd in de Berghaven 141, met de WORMWIELZUIGER zijn er- 
varingen opgedaan in de haven van Delfzijl [5]. Een beschrijving van de beide werktuigen is gegeven 
in bijlage 2. Voor de WORMWIELZUIGER bestaan de diverse instellingen uit een combinatie van verhaal- 
snelheid, mengselconcentratie en wormtoerental. Voor de MILIEUSCHIJFCUTTER uit een combinatie van 
verhaalsnelheid, mengselconcentratie, cutter-toerental en 2 staplengten. 

Voor de tweede serie baggerproeven is gekozen voor de VEEGKOPZUIGER WKZ) van Dredging 
International en de aangepaste EMMERBAGGERMOLEN (EBM) van baggerbedrijf de Boer. De 
Veegkopzuiger is een verdere ontwikkeling van de SCOOPDREDGER en is vooral geschikt grniaakt om 
dunne lagen efficiënt te kunnen baggeren. Ervaring is reeds opgedaan bij projecten in he: kanaal te 
Hingene en de haven van Nieuwpoort. Met de aangepaste emmerbaggermolen is reeds veel ervaring 
opgedaan, zoals de sanering van de tweede binnenhaven te Scheveningen. Ook voor deze baggerw- 
erktuigen is een beschrijving opgenomen in bijlage 2. Voor de VEEGKOPZUIGER zijn de mengselconcen- 
tratie, streefproduktie (zwaaisnelheid) en vizieropening gevarieerd en bij de EMMERBAGGERMOLEN de 
emmersnelheid en de pallengte. 

3.4 Depot 

Voor beheer en monitoring van het depot is een meetplan [61 opgesteld waarin is aangegeven welke 
processen bij beheer en monitoring een rol spelen en hoe en met behulp van welke middelen deze 
processen kunnen worden gevolgd en (bij)gestuurd. Het meetplan is nader uitgewerkt in een draai- 
boek [26l voor de periode 1995 en een draaiboek [271 voor de periode 1996. De data verzameld in 
1995 is weergegeven in [28] en de data verzameld in 1996 is weergegeven in [29]. Het evaluatierap- 
port betreffende beheer en monitoring van het baggerproevendepot zal begin 1997 verschijnen 1381. 

3.4.1 Beheer en monitoring 
In de Wm- en WO-vergunningen is een aantal voorwaarden opgenomen dat betrekking heeft op 
het storten in het depot en het lozen vanuit het depot. Zo mag de te  storten hoeveelheid specie niet 
groter zijn dan 100.000 situ m'. De totale hoeveelheid op het Ketelmeer t e  lozen water mag niet grot- 
er zijn dan 500.000 m3, het lozingsdebiet mag niet groter zijn dan 1 .O00 m3/uur en het zwevend- 
stofgehalte in het te lozen water mag niet hoger zijn dan 100 mg/l. Het waterpeil in het depot mag 
maximaal overeenkomen met NAP +0,50 meter en na afloop van de baggerproeven moet gestreefd 
worden naar een peil overeenkomend met gemiddeld peil in het Ketelmeer (circa NAP -0,20 meter). 
Het maximaal toelaatbare gesedimenteerde speciepeil bedraagt NAP -030 meter. 

Naast de vergunningsvoorwaarden worden er andere voorwaarden gesteld op grond van het ontwerp 
en het gebruik van het depot. Zo zijn er op basis van het ontwerp van het depot eisen gesteld aan de 
maximale peilverschillen tussen het water in het depot en het Ketelmeerpeil. Door een waterschijf met 
een minimale dikte na te streven wordt de specie anaëroob gehouden, wordt de kans op stankoverlast 
verkleind en wordt de invloed van de wind op het in suspensie blijven en geraken van de specie ver- 
minderd. Als gevolg van de grote horizontale afmetingen van het depot in relatie tot de verticale 
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afmetingen moet aandacht worden besteed aan de wijze waarop het depot gevuld wordt. Voorkomen 
moet worden dat er bergvorming optreedt waarbij de specie tot ontoelaatbare hoogte wordt inge- 
bracht. 

Om ervaring op te doen voor het toekomstige permanente depot en het tijdelijke depot van de 
bouwlocatie is het van belang dat de waarnemingen op een eenduidige en toegankelijke manier wor- 
den vastgelegd. In het kader van het onderhavige beheer- en monitoringsplan zijn de ontwerppro- 
gramma's FSCONBAC en het WRO-waterkwaliteitsrnodel gevalideerd. 

3.4.2 Depotinrichting en metingen 
Het baggerproevendepot is cirkelvormig, heeft een diameter van circa 200 meter en wordt begrensd 
door een circa 5 meter brede kistdam. Afbeelding 4 geeft een indruk van de inrichting van het depot.. 
Afbeelding 4: Inrichting depot 

De zakbaken registreren de zetting van de initiële depotbodem en de meetinstrumenten bevestigd op 
de voetplaten van de zakbaken registreren de waterdruk, de gronddruk en de temperatuur aan de on- 
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denijde van de laag ingebrachte specie. Het meetsysteem Orpheus registreert het waterpeil in het 
depot. Met behulp van de twee slibmonitoren en bijbehorende dataloggers is het verloop in de tijd 
van het zwevend-stof in het depotwater geregistreerd. Met behulp van de twee centrifuge-inlaten in 
het depot, kan depotwater worden aangezogen ten behoeve van rnonstername. Door middel van 
centrifugeren kan een monster worden verkregen met een minimaal beoogde massa aan droge stof. 
In het depot bevindt zich een mobiel meetponton waarop een van de slibmonitoren is  gemonteerd en 
waar van af speciale metingen zoals speciemonstername en back-scattermetingen zijn uitgevoerd. 

Gedurende de baggerproeven is de specie hydraulisch in het depot gebracht via drijvende leidingen. 
Het einde van de leiding binnen het depot werd gevormd door de op het stortponton gemonteerde 
diff usor. 

-- 
I 
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3.5 Overzicht uitgevoerde metingen 

De metingen ten behoeve van het vastleggen van de resultaten uit de testen waren in principe 
beschouwend (passief). Dit in tegenstelling tot de metingen die uitgevoerd zijn door de aannemers die 
veelal de ingewonnen informatie gebruikten voor het (bij)sturen van het baggerproces. De volgende 
tabel geeft een overzicht van alle uitgevoerde metingen. 

1 

Tabel 1. Uitgevoerde metingen 

Uitvoerder Frequentie 

RWS RDIJ 

RWS RDIJ 

~~ 

1maaiper2-3testen 

Dagelijks 

RWS RDIJ Dagelijks 

RWS MD 3 - 5 maal 1/2 dag per werktuig 

RW5 MD 3 - 5 maai 1/2 dag per werktuig 

RWS RDIJ 1 maal per 2 - 3 testen 

RWS RDIJ Dagelijks 

Meetcoördinator 

RWS RDIJ 

Minimaal 3 maal per test 

Sterk variërend 

RWS RDIJ Per test 

Aannemer Dagelijks 

Aannemer 1 maai per 5 seconden 

Aannemer 1 maal per 5 seconden 

Aannemer 

Meetcoördinator 

Per test/bak 

Dagelijks 

RWS RDIJ/KNMI 

Waterloopkundig Laboratorium/ 
RWS RDIJ 

Tweemaal daags 

2 - 3 dagen per werktuig 

8 



4 Resultaten Bodemonderzoek en Ondersteunende 
Metingen 

Voor de baggerproeven is enerzijds een goed vastgelegde beginsituatie van belang en anderzijds moet 
de nauwkeurigheid van de metingen, waarmee een baggertechniek beoordeeld wordt, bekend zijn. 
In dit hoofdstuk worden het positioneringssytemen dGPS-Kart en dGPS-Trimble, de peilingen met be- 
hulp van een echolood, de bepaling van de verontreinigde laag en de vertaling naar een digitaal ter- 
rein model (DTM) in dit licht beoordeeld. 

In dit hoofdstuk wordt regelmatig gesproken over berekende en gemeten nauwkeurigheid. Het ver- 
schil is dat de gemeten nauwkeurigheid samengesteld is uit de volgende onderdelen: 

De nauwkeurigheid van het controlesysteem waarmee de nauwkeurigheid van het te onder- 
zoeken systeem bepaald wordt; 
De nauwkeurigheid van het te onderzoeken systeem oftewel de berekende nauwkeurigheid. 

Voor een beschrijving van bovenstaande begrippen wordt verwezen naar bijlage 1. 

I 

4.1 Evaluatie dCPS-Kart 

Voor de baggerproeven is gebruik gemaakt van het door de Franse firma Sercel geleverde dCPS-Kart 
(RTOF-KART-I) systeem en het door de Amerikaanse firma Trimble geleverde dCPS-Trimble 7400 sys- 
teem. Door de snelle ontwikkelingen op dit gebied is er reeds een nieuwer type dCPS-Kart (RTOF- 
KART li) systeem beschikbaar en worden door andere fabrikanten zeker gelijkwaardige aangeboden. 
De inzet van de dCPS-Trimble 7400 systeem door het Baggerbedrijf de Boer bevestigt deze trend. 

dGPS-Kart of dCPS-Trimble 7400 zijn tijdens het project gebruikt voor zowel de horizontale als verti- 
cale positionering. Een uitzondering hierop is de verticale positionering van de baggerwerktuigen tij- 
dens proef 1,2 en 3, waar gebruik gemaakt is van respectievelijk een drukdoos (hydrostatische druk 
ten opzichte van water niveau), de laserplane (verticale vlak vastgelegd door laserstraal) en nogmaals 
een drukdoos. 

Het dCPS-Trimble 7400 systeem is  alleen gebruikt door de Emmerbaggermolen en is derhalve alleen 
gedurende deze baggerproef met het referentiesysteem minilir/fennel gecontroleerd. Een restrictie hi- 
erbij is dat er in tegenstelling tot het dGPS-Kart systeem, geen monitorstation aanwezig is geweest. 
Tevens is de positie van de antenne van het referentiestation minder nauwkeurig dan het dGPS-Kart 
systeem ingemeten, wat heeft geresulteerd in een systematische fout van 0,014 meter in de verticale 
component. 

O m  de betrouwbaarheid van het dCPS te kunnen onderbouwen zijn verschillende metingen uitgevo- 
erd zowel tijdens het bodemonderzoek als gedurende de uitvoering van de proeven. Deze metingen 
met hun respectievelijke resultaten zijn voor de verticale component samengevat in bijlage 3. De be- 
langrijkste resultaten uit deze bijlage staan in tabel 2. Voor het vergelijk zijn de pieken in het dCPS sig- 
naal (Kart en Trimble) grotendeels verwijderd. Deze sprongen kunnen veroorzaakt zijn door mogelijke 
reflecties van het signaal op de opbouw van het baggerwerktuig. Een andere mogelijke verklaring is 
dat dGPS in dynamische omstandigheden beter werkt dan in statische omstandigheden. 

De eis aan de verticale nauwkeurigheid was gesteld als beter dan 0,050 meter (20,95%). Uit de resul- 
taten blijkt dat deze eis voor dGPS-Kart net gehaald is. Hierbij moet opgemerkt worden dat het ein- 
dresultaat (0,040 meter 20,95%) een gemiddelde spreiding is gebaseerd op statische- en dynamische 
metingen. De eis aan de horizontale nauwkeurigheid in dynamische omstandigheden is gesteld als 
beter dan 0,30 meter (20,95 %). Uit de resultaten van de metingen blijkt dat deze eis ruim gehaald is. 
Gezien de resultaten van de statische monitoring is de horizontale nauwkeurigheid beter dan 0,l O 
meter (20,95%). 
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Ook voor de dCPS-Trimble blijkt de eis aan de verticale nauwkeurigheid net te worden gehaald. Dit 
eindresultaat van 0,049 meter 20,95% is gebaseerd op een gemiddelde spreiding bij dynamische 
metingen. De eis aan de horizontale nauwkeurigheid is ook door de Trimble ruim gehaald. Opgemerkt 
moet worden dat ten aanzien van het dCPS-Trimble 7400 systeem aanmerkelijk minder statistisch ma- 
teriaal voorhanden was dan voor het dCPS-Kart systeem. 

Berekende Gemiddeld Gemeten 
nauwkeurigheid verschil nauwkeurigheid 
(2a, 95%) (Ref. meting) (20.95%) 

Referentie Nauwkeurigheid 
meetsysteem ref. Meetcysteem 

(20.95%) 

Meetsysteem 

DCPS-Kart 
monitoring station 

Waterpassing 0,003 0,054 -0,009 0.054 Statische meting 
(1 0% van 
uitbijters 
verwijderd!) 

Nauwkeurigheid 
Minilir op 
275 meter 

i 

DCPS-Kartn] 
(bodemonderzoek) 

Minilir Fennel 0,036 0,025 -0.034 0,044 
i 

DCPS-Kart [31 
(boringen) 

Tachymeter 0,015 

~ 

Nauwkeurigheid 
tachymeter 
geschat 
(afhankelijk 
afstand) 

Nauwkeurigheid 
Minilir op 
275 meter 

0.031 0,018 0,034 

DGPS-Kart[lII 

(Baggerproef 1) 
Minilir Fennel 0,036 0,032 0,001 0,098 

DGPS-Kart[lI] 

(Baggerproef 2) 
Minilir Fennel 0,036 Nauwkeurigheid 

Minilir op 
275 meter 

0,038 0,002 0,052 

DGPS-Kart 
(Baggerproef 3) 

Minilir Fennel 0,036 Nauwkeurigheid 
Minilir op 
275 meter 

0,029 0,013 0.046 

Tabel 2: Nauwkeurigheid verticale component (getallen in meten) 

De algemene conclusie is dat de geëiste nauwkeurigheden van de gebruikte kinematische dCPS syste- 
men gehaald zijn. De exacte verticale- en horizontale nauwkeurigheden zijn moeilijk te  bepalen omdat 
de nauwkeurigheden van de referentiesystemen in dezelfde orde van grootte liggen. De ontwikkeling 
van deze systemen staat echter niet stil en nieuwe systemen zijn nu al veel sneller te  initialiseren met 
minder satellieten en de nauwkeurigheden ervan zijn volgens de specificaties verbeterd. De 
Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat volgt en evalueert de verdere ontwikkelingen van het kine- 
matische dCPS. 
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4.2 Evaluatie peilingen 

De peilingen zijn enerzijds de basis geweest waarmee het DTM is bepaald en anderzijds zijn ze ge- 
bruikt om de baggerproeven te  beoordelen. Het gebruikte peilsysteem was dusdanig geconfigureerd 
dat een zo hoog mogelijke nauwkeurigheid bereikt werd. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van de 
antenne van het dCPS-Kart positionering systeem direct boven het meetpunt van de echosounder. 
Het peilsysteem en de meetprocedures staan beschreven in het handboek goede meetpraktijk van de 
Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat i RDIJ-ANM [31. 
De nauwkeurigheid van de peilingen is voor en na elke survey gecontroleerd door het varen over een 
vaste meetdrempel [14,22]. Tevens zijn de nauwkeurigheden van het kinematische dGPS, zoals 
bepaald in de vorige paragraaf, verwerkt in de berekende nauwkeurigheid. Deze nauwkeurigheid 
heeftvooral betrekking op de werking van het echolood. De resultaten zijn vermeld in tabel 3. 

Tabel 3: Nauwkeurigheden meetdrempel 

Uit de resultaten in de tabel blijkt dat er een behoorlijk verschil in nauwkeurigheid van de peilingen te 
constateren valt tussen de baggerproeven uitgevoerd in 1995 en 1996. Vooral het verschil in de verti- 
cale component wordt verder onderzocht en zal gerapporteerd worden in het rapport 
'Gegevensverwerking baggerproeven Ketelmeer' [22]. Als alleen naar de gecorrigeerde verticale 
nauwkeurigheid van de echosounder gekeken wordt valt op dat de waarde uit 1995 wel erg laag is 
(0,Oû meter) en dat de waarde in 1996 aan de hoge kant zit omdat 0,04 meter moeilijk te verklaren is 
door factoren inherent aan de werking van een echolood zoals, voortplantingssnelheid door water, 
resolutie en bundelhoek. 

De aanpak en gebruikte apparatuur van de peilingen in 1995 en 1996 was geheel gelijk met uitzon- 
dering van: 

De versie 1 van het dCPS-Kart plaatsbepalingssysteem is in 1996 vervangen door de nieuwere ver- 
sie 2. Uit een eerste analyse van de resultaten van het monitoringsstation blijkt dat gedurende 
1996 de nauwkeurigheid van de verticale component minder goed was dan in 1995, wat een mo- 
gelijke verklaring van het verschil in peilnauwkeurigheid kan zijn. De resultaten van deze analyse 
worden gerapporteerd in het bovengenoemde rapport gegevensverwerking [22]. 
In 1996 werden, in tegenstelling tot 1995, de peilgegevens gecorrigeerd voor de beweging van 
het peilvaartuig. Naar de huidige inzichten heeft dit echter geen negatieve invloed op de 
nauwkeurigheid van de uitgevoerde peilingen. 

Concluderend wordt gesteld dat de behaalde nauwkeurigheden het maximaal haalbare zijn. 
Problemen om de exacte nauwkeurigheid van het peilen te bepalen worden voornamelijk veroorzaakt 
doordat "aan de grenzen van wat mogelijk is" gewerkt wordt. Als hogere nauwkeurigheden toch 
noodzakelijk zijn dan zal het gehele proces van positiebepaling en peilen verder verbeterd moeten 
worden. Tevens zijn dan betere instrumenten noodzakelijk om die hogere nauwkeurigheden te veri- 
fiëren! Gezien de huidige stand van de techniek is  dit op de kortere termijn zeker geen reële optie. 

4.3 Bepaling verontreinigde laag 

De Vrij-Wit boorprofielen dienen in combinatie met de peilingen van de waterbodem als basis voor 
het DTM. In de eerste fase van het bodemonderzoek is gedetailleerd onderzoek gedaan naar de meet- 
nauwkeurigheid van de nieuwe ontwikkelde werkmethode. Als eerste is het dGPS-Kart systeem 
gecontro-leerd (zie paragraaf 4.1), waarna de gehele werkmethode onder veldomstandigheden is 
getest. De uitvoering van dit onderzoek is uitgebreid beschreven in het rapport "Onderzoek naar de 
ligging van de geologische afzettingen in het Ketelmeer" DI. De resultaten van het onderzoek in 
zowel 1995 als 1996 geven aan dat de werkmethode nog niet geheel voldoet aan de gestelde meeteis 
van 0,05 meter meetnauwkeurigheid in de z-coördinaat. 
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Om toch de gewenste nauwkeurigheden t e  halen zijn de gemeten laagdikten gekoppeld aan het wa- 
terbodem oppervlak zoals dit is bepaald met de detailpeilingen. Daarmee is de laagscheiding ten 
opzichte van N.A.P. vastgelegd. Voor de eerste twee baggerproeven met een peilnauwkeurigheid van 
0,04 meter (20,95%) en een bepaling van de laagscheiding tot  op 0 , O l  meter, wordt met deze meth- 
ode wel voldaan de meeteis van 0,05 meter. In 1996 is dezelfde werkwijze toegepast als in 1995, 
maar door de hogere onnauwkeurigheid van het peilen is de uiteindelijke nauwkeurigheid van de 
bepaling van het saneringsprofielO,O75 meter, waarmee dus niet voldaan wordt aan de gestelde eis. 

Concluderend kan gesteld worden dat de bepaling van de ligging van de verontreinigde laag in de Vrij- 
Wit boorprofielen op basis van visuele kenmerken wel een goede methode is, maar (nog) niet geheel 
voldoet aan de gestelde nauwkeurigheidseis. De werkwijze voor de vaststelling van de z-coördinaat 
van de Vrij-Wit boring behoeft nog enige verbetering wanneer deze als basis van het DTM moet 
gelden. Verbeteringen op dit terrein lijken inderdaad mogelijk. Gedacht wordt aan een concrete meting 
met behulp van een meetplaat analoog aan de rneetdrempel bij het peilproces. Tevens dient opnieuw 
aandacht geschonken te worden aan de nauwkeurigheid van het plaatsbepalingssysteem 
(zie paragraaf 4.2). 

4.4 Vertaling naar DTM 

De constructie van het DTM is gebeurd met behulp van geo-statistische technieken. Daarmee is het 
mogelijk de nauwkeurigheid van het terreinmodel te  kwantificeren [ I  61. Belangrijk bij het construeren 
van een DTM zijn het experimenteel variogram en het experimenteel semi-variogram van een gebied. 
Het experimenteel variogram geeft de ruimtelijke correlatie structuur van een variabele weer. In het 
diagram wordt een drempel (SILL) gevonden waarbij de semi-variantie tussen twee punten constant 
blijft. Op deze afstand zijn de metingen niet meer ruimtelijk gecorreleerd, dit wordt de RANGE ge- 
noemd. Wanneer de afstand tussen twee punten nul is zou de semi-variantie theoretisch ook nul 
moeten zijn. In de praktijk zal dit niet zo zijn door random variatie op zeer korte afstand en door meet- 
fouten. De semi-variantie op zeer korte afstand wordt de NUGGET genoemd. 

Door elk punt te combineren met elk ander punt uit de dataset kan een semi- variantie met een bijbe- 
horende afstand worden berekend. Alle combinaties van semi-varianties en afstanden weergegeven 
in een diagram vormen het experimenteel semi-variogram. Met behulp van een wiskundige functie 
wordt de ruimtelijke correlatie vastgelegd. Hiermee worden tevens de NUCGET, RANGE en SILL bepaald. 

In het Ketelmeer zijn drie deelgebieden onderzocht. Gebied I is de locatie iets ten oosten van 
Schokkerhaven parallel aan de Ramspoldijk en gebied II is het gebied te westen van het bagger- 
proevendepot; het gebied waar de baggerproeven 1 en 2 zijn uitgevoerd. Gebied III is het gebied ten 
zuiden van het baggerproevendepot, het gebied waar de baggerproeven 3 en 4 zijn uitgevoerd. Twee 
scheidingsvlakken zijn van belang bij het uitvoeren van een baggerproef. Allereerst de bovenkant van 
de te saneren laag, de waterbodem ook wel de IJsselmeer bruin bovenkant genoemd. Als tweede is de 
onderkant van de IJsselmeer bruin belangrijk, ook wel de bovenkant IJsselmeer grijs genoemd. 

In onderstaande tabel staan de belangrijkste kenmerken van de deze twee vlakken. 

Tabel 4 Kenmerken DTM (s-var. = semi-variantie) 

~ 

De SILL is bij gebied 111 afwezig omdat een kwadratisch model gekozen is waarbij de variantie blijft stij- 
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gen met toenemende afstand. De bovenkant IJm grijs betreft het ongestoorde gebied. 

! 

De doorlooptijd van de onderzoeksprocedure kan beperkt worden wanneer vanuit de geo-statistische 
analyse een directe terugkoppeling naar de uitvoering van de boorcampagne in het veld mogelijk is. 
Vanuit de constructie van een experimenteel semi-variogram en de daaropvolgende modellering kan 
een optimale bernonsteringsafstand worden bepaald voor een aanvullende bemonstering. Dit resul- 
teerde in een bernonsteringsafstand van 25 meter. 

De resolutie van het DTM voor proefgebied I is  10 bij 1 O meter, een hogere resolutie wordt niet aan- 
vaardbaar geacht gezien de schattingsfout bij de interpolatie. In proefgebied II en III is een resolutie 
van 1 bij 1 meter aanvaardbaar gezien de lage waarde van de schattingsfout van de interpolator. De 
resolutie van het DTM is in principe oneindig groot, omdat voor oneindig kleine punten de waarde 
wordt voorspeld (point kriging). 

Voor de sanering van het Ketelmeer is de aanpak volgens een geo-statistische verwerking een goede 
methode voor het bepalen van de saneringsgrens van de verontreinigde laag. Het verbeterde inzicht 
in de marges rond het saneringsprofiel is een randvoorwaarde voor het uitvoeren van een effectieve 
sanering. De kwaliteit van het uitgevoerde bodemonderzoek bepaald uiteindelijk de kwaliteit van het 
terreinmodel. De werkelijk behaalde nauwkeurigheden tijdens het bodemonderzoek (zowel Vrij-Wit 
boringen als peilingen) zijn niet eenvoudig exact te bepalen en blijven afhankelijk van de 
zorgvuldigheid waarmee de procedures uitgevoerd worden. 

4.5 Validatie DTM 

Voor het opstellen van het DTM zijn 152 boringen gezet op drie ruimtelijke schaalniveau's: respec- 
tievelijk. 100 meter, 20 meter en 1 meter. Met behulp van geo-statistische analyse is de ruimtelijke 
correlatiestructuur geschat. Dit model van de ruimtelijke structuur wordt vervolgens gebruikt voor het 
opstellen van het DTM. 

Vlak voor de eerste twee baggerproeven zijn nog 88 aanvullende boringen gezet om andere redenen 
dan die van het opstellen van het DTM. De gegevens van 84 van deze boringen zijn bruikbaar voor de 
validatie van het DTM. Het gemiddelde verschil tussen metingen en schattingen is 0,Ol meter met een 
bijbehorende standaard afwijking van 0,054 meter (o). Uit dit vergelijk blijkt dat het opgestelde DTM 
goed voldoet. 

korte afstand variabiliteit 
Het oorspronkelijke ruimtelijke model is gebaseerd op de drie genoemde ruimtelijke schaalniveau's. 
Samenvoegen van oude en nieuwe boorgegevens levert een set van 236 boringen op basis waarvan 
een nieuw ruimtelijke model kan worden opgesteld. Uit de evaluatie blijkt dat vooral de korte-afstand 
variabiliteit afwijkt van het oorspronkelijke model. Deze korte-afstand variabiliteit of nugget-variantie 
is gebaseerd op gegevens uit kruisvormige bemonsteringspatronen. Deze afstand tussen de boringen 
in deze kruizen bedraagt ongeveer 1 meter. 

Bij de interpretatie van de gegevens uit de kruisbemonsteringen bleek dat de variatie in laagdikte veel 
minder is dan in het geval van individuele boringen genomen op dezelfde plaats maar op een andere 
tijd. Een mogelijke verklaring is dat er bij de visuele interpretatie van de kruizen onbewust een corre- 
latie is gelegd tussen de boringen. Om dit effect te elimineren is een nieuw ruimtelijk model gemaakt 
waarbij de bemonsteringen van de kruizen zijn weggelaten. Dit heeft consequenties voor de optimale 
boorafstand: op het moment dat de korte-afstand variabiliteit groot is, heeft het verdichten van het 
meetnet tot op dit schaalniveau geen zin. Ter illustratie zijn de semi-variogrammen getekend in af- 
beelding 5 [161. 

Afbeelding 5: Semi-variogram 

o 5i 
O 20 40 60 80 100 120 140 160 

Bernonstcringsrístand 

- DTM mei  kruizen 
DTM ronder kruizen -- 
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5 Resultaten Baggerproeven 

in dit hoofdstuk worden de resultaten uit de baggerproeven ten aanzien van nauwkeurigheid, mors, 
vertroebeling en productie gepresenteerd. Er wordt tevens ingegaan op de relaties tussen de aspecten 
onderling, de verstorende factoren en de hydrodynamische- en meteometingen. 

In de berekening van de nauwkeurigheden en producties is, waar mogelijk, het optimale proces be- 
naderd. Dit betekent dat alle uitschieters waar een duidelijke verklaring voor t e  vinden is, niet zijn 
meegenomen in de berekening. Op deze manier worden invloeden van weer, gas, grof vuil en DTM 
verwijderd, voorzover deze zijn waargenomen. 

5.1 Nauw keu r igh ei d 

In deze paragraaf wordt regelmatig gesproken over berekende en gemeten nauwkeurigheid. Het ver- 
schil is dat de gemeten nauwkeurigheid samengesteld i s  uit de volgende onderdelen: 

De nauwkeurigheid van het controlesysteem waarmee de nauwkeurigheid van het te onder- 
zoeken systeem bepaald wordt; 
De nauwkeurigheid van het te onderzoeken systeem oftewel de berekende nauwkeurigheid. 

Voor een beschrijving van bovenstaande begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 

De resultaten met betrekking tot nauwkeurigheid zijn opgebouwd uit een veelheid van metingen op 
verschillende niveaus. Een probleem dat bij al deze metingen speelde is dat het systeem waarmee 
gecontroleerd is, vrijwel een gelijke nauwkeurigheid heeft als het te controleren systeem. In paragraaf 
5.3 is daarom een beschouwing opgenomen waarin enerzijds de bepaalde nauwkeurigheden gerela- 
tiveerd worden en anderzijds de verschillende nauwkeurigheden in relatie met elkaar beschouwd wor- 
den. 

5.1.1 Beschrijving nauwkeurigheden 

Om de nauwkeurigheid van de geteste baggertechniek in kaart te brengen is de nauwkeurigheid ges- 
plitst in een aantal deel nauwkeurigheden elk bestaande uit een horizontale en verticale cornpo-nent. 
Te onderscheiden zijn: 

Referentienauwkeurigheid: De nauwkeurigheid waarmee het referentiepunt op het baggerwerktuig 
bepaald wordt. Met behulp van het referentiepunt wordt de positie van 
het baggerponton aan de WERELD VASTGEKNOOPT. 

De nauwkeurigheid waarmee de positie van de ontgravingsmond 
bepaald wordt. De positie van de ontgravingsmond wordt ten opzichte 
van de referentie nauwkeurigheid bepaald met behulp van bijvoorbeeld 
een hoekmeter aflezing. 
De nauwkeurigheid waarmee het werk uiteindelijk opgeleverd is ten 
opzichte van het gewenste profiel. Deze nauwkeurigheid is in principe 
slechter dan de ontgravingsmond nauwkeurigheid door de invloed van 
onder andere mors, onderzuigen, bressen, etc. 

Ontgravings- 
mondnauwkeurigheid: 

Maaknauwkeurigheid: 

Bovendien wordt aandacht geschonken aan de: 

Stuurnauwkeurigheid: De nauwkeurigheid waarmee de ontgravingsrnond het gewenste profiel 
volgt. 
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Referentie 
nauwkeurigheid 

Baggerbedrijf de Boer: 
De emmerbaggermolen 

de 'Aalscholver ' 

I 
I 

Ontgravingsmond A 
nauwkeurigheid 

're ontgraven 
waterbodems 

profiel 

Maaknauw- 
keurigheid 

---&- 
Gerealiseerd 
prof iel 

Afbeelding 6: Nauwkeurigheden 

Met uitzondering van de stuurnauwkeurigheid moeten de nauwkeurigheden in de genoemde volgo- 
rde in principe steeds slechter worden, omdat bijvoorbeeld een fout in de positionering van het refer- 
entiepunt direct doorwerkt in de andere nauwkeurigheden. 

5.1.2 Resultaat nauwkeurigheden 

Omdat het Ketelmeer een relatief vlakke waterbodem heeft is de nauwkeurigheid van de horizontale 
positionering tijdens de baggerproeven (<0,30 meter) nauwelijks van invloed op de verticale 
nauwkeurigheid. De verticale nauwkeurigheid van ontgraven is intensief bemeten en gecontroleerd. 
Voor het bepalen van de diepte is tijdens het baggeren alleen bij de EMMERBAGGERMOLEN gebruik 
gemaakt van het kinematisch dCPS systeem. Tijdens de andere drie proeven is of gebruik gemaakt 
van de drukdoos (WORMWIELZUICER en VEECKOPZUIGER) of van een laserplane systeem 
(MILIEUSCHIJFCU'TTER). 
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De resultaten van de metingen voor de verticale component zijn samengevat in tabel 5. Voor de 
berekening van de gecorrigeerde nauwkeurigheid is de nauwkeurigheid van het controlesysteem ver- 
werkt. De nauwkeurigheid van positioneren van de ontgravingsmond is afhankelijk van de geteste 
baggertechniek en in principe onafhankelijk van de scenario's. Om deze reden is deze nauwkeurig- 
heid voor maar enkele testen bepaald met behulp van het Minilir/Fennel positionering systeem. Door 
deze onafhankelijkheid van de scenario's is het niet relevant om per scenario het gemiddelde en de 
standaard afwijking te  bepalen. 

De gegevens van tabel 5 zijn verkregen uit verschillende bronnen. De ontgravingsmond- 
nauwkeurigheid is beschreven door de Meetkundige Dienst in een aantal rapporten die zijn 
samengevat in bijlage 3. De stuurnauwkeurigheid is aangeleverd door de aannemer en de maak- 
nauwkeurigheid is berekend door de meetdienst van Directie IJsselmeergebied. 

GEMETEN 

' NAUWKEURIC r scenario 3 

- 
;HEID 

0,07 
0 , l O  

- 
Tabel 5 :  Verticale component baggemauwkeurigheden (getallen in meters. '-' = te weinig data) 

Opvallend is dat, alhoewel de EMMERBAGGERMOLEN als enige gebruik maakt van een handmatige sturing 
van de ontgravingsmond (wat zeer geconcentreerd werken noodzakelijk maakt), dit niet terug te vin- 
den is in een verslechtering van de verschillende nauwkeurigheden. De maaknauwkeurigheid van de 
EMMERBAGGERMOLEN voor scenario 3 kon niet worden bepaald door het probleem van het 
omhoogkomen van de bodem (zie paragraaf 5.6.3). De ontgravingsmondnauwkeurigheid van de 
WORMWIELZUIGER is negatief beïnvloedt door synchronisatieproblemen tussen het controlesysteem en 
de drukdoos. De WORMWIELZUIGER heeft een vaste ontgravingsdiepte over een breedte van 8 meter. Dit 
kan nadelig werken met betrekking tot de behaalde nauwkeurigheid bij inzet in meer geaccidenteerde 
gebieden. 

Er blijkt geen duidelijk verschil t e  zijn in de gemiddelde maaknauwkeurigheid ten opzichte van de ver- 
schillende scenario's en tussen de baggertechnieken onderling. Bij de maaknauwkeurigheden zoals 
genoemd in de tabel moet wel de opmerking gemaakt worden dat de berekende nauwkeurigheid 
sterk afhangt van de behaalde peilnauwkeurigheid. De eis gesteld aan de maaknauwkeurigheid was 
vooraf vastgesteld op 0,05 meter (20,95%). 

Het meten van de verticale component van de ontgravingsmond is met uitzondering van de EM- 

MERBAGGERMOLEN uitgevoerd met drukdoos of laserplane. Bij vergelijk van deze systemen met de 
MinilirIFennel (bijlage 3) bleek dat de behaalde nauwkeurigheden van zowel de drukdoos als de 
Laserplane slechter te zijn dan de dGPS-Kart. Wat betreft stabiliteit is echter de drukdoos en de 
Laserplane weer beter. Welk systeem gebruikt moet worden is uiteraard afhankelijk van de aannemer 
die een afweging zal moeten maken tussen nauwkeurigheid en stabiliteit. 
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5.1.3 Statistische beschouwing 

I 

I 

Als controle op de verschillende nauwkeurigheden is de maaknauwkeurigheid afgeleid uit de ge- 
noemde deelnauwkeurigheden. Voor de ontgravingsnauwkeurigheid van de Wormwielzuiger moet 
rekening gehouden worden met de beschreven, synchronisatieproblemen tijdens de controlemetingen 
[I 11. In de berekening is de gemiddelde afwijking niet meegenomen omdat deze minimaal is. De ge- 
bruikte formule is als volgt: 

6 2  afgeleid = 62 ontgr. mond + 62 stuur 

Berekende Berekende stuur- 
ontgravingsmond- nauwkeurig-heid 
nauwkeurig-heid 

(2a,95%) 

Tabel 6: Controle nauwkeurigheden (getallen in meten) 

De afgeleide en berekende maaknauwkeurigheden zoals vermeld in tabel 6 zijn niet geheel aan elkaar 
gelijk. Dit verschil kan voornamelijk verklaard worden door de ontgravingsmondonnauwkeurigheid en 
de peil-onnauwkeurigheid. De berekende ontgravingsmondnauwkeurigheid wordt sterk beïnvloed 
door de nauwkeurigheid van de minilir, waardoor makkelijk verschillen van enkele centimeters kunnen 
ontstaan. Als de ontgravingsmondnauwkeurigheid bijvoorbeeld één centimeter toeneemt dan heeft 
dit een directe invloed op de berekende maaknauwkeurigheden. De conclusie kan dus ook hier 
getrokken worden dat de nauwkeurigheid van de controlesystemen onvoldoende zijn om een goede 
uitspraak te  doen over de behaalde nauwkeurigheden. Bij deze controle van nauwkeurigheden is 
overigens de (geringe) invloed van de mors niet meegenomen (zie volgende paragraaf). 

Ten behoeve van de baggerproeven 3 en 4 is tevens een statistische onderbouwing geformuleerd 
waarin de bovenstaande berekening verder is onderbouwd [341. 

5.2 Mors 

De morsbepalingen zijn uitgevoerd met de standaard Beeker sampler 1361. Per test zijn minimaal 3 
monsters genomen die visueel zijn geïnterpreteerd. Na de eerste twee baggerproeven in 1995 is 
geconstateerd dat er sprake is geweest van een leerproces bij de interpretatie van de monsters. Om 
toch een goed vergelijk mogelijk te maken is een herinterpretatie uitgevoerd met behulp van de 
gemaakte video opnamen. Bij de WORMWIELZUIGER zijn de metingen uitgevoerd vanaf het baggerwerk- 
tuig tijdens het terugstellen voor de volgende test. Bij de andere baggertechnieken was dit operation- 
eel niet goed mogelijk en zijn de metingen dan ook uitgevoerd vanaf het boorschip KETELMEER. 

De definitie van mors is als volgt [8]: 

Mors is  losgemaakt sediment wat niet in het transport systeem wordt meegenomen. 

Tijdens de morsmetingen van de eerste twee baggerproeven bleek echter dat deze definitie voor inter- 
pretatie van het monster niet hanteerbaar was. Daarom is tijdens de interpretatie van de monsters 
voornamelijk gekeken naar de verstoring van de toplaag van het monster. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen twee verschillende verstoringen: 

Los sediment wat bij scheef houden van het monster een bresgedrag vertoond. Deze laag is 
duidelijk een onderdeel van de mors zoals bedoeld in de voorgaande definitie en wordt dan ook 
als MORS aangeduid; 
Geroerd sediment waar in meer of mindere mate een verstoring te zien is, maar nog duidelijk 
sprake is van een samenhang van het sediment. Omdat de samenhang van deze laag duidelijk 
veranderd is wordt deze laag aangeduid als GEROERD. 
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Dredging International: 
'De Vlaanderen XV' 

met de veegkopzuiger 

RESULTATEN 
De gemiddelde geïnterpreteerde laagdikten van de mors verdeeld over de scenario's is weergegeven 
in tabel 7. Opgemerkt moet wel worden dat de gebaggerde laagdikte van de Emmerbaggermolen bij 
scenario 3 sterk afweek van de andere proeven (130 meter tegenover gemiddeld 0,70 meter). 

TOTAAL SCEN. 1 SCEN. 2 SCEN. 3 
Mors Geroerd Mors Geroerd Mors Geroerd Mors Geroerd -------- 

--___---- ~ 

<0,01 0,Ol <0,01 0.02 <0,01 0,Ol  < o m  0 9 2  - - - - - - 
< O O I  0,06 <0,01 0,04 0,Ol 0,06 0,Ol  O07 MSC I ------i 

< O O I  0,03 <0,01 0,Ol  <0,01 0,03 MKZ <0,01 0,02 I 

EBM <0,01 0,03 <0,01 0,04 <0,01 0,Ol <0,01 0,07 

WWZ 

Tabel 7: Resultaten gemiddelde laagdikte mors in meters 

Uit de tabel blijkt, met uitzondering van de WORMWIELZUIGER, dat alleen scenario 3 invloed heeft gehad 
op de resultaten van de geroerde laag. De mors is bij alle baggertechnieken vrijwel verwaarloosbaar, 
terwijl de gemiddelde geroerde laag bij de WORMWIELZUIGER en de VEEGKOPZUIGER duidelijk dunner is 
dan bij de MILIEUSCHIJFCUTTER en de EMMERBAGGERMOLEN. 

Discussie 

GEROERDE LAAG 

Of de geroerde laag aangemerkt moet worden als ongewenste mors is discutabel. De geroerde laag 
lijkt niet losgemaakt te zijn door de snijvlakken van de baggertechniek, maar een verstoring heeft wel 
plaatsgevonden! Deze verstoringen zijn mogelijke ontstaan door variaties in verticale druk of door 
schuifspanningen in het sediment die ontstaan door de ronddraaiende mechanische delen. Een een- 
duidige relatie tussen de laagdikte van de geroerde laag en externe oorzaken zoals wind en mechanis- 
che problemen is echter niet te leggen. Of de geroerde laag gekarakteriseerd moet worden als mors is 
natuurlijk mede afhankelijk van de mate van verontreiniging van deze laag. Op basis van de chemis- 
che analyses lijkt de geroerde laag niet als mors gekarakteriseerd te hoeven worden. Maar gezien de 
onzekerheden met betrekking tot de ligging van de verontreinigde laag en het theoretisch te bag- 
geren profiel zijn verdergaande conclusies niet mogelijk. 

VISUELE INTERPRETATIE 
Alle monsters zijn visueel geïnterpreteerd, maar additioneel zijn er ook enkele geo-technische bepalin- 
gen uitgevoerd (plasticiteitsindex, schuifsterkte) in combinatie met chemische analyses. Bij vergelijk 
van de verschillende bepalingen kwam echter geen eenduidig beeld naar voren. Van belang is ook dat 
er een groot resolutie verschil zit tussen chemische en geotechnische palingen enenijds (0,05 - 0,l O 
meter) en visuele interpretatie anderzijds (0,Ol  meter). 
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5.3 Vertroebeling 

HAM-VOW: De 
Wormwielzuiger 

'Willem Bever' 

Vertroebeling veroorzaakt door het baggerproces is een belangrijk onderdeel van de beoordeling van 
een baggertechniek, omdat door vertroebeling verspreiding of hersedimentatie mogelijk is van veron- 
treinigd sediment en/of opgeloste verontreinigingen. Om vergelijking van technieken mogelijk te  
maken is gebruik gemaakt van de standaard meetmethode zoals ontwikkeld door gemeentewerken 
Rotterdam (in kader van MKO) en de Combinatie Speurwerk Baggertechniek (CSB) [ lol. 

Het doel van het onderzoek is om de ontwikkeling van de vertroebeling door het gehele baggerproces 
te meten bij de vastgestelde scenario's. Per baggertechniek is er bij ieder scenario minimaal een keer 
gemeten (met uitzondering van de EMMERBAGGERMOLEN door extreem slecht weer). De resultaten wor- 
den niet alleen beïnvloed door de baggertechniek maar ook door locatie gebonden aspecten (bijvoor- 
beeld waterdiepte) en de vertroebelingsgevoeligheid van de waterbodem. Omdat de baggerproeven 
in min of meer dezelfde locatie hebben plaats gevonden is een vergelijk van de resultaten mogelijk. 
Om een vertaling mogelijk te maken naar andere gebieden is tevens een vertroebelingsgevoeligheid 
onderzoek uitgevoerd [I 91. 

De karakteristieke verhoging (AC) geeft gemiddeld over de diepte de toename van vertroebeling op 
de rand van een gebied van 50x50 meter rondom het centrum van de baggeractiviteiten. De S-pa- 
rameter geeft aan hoeveel kilogram droge stof per kubieke meter gebaggerde waterbodem in suspen- 
sie is gebracht [171. 

7 1 O O O O 

O O 5 05 2 0,l 

25 4 30 4 20 2 

30 10 

Tabel 8: Resultaten gemiddelde vertroebeling per scenario 

In tabel 8 is een duidelijk verschil te zien in de waarden van de vertroebelingskentallen met de 
WORMWIELZUIGER en MILIEUSCHIJFCUTTER aan de lage zijde en de VEEGKOPZUIGER en gemodificeerde EM- 

MERBAGGERMOLEN aan de "hoge" zijde. De "hoge" zijde kan echter gerelativeerd worden. Van de 
gebaggerde specie is het volumegewicht circa 1450 kg/m3. Per m3 komt dit overeen met een droge 
stof gewicht van circa 720 kg. Een S-parameterwaarde van 1 O kg/m3 houdt dan in dat "slechts" 1,4 
% van de baggerproductie in het oppervlaktewater wordt opgewerveld. In gevallen van extreme 
vervuiling blijft dit een grootte waarmee rekening moet worden gehouden, echter in absolute zin is 1 
% een lage waarde. Daarbij komt nog dat de bruto baggeractiviteit in de metingen is onderzocht. De 
ervaring tijdens deze metingen is dat er in en rond het baggergebied gebeurtenissen plaatsvinden die 
niet direct of slechts zijdelings met het primaire baggerproces verband houden, bijvoorbeeld het aan- 
varen van vletten voor personeelsverkeer, activiteiten van multicat, scheepvaart door derden, stor- 
men, e.d.. Hiervan is waargenomen dat hierdoor ook omvangrijke opwervelingen ontstaan. Het blijft 
daarom belangrijk de vertroebeling door de baggeractiviteit steeds in verhouding te zien, hoewel het 
verleidelijk is de meetwaarden in absolute zin te evalueren. 



De gemeten geringe verhogingen van de WORMWIELZUIGER en de MILIEUSCHIJFCUTER zijn goed te verk- 
laren door externe oorzaken. De relatief hoge waarde voor de WORMWIELZUIGER bij scenario 1 is 
veroorzaakt door eenmalig bewust een te hoog toerental in te  stellen. De andere scenario 1 testen 
gaven echter een minimale vertroebeling te zien. De waarde voor scenario 2 van de MILIEUSCHIJFCUTTER 
kan verklaard worden doordat de slang van de ontgassingspornp tijdens de proef gebarst is. 

Ook in absolute zin is een verklaring te vinden voor het uiteenlopen van de waarden van de vertroe- 
belingskentallen voor de verschillende technieken. De verhoogde waarden van de VEECKOPZUIGER en de 
EMMERBAGGERMOLEN worden niet in hoofdzaak veroorzaakt door het ontgravings- en zuigprincipe. Bij 
de metingen van de VEEGKOPZUIGER is een relatie te  zien van de kentalwaarden met de zwaaisnelheid 
van de zuiger zelf. Bedacht moet worden dat een relatief omvangrijk stalen lichaam (en omvangrijke 
ladder) door relatief ondiep water beweegt. Afgezien van de retourstroming onder het vlak van de 
baggerwerktuigen door de geringe kielspeling en de eroderende werking daarvan draagt dit mecha- 
nisme bij tot het uitsmeren en onderhouden van de primaire troebelheidswolk die bij het ontgraven 
ontstaat. illustratief in dit opzicht is de vergelijking met de metingen rond de EMMERBAGGERMOLEN in de 
2e Binnenhaven van Scheveningen waar de waterdiepte minimaal 2-maal zo groot was. Bij deze 
metingen werden AC-waarden gevonden van 20 tot 35 mg/liter. Echter in de meetvertikalen verder 
van de emmerbaggermolen waren de verhogingen in het algemeen niet ver boven de achtergrond- 
waarde. Bij de Ketelmeerproeven zijn in deze regionen de verhogingen wel t e  vinden. Dit resulteert 
voor Scheveningen in lagere S-parameterwaarden en voor Ketelmeer in hogere. Hoewel de MILIEUSCHI- 

JFCUTER een omvangrijk vaartuig is zijn de zwaaisnelheden in vergelij-king tot die van de ingezette 
VEEGKOPZUIGER veel geringer. Natuurlijk zijn zwaai- en verhaalsnelheden geen onafhankelijk in te 
stellen grootheden. Ze zijn afhankelijk van de baggertechniek, de omvang van de zuig-/haal-instal- 
latie, het aangesneden oppervlak en het gewenste scenario [25]. 

5.4 Productie 

De productie is mede gerelateerd aan de mengselconcentratie tijdens ontgraven/transport en de 
dichtheid van het in situ sediment. De mengselconcentratie is een directe maat voor het extra water 
dat toegevoegd wordt om het sediment te  verpompen en beïnvloedt daarom direct het sedimentatie 
en consolidatie proces in het depot. De dichtheid van het in situ sediment is belangrijk omdat hiermee 
de verschillende productiemetingen met elkaar vergeleken kunnen worden. 

5.4.1 Productie vergelijking 

De productie is berekend met behulp van: 
Peilingen; 

Om de verschillende producties te vergelijken zijn alle berekende producties vertaald naar in situ pro- 
ducties. Voor deze omrekening is met name de situ dichtheid van belang. De situ dichtheid kan tevens 
gebruikt worden voor het omrekenen van het in situ volume naar tonnen droge stof (TDS) ten beho- 
eve van de massabalans en voor het berekenen van de mengselconcentratie (verhouding in situ vol- 
ume en debiet tijdens transport). Op basis van het uitgevoerde geo-technisch onderzoek 19,351 is 
voor de proeven met de Milieuschijfcutter een gemiddelde dichtheid van 1,425 gebruikt en voor de 
andere baggertechnieken een gemiddelde dichtheid van 1,45 ton/m’ . 

DebieVconcentratiemeter in transportleiding of meting in de beunbakken; 
Door gebruikmaking van gebaggerde laagdikte en oppervlak. 

De berekende productie met de verschillende methoden zijn samengevat in tabel 9. Omdat de meth- 
ode waarbij gebruik gemaakt wordt van de peilingen als het nauwkeurigst wordt verondersteld, wordt 
deze methode als maatgevend aangehouden en derhalve op 100% gesteld. 

1 O0 106 96 

1 O0 99 115 

100 108 109 

1 O0 1 o1 116 

Tabel 9: Vergelijk producties (%) 
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De productie berekend tijdens transport (leiding of beunbakken), komt goed overeen met de produc- 
tie berekend uit de peilingen. De theoretische productie berekend uit gemiddelde laagdikte en het op- 
pervlak van de gebaggerde test, heeft een afwijking van gemiddeld maximaal 16%. Deze methode 
van productieberekening is dan ook alleen bruikbaar om een orde van grootte vergelijk te  maken met 
de productie uit de peilingen. Bij de EMMERBAGGERMOLEN is  voor het transport van het sediment gebruik 
gemaakt van beunbakken. In deze bakken is gemeten met zowel de l /2  bol- als tds-methode. Zoals 
reeds gebleken uit eerdere evaluaties bij andere baggerwerken is de tds-methode veel nauwkeuriger 
en is daarom ook als maatgevend aangehouden. De corresponderende waarde voor de 1/2 bol-meth- 
ode is 11 6%. Factoren die de (geringe) verschillen kunnen verklaren tussen de verschillende manieren 
om de productie te bepalen zijn: 

Randinvloeden bij bepalen DTM; 
Nauwkeurigheden van meetinstrumenten (echolood, debietmeter, etc.); 

Niet representatieve situ dichtheid of dichtheid van de korrel; 
Situ dichtheidsverschillen in de diepte. 

Om de gemiddelde situ dichtheid te controleren zoals bepaald uit de geo-technische monstername is 
tevens de situ dichtheid berekend met behulp van de productie bepaald uit de transportmetingen en 
de productie bepaald uit de peilingen. 

Tabel 1 O: Situ dichtheden baggerpraven (ton/m3) 

Uit de tabel blijkt dat, met uitzondering van de VEEGKOPZUIGER de gemiddelde dichtheden goed 
overeenkomen. De afwijking van de VEEGKOPZUIGER is te verklaren omdat er tijdens de proef problemen 
geweest zijn met de debietmeter. Dit heeft er toe geleid dat er per test een correctie heeft plaats- 
gevonden, die blijkbaar nog niet geheel sluitend heef? gewerkt. Opvallend is dat voor scenario 2, met 
uitzondering van de EMMERBAGGERMOLEN, de berekende dichtheid lager is dan bij 
scenario 1 en 3. 

5.4.2 Productie factoren 

Om een inschatting te kunnen maken van de bruto en netto producties (m3/uur), is in tabel 11 de ti- 
jdsbesteding tijdens de proeven getabelleerd met daaraan gekoppeld een extrapolatie naar het bag- 
geren van het Ketelmeer in een normale situatie. Om een relatie te leggen tussen netto- en bruto pro- 
ducties is gebruik gemaakt van factoren. De baggerproductie exclusief alle verletten, opstarten of 
verstellen wordt hierbij op 1 gesteld. Elke situatie die een invloed heeft op de productie van het bag- 
geren wordt vastgelegd als een factor waarmee de baggerproductie vermenigvuldigd wordt. 

19 41 12 28 37 46 25 42 1 1 1 1 1 1 1  1 
4 4 5 3 8  5 9 5 0,92 0,95 0.91 0,95 0,96 0.96 0,96 0.96 

10 4 10 10 19 5 21 14 0,81 0.95 0,79 0,86 0,90 0,90 0,85 038  
1 2 1 2  1 4 1 0.98 0,99 0,96 0,99 0,99 0,98 0,96 0,98 

O 5 0 0 0  6 O O 1 0,94 1 1 1 1,oo 1 1 
O O 1 6  O O O 2 4  1 1  1 0 , 7 6 1  1 1  1 

O 3 3 3 0  3 7 5 1 0.97 0,93 0,95 0.95 0,95 0.95 0,96 
34 34 34 9 0,651 0.66 0,66 0.91 085 0 3 5  036 0.92 

_j - 
Tabel 11:  Tijdsbesteding en factoren 
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BKO: De Vecht met 
Milieuschijfcutter 

i 

Onder het verstellen zoals genoemd in de tabel wordt zowel het terugstellen en alle ankeractiviteiten 
verstaan. De survey werkzaamheden zoals het in- en uitpeilen en de morsmetingen hebben de voort- 
gang van het baggerwerk sterk beïnvloed. Omdat tijdens regulier baggerwerk de surveywerkzaamhe- 
den veel beter geïntegreerd kunnen worden in de totale tijdsbesteding is in de kolom "tijdsbesteding 
baggeractiviteiten" een indeling in percentages gegeven exclusief deze survey werkzaamheden. De 
activiteit gekarakteriseerd onder overig bevat een substantieel percentage van de bestede tijd, maar 
de invulling blijkt sterkt te verschillen per baggerwerktuig. Voor een onderverdeling van de percent- 
ages wordt verwezen naar de rapportages van de desbetreffende proeven [I 5,341. 

Uit de resultaten van de tabel blijkt dat het grof vuil weinig of geen invloed gehad heeft op de voort- 

& 

gang van het baggerproces. De EMMERBAGGERMOLEN heeft reeds in voorgaande saneringsprojecten be- 
wezen vrijwel geen last heeft van het grof vuil. De WORMWIELZUIGER heeft een speciale constructie bij 
de ontgravingsmond om de vertraging door grof vuil zoveel mogelijk te beperken. De MILIEUSCHIJFCUT- 

TER en de VEEGKOPZUIGER zijn van de geteste technieken het meest gevoelig voor grof vuil, maar hebben 
weinig vertraging opgelopen omdat waarschijnlijk op de locatie van de baggerproeven een minimale 
hoeveelheid grof vuil aanwezig was. 

De geschatte factoren voor een sanering zijn onder normale omstandigheden duidelijk anders dan de 
factoren bepaald uit de proevenserie. De factor voor het opstarten en verstellen is dan namelijk kleiner 
omdat er tijdens een relatief korte proefduur anders gewerkt wordt dan tijdens een werkelijke saner- 
ing. De MILIEUSCHIJFCUTTER heeft langere tijd nodig om het grof vuil te verwijderen uit de ontgrav- 
ingsmond, vandaar dat deze factor iets hoger ligt dan de wormwiel. Het aandeel van verstellen en 
grof vuil wordt voor de VEEGKOPZUIGER groter genomen dan voor de andere werktuigen omdat door de 
hogere zwaaisnelheden en gerelateerde producties meer oppervlak per tijdseenheid verwerkt zal wor- 
den. 

Door een ontgassingsinstallatie in het baggerproces op te nemen zal de invloed van het gas te ver- 
waarlozen zijn, daarom is de factor tijdens de werkelijke sanering op 1 gesteld. Het wisselen van de 
bakken zal bij de EMMERBAGGERMOLEN door het gebruik van storten over beide zijden geen tijdsverlies 
meer ten gevolg hebben. De factor met betrekking tot het weer is moeilijk in te schatten aangezien 
het ingezette materieel afgestemd zal zijn op de te saneren locatie. In de factor overig i s  inbegrepen 
alle tijd benodigd voor calibraties en positionering en automatiseringsproblemen. Deze factor zal in 
een normale sanering, waar het baggeren steeds meer routine gaat worden, natuurlijk verminderen. 

Voor een andere locatie kunnen de genoemde factoren natuurlijk sterk verschillen. De gesommeerde 
factor kan gebruikt worden om de productie tijdens het baggeren om te rekenen naar de werkelijke 
productie. Als voorbeeld wordt een pompproductie van 450 situ m3/uur omgerekend naar een werke- 
lijke productie van 450 x 0,65 = 293 situ m3/uur. Dit betekent dat deze berekende productie onder 
normale werkomstandigheden gemiddeld haalbaar moet zijn. 

22 



~~ 

5.4.3 Productie versus laagdikte 

I 

De pompproductie (uitgedrukt in situ m3) tijdens het baggeren zoals bepaald uit de peilingen blijkt di- 
rect gerelateerd te zijn aan de gebaggerde laagdikte (afbeelding 7). Omdat de proeven uitgevoerd zijn 
met verschillende instellingen van het baggerproces is de aangegeven regressielijn niet representatief 
voor de maximale productie die haalbaar is bij een bepaalde laagdikte. 

O 0.2 0.4 0.6 0.8 I 1.2 7.4 1.6 

tebylkds I M @ b  (m) 

I x + worm*rhw(la = M i ~ q i m w  vaqltopnii%r I 
Afbeelding 7: Productie versus laagdikte 

De aangegeven lijnen zijn op basis van een lineaire regressie getekend en geven een indruk van de 
gemiddelde trend. Duidelijk is de invloed te zien van de verschillende instellingen tijdens de scenario's: 
bij gelijke scenario's zijn verschillende producties gerealiseerd. Opvallend is dat met uitzondering van 
de Veegkopzuiger de drie overige baggertechnieken een vergelijkbare regressielijn opleveren. De 
afwijkende lijn is te verklaren doordat de Veegkopzuiger werkt met een hoge zwaaisnelheid. Deze 
hoge zwaaisnelheid heeft natuurlijk vooral een directe invloed op de behaalde productie bij grotere 
laagd i ktes. 

5.4.4 Mengselconcentratie 

De mengselconcentratie is een maat voor de hoeveelheid water die tijdens het ontgraven toegevoegd 
wordt en is dan ook omgekeerd evenredig met de uitlevering. De mengselconcentratie is met uitzon- 
dering van de EMMERBAGGERMOLEN, een van de vooraf ingestelde parameters geweest. Bij de proeven 
met de WORMWIELZUIGER van de HAM bleek na de eerste 8 proeven dat de invloed van de mengselcon- 
centratie op de milieueffecten niet zichtbaar was. Daarom is voor de verdere testen van de 
WORMWIELZUIGER een vaste concentratie van 70% aangehouden. De werkelijke concentratie bleek 
gemiddeld 9% onder de ingestelde waarde te liggen. 

Alhoewel tijdens de baggerproeven bij de MILIEUSCHIJFCUTTER en de VEEGKOPZUIGER de mengselconcen- 
tratie minder goed te beheersen leek, blijkt dit achteraf toch mee vallen. Oorzaken van de minder 
goede beheersing tijdens het baggerproces zijn bij de MILIEUSCHIJFCU'ITER het voorkomen van gas en 
problemen met de pompbesturing, terwijl de VEEGKOPZUIGER veel last gehad heeft van de on- 
nauwkeurige debietmeter. De werkelijke concentratie van de MILIEUSCHIJFCUTTER bleef 15% onder de 
ingestelde waarde, terwijl de VEEGKOPZUIGER (na correctie van de onnauwkeurige debietmeter) 10% 
onder de ingestelde waarde bleef. 
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Van belang met betrekking tot de mengselconcentratie is ook de relatie met de gebaggerde laagdikte. 
Deze relatie is weergegeven in afbeelding 8. 

i 

Afbeelding 8: Concentratie versus laagdikte 

Duidelijk is te zien dat de EMMERBAGGERMOLEN bij de grotere laagdiktes een hoge concentratie heeft. De 
VEECKOPZUICER en de MILIEUSCHIJFCUTTER hebben een sterk variërende mengselconcentratie met een licht 
oplopende trend. De WORMWIELZUICER bleek een constante mengselconcentratie over de drie scenario's 
vast te kunnen houden. De aangenomen lineaire trend is overigens vrij arbitrair, gezien de spreiding 
van de punten zijn ook andere trends mogelijk. 

5.5 Relaties milieueffecten en productie 

Het vinden van relaties tussen milieueffecten en productie was een van de doelstellingen van de bag- 
gerproeven. Uit de resultaten blijkt echter dat een duidelijke correlatie binnen het onderzochte bereik 
van de instellingen niet eenduidig is te leggen. Afbeelding 9 geeft de relatie tussen de netto productie 
(exclusief verletten) en de nauwkeurigheid (20,95%). Het blijkt dat de nauwkeurigheid niet beïn- 
vloed wordt door een oplopende productie. 

Afbeelding 9: Productie versus maaknauwkeurigheid 

Ook blijkt er geen relatie te zijn tussen een oplopende productie en de mors. Voor de relatie tussen 
productie en vertroebeling is een te beperkt aantal metingen verricht om dit zinvol te presenteren in 
een grafiek. Als laatste is tevens de relatie met betrekking tot de weersinvloeden (significante 
golfhoogte) geanalyseerd, maar ook hier is geen verband aangetroffen met de maak- of stuur- 
nauwkeurigheid. De volgende conclusies kunnen daarom getrokken worden: 
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. De milieueffeden (mors, vertroebeling, nauwkeurigheid) worden niet beïnvloed worden door 
een oplopende productie, wat goed verklaard kan worden door het geheel geautomatiseerde 
proces waardoor de verschillende procesparameters goed op elkaar afgestemd worden. Pas als 
het aanbod aan sediment groter is dan het maximaal te  verpompen debiet zal er een (sterke) toe- 
name in de milieueffeden zichtbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is het ontstaan van mors door 
het losmaken van sediment zonder het te kunnen verpompen (BULLDOZEREN). 
De maximale productie wordt in hoge mate bepaald door de capaciteit van de pomp. Sneller ver- 
halen leidt in zo'n geval tot bulldozeren en niet tot hogere producties. 
Door de verregaande automatisering is de door pomp capaciteit begrensde productie voor een 
baggertech nie k haal baar. 
De grenzen van de technieken zijn wel benaderd, maar niet overschreden. Uitzonderingen hierop 
vormen de overschreden maximale pallengte van de EMMERBAGGERMOLEN [34], en de te  hoge 
wormwieltoerental bij de WORMWIELZUIGER. Bij de EMMERBAGGERMOLEN was geen duidelijke veran- 
deringen waargenomen met betrekking tot de milieueffecten, terwijl bij de WORMWIELZUIGER een 
directe vertroebelingstoename te zien was. 

. 

. 

5.6 Verstorende factoren ten aanzien van uitvoering 

Tijdens de uitvoering zijn verschillende niet verwachte problemen opgetreden. Als deze problemen 
niet t e  wijten waren aan de baggertechniek is ter wille van een zuiver vergelijk tussen de technieken, 
het effect op het resultaat zo goed mogelijk uitgefilterd. De volgende problemen zijn voorgekomen: 

5.6.1 Aanwezigheid van gas 

Alleen bij de eerste twee baggerproeven in 1995 heeft de aanwezigheid van gas geleid tot verstorin- 
gen. Wanneer er zich in een baggersnede veel gas bevindt, kan zich bij het verpompen van de specie, 
gas ophopen in het pomphuis van de baggerpomp. Tijdens de voorbereiding van de eerste bagger- 
proeven is er van uit gegaan, dat het in de baggerspecie aanwezige gehalte aan gas, vrij laag was: 
minder dan 5 volume procent. Omdat veldmetingen deze lage gehalten bevestigden is in eerste in- 
stantie besloten om baggertechnieken in te zetten zonder extra voorzieningen. Bij de uitvoering tij- 
dens de eerste twee baggerproeven deden zich echter wel problemen voor. De gasconcentraties 
waren dusdanig hoog dat het pompproces regelmatig onderbroken werd waardoor de bagger-pro- 
dudie sterk verminderde. Diverse aanpassingen zijn noodzakelijk gebleken om tot een redelijk opti- 
maal proces te komen. Bij de derde baggerproef was een effectief werkende ontgassingsinstallatie 
geïnstalleerd, terwijl de EMMERBAGGERMOLEN bij proef 4 door zijn mechanische ongravings- en trans- 
porttechniek sowieso ongevoelig is voor gasinvloeden. 

Het gasgehalte is door IGM (gemeentewerken Rotterdam) zowel in het veld als in het laboratorium 
bepaald. In het veld is het gasgehalte van de totale laag van circa 0,7 m bepaald, in het laboratorium is 
het gasgehalte per decimeter bepaald. Deze laboratorium bepalingen geven inzicht in de verde-ling 
van het gasgehalte over de boorkern. Daarmee kan een indruk gekregen worden van het gasgehalte 
van de te baggeren laag. Onder aanname van de dichtheid van de droge stof kan uit deze laboratori- 
um bepalingen het gasgehalte worden berekend. Omdat deze aanname echter vrij onzeker is, is 
tevens de verhouding tussen de gehalten in de verschillende deelmonsters gebruikt om op basis van 
het in het veld bepaalde gehalte een uitspraak te doen over het gasgehalte in een bepaalde laag. 
Tevens is vastgesteld dat het voorkomen van gas zeker niet homogeen verdeeld is in de verticaal. 

Een rekenvoorbeeld dat representatief is voor de baggerlocatie van de eerste twee proeven: het gas- 
gehalte in de gebaggerde laag is in het lab bepaald op gemiddeld 8% en in de totale laag op gemid- 
deld 6%. In het veld werd 4% gemeten. Het gasgehalte in de gebaggerde laag wordt dan berekend 
door het in het veld bepaalde gehalte te  vermenigvuldigen met de verhou-ding 8/6. Resultaat is een 
gasgehalte van 5 3 % .  In de praktijk bleek deze concentratie wel degelijk problemen op te leveren 
voor een continu baggerproces. Deze problemen hebben overigens tijdens de baggerproeven niet tot 
substantiële vertragingen geleid. 

5.6.2 Aanwezigheid van zand 

Het proefgebied voor de baggerproeven 3 en 4 bleek tijdens de proeven een grotere hoeveelheid 
zand te bevatten, dan vooraf voorspeld was. Dit leverde met name voor de Veegkopzuiger een prob- 
leem op, doordat de specie zonder mechanische processen in de veegkop van DI 'geschoven' wordt 
en vervolgens wordt verpompt. De hierdoor ontstane stagnatie in het 'inschuif-proces' is funest voor 
de productie. indien geprobeerd wordt zand te baggeren, dat niet gemakkelijk 'naar binnen schuift', is 
het mogelijk dat de kop geheel vol met zand komt te  zitten. De pomp achter de zandprop trekt vervol- 
gens vacuüm en er wordt geen specie verpompt. Aangezien de zwaaisnelheid niet wordt aangepast 
(ingesteld op de te verwachten specie), duwt de veegkop de nog voorliggende specie gedeeltelijk over 
en naast de veegkop. Dit effect wordt 'bulldozeren' genoemd. 
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De EMMERBAGGERMOLEN heeft geen merkbare last gehad van zand tijdens het baggeren. Wel is zand in 
het baggerproevendepot tijdens de inspeelweek een probleem gebleken. Door de zanderigheid van 
de ingebrachte specie moest de diffusor zeer regelmatig verplaatst worden (tijdverlies) en werd een 
soort 'zandrug' gevormd in het depot. Aangezien het zand niet representatief is voor het baggeren 
van de verontreinigde laag in het Ketelmeer en de stortcapaciteit in het depot niet verkleind mocht 
worden door de vorming van de 'zandrug', die een deel van het depot afsluit, is besloten de testen tij- 
dens de inspeelweken van de EMMERBAGGERMOLEN naar een andere locatie te verplaatsen. 

5.6.3 Omhoogkomen van de bodem 

Bij het uitvoeren van de testen in scenario 3 bij de EMMERBAGGERMOLEN, waarbij een laag van 1,5 meter 
werd weggehaald bleek dat in de peilingen na het baggeren het profiel circa 0,25 meter hoger te 
liggen dan het gewenste profiel. Na het elimineren van de mogelijkheid van een meetfout zijn er voor 
het verklaren van dit fenomeen de volgende mogelijkheden: 

Het echolood van het peilvaartuig heeft "dik water" (verplaatst sediment door dichtheidsstro- 
ming) gepeild i.p.v. de werkelijke diepte van de ontgraven laag. 
Om dit te  checken zijn de peilingen met de 33 kHz met de (normale) peilingen van 210 kHz 
vergeleken. Indien er "dik water" gepeild zou zijn, moet de 210-lijn stelselmatig boven de 33-lijn 
moeten liggen. Afgezien van enkele pieken (meer dan 0,4 meter verschil, welke verklaard wordt 
door de veel bredere bundelhoek van de echolood transducer), ligt de 210-lijn redelijk goed op 
de 33-lijn. Het peilen van "dik water" wordt hiermee uitgesloten. 
De ontgraven put (gat van 5Ox2Ox1,50 meter in ondiep gebied) is door gesedimenteerd materi- 
aal volgelopen (aangevoerd materiaal door wind, getijde en grote schroef-be-wegingen van de 
sleep- en duwboot). Ten tijde van het gesignaleerde fenomeen was het weer slecht (harde wind 
uit oostelijke richting). 
Het vollopen is niet waarschijnlijk om de volgende redenen: 

- Uit de morsgegevens is weliswaar een zeer slappe laag aangetroffen, deze was echter te 
gering in omvang om de toename van circa 0,25 meter te kunnen verklaren; 

- Bij een dichtheidsstroom over de bodem (van aangevoerd materiaal) zou "dik water" geme- 
ten zijn. Dit is niet gebeurt (zie boven); 

- De eerdere testen in de inspeelweek, waarbij ook laagdiktes van 1,5 meter gebaggerd zijn, 
hebben geen verhoging boven het gewenst profiel opgeleverd. 

De opgeleverde bodem is door de ontlasting van het verwijderde pakket omhoog gekomen 
(zwelling door sponsachtige holoceen veenlagen). 
Deze verklaring is redelijk waarschijnlijk, gezien de vergelijkbare problemen in het Grote 
Ketelmeerdepot. De helling, die aangetroffen is in de peilingen, is te verklaren door het tijdseffect 
(de laatst gebaggerde lagen hebben het kortst tijd gehad om omhoog te komen). Tevens heeft 
De Boer drijvende veenrestanten aangetroffen in de elevatorbakken (geen pakketten veen die tij- 
dens het baggeren kwamen boven drijven). Bij de morsbepalingen zijn enkele boringen dieper 
doorgezet. Hieruit bleek dat in alle gevallen veen is aangetroffen onder de specielaag. 

Nadat het probleem gesignaleerd was, is nog geprobeerd een locatie t e  zoeken waar het probleem 
zich hopelijk niet zou voordoen. Gekozen is voor een locatie buiten de aanwezige geulen (bij het grote 
depot trad het probleem met name op bij een 'oude' geul). Echter ook op de nieuwe locatie kwam de 
bodem omhoog en werden bij de morsmetingen in de ondergrond veenpakketten aangetroffen. 
Waarschijnlijk omdat er bij de andere baggertechnieken een minder dikke laag gebaggerd is, zijn 
dergelijke verschijnselen daar niet opgetreden. Ook de gerealiseerde maaknauwkeurigheden geven 
geen aanleiding om anders te vermoeden. 

5.7 Diverse metingen 

5.7.1 Hydrodynamische metingen 

GOLFHOOGTE REGISTRATIE 

Naast de visuele waarnemingen van de golfhoogte tijdens de baggerproeven is ook getracht om de 
golfhoogte in het proefgebied automatisch te registreren. Dit gebeurde middels een capacitatieve 
meting op de meetpaal. De geautomatiseerde inwinning van gegevens is niet verstoken geweest van 
problemen met name veroorzaakt door interferentie van radiosignalen (telemetrie, dGPS-Kart). 
Tijdens de baggerproeven gemeten significante golfhoogten hadden een gemiddeld maximum van 
0,35 -0,45 meter. De gemeten periode Ts ligt in het bereik van 1,2 tot 2,6 seconden. Deze condities 
waren in het algemeen niet zozeer een probleem voor het baggeren, maar meer voor de neven-ac- 
tiviteiten zoals bakwisselingen, verplaatsen van ankers en het niet nauwkeurig kunnen uitvoeren van 
de survey-werkzaamheden. 
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STROOMSNELHEIDSMETINGEN 
De automatische stroomsnelheidsmeting op de meetpaal is komen te vervallen. De invloed van de 
meetpaal (rond 0,9 meter) op de metingen werd te groot geacht. Bij aanvang van de baggerproeven is 
door ms. Ketelmeer met een Ott-molen een serie metingen uitgevoerd ter bepaling van de stroom- 
snelheid onder gemiddelde omstandigheden [15]. De gevonden waarden lagen in de range van 0,05 
tot 0,lO m/s, hetgeen overeenkomt met de verwachte waarden. De informatie is als voldoende 
beschouwd. De stroomsnelheid is daarom niet langer in het meetprogramma opgenomen. 

5.7.2 Meteorologische waarnemingen 

Windrichting en -sterkte zijn voor beide proevenseries vastgelegd. De testen met de baggertech- 
nieken laten geen verband zien tussen productie en nauwkeurigheid enerzijds en windsterkte anderzi- 
jds. Tijdens het werk is wel geconstateerd dat de MILIEUSCHIJFCUTTER iets meer last van de wind en de 
golven heeft gehad dan de andere baggertechnieken. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat tot 
tweemaal toe een test is afgebroken door te  veel golfwerking [15]. Wel moet rekening gehouden 
worden met het feit  dat vergelijking op dit gebied bemoeilijkt wordt door verschillende weersom- 
standigheden. 

Alhoewel de invloed van windrichting en -sterkte op het baggerproces niet erg groot was, bleek de 
peilnauwkeurigheid hier wel degelijk last van te  hebben. Een directe kwantificering van deze verslech- 
tering heeft niet plaats gevonden, maar als vuistregel kan wel aangehouden worden dat boven een 
significante golfhoogte van 0,30 meter de nauwkeurigheid van het peilen achteruit loopt. 

5.7.3 Geohydrologische effecten sanering 

De aanleg van de speciebergingslocatie IJSSELOOG en de sanering van het Ketelmeer kunnen geohy- 
drologische effecten hebben. Daarom is besloten om de geohydrologische effecten van de bagger- 
proeven t e  meten. De geohydrologische situatie van het Ketelmeer is zodanig dat er continue wegzi- 
jging optreedt. Dat betekent dat Ketelmeetwater langzaam door de holocene afzetting beweegt naar 
het dieper gelegen pleistocene zand. De snelheid waarmee dit gebeurt is ongeveer 1 mm/dag. Het 
verschil tussen het waterpeil van het meer en de stijghoogte van het grondwater in pleistocene zand is 
groot: meer dan 7 meter. De waterbodem van het meer bevat een circa 3 meter dik klei en veen 
pakket dat weerstand bied tegen dit potentiaalverschil. 

Door het afgraven van een laag van gemiddeld 0,5 meter van de meerbodem neemt de weerstand 
tegen inzijging af. Dit kan resulteren in een toename van de wegzijging en daarmee van de sti- 
jghoogte in het pleistocene zand. Omdat dit pleistocene zand zich ook onder de Noordoostpolder en 
Oostelijk Flevoland bevindt, wordt ook daar de stijghoogte hoger. In de polders kan dat resulteren in 
extra kwel, hetgeen uit landbouwkundig oogpunt bezwaarlijk is. Daarom is besloten de stijghoogte in 
het pleistoceen op korte afstand (500 meter) van de baggerproeven te  monitoren. 

Tijdens de baggerproeven 1 en 2 is gebleken dat deze relatief kleinschalige ontgraving geen effect 
heeft op de stijghoogte. In 1997, tijdens de baggerproeven 3 en 4, was inmiddels begonnen met de 
aanleg van het depot IJSSELOOG. De aanleg van dit depot resulteerde in zodanige geohydrologische ef- 
fecten dat het niet mogelijk is om een uitspraak te doen voor de baggerproeven 3 en 4. De verwacht- 
ing is echter dat ook ontgravingen in 1997 niet tot hydrologische effecten hebben geleid. 

5.7.4 Ecotoxicologische effecten sanering 

Doel van het ecotoxicologische onderzoek is om vast te stellen of de sanering van de waterbodem re- 
sulteert in een afname van de toxiciteit van de waterbodem. Daarvoor is voor en na de baggerproeven 
de toxiciteit van het sediment bepaald met behulp van de TRIADE-benadering [371. 

In 1996 zijn monsters genomen op een vijftal representatieve locaties, te weten: 

A 
B 
C 
D 
E duplovanD. 
F referentiesediment. 

locatie waar in 1995 volledig is gebaggerd. 
locatie waar in 1995 deels is gebaggerd. 
locatie waar in 1995 niet is gebaggerd. 
nulsituatie van de locatie waar in 1996 gebaggerd is. 

Per monster zijn de volgende analyses/experimenten uitgevoerd: . Chemische analyses; 

Bio-accumulatie-experimenten met Oligochaeten; 

Bio-assays (Daphnia magnatest, Chironomus ripariustest, Microtoxtest en de toxkits Rotox en 
Thamnotox); 

Veldinventarisatie naar dichtheden van muggelarven en kaakafwijkingen bij muggelarven. 
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De resultaten van het onderzoek zijn voor de korte termijn als volgt: 
Uit de chemische analyses blijkt dat het sediment van alle 5 locaties, A tot en met E, ernstig 
verontreinigd is (klasse 4 ENW). Weliswaar heeft de locatie A een betere kwaliteit wanneer naar 
absolute gehalten wordt gekeken, maar het eindoordeel volgens de LAWABO toetsing is het- 
zelfde. 
Er is bovendien geen duidelijk verandering waar te nemen in de toxiciteit van het sediment voor 
en na baggeren op locatie A. Wel kan geconcludeerd worden dat de toxiciteit van sediment D het 
hoogst is. 
De veldinventarisatie naar dichtheden laat zien dat de biomassazich nog niet heeft hersteld na 1 
jaar na afloop van de baggeractiviteit. 

Er kan op basis van deze resultaten nog geen uitspraak worden gedaan over de effecten van bagger- 
proeven 3 en 4 of over het herstel van locatie A op de langere termijn. Overwogen wordt om de lan- 
gere termijn effecten van de baggerproeven en, op termijn, de sanering, door middel ecotoxicologisch 
onderzoek te volgen. 
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6.2 Vullen depot en specie-niveau 

Het einde van de drijvende leiding in het depot werd gevormd door een eenvoudig uitgevoerde diffu- 
sor. De belangrijkste functie van de diffusor was spreiding van de inkomende speciestroom in het hori- 
zontale vlak, om zo te voorkomen dat materiaal van de oorspronkelijke bodem en reeds gesedi- 
menteerd materiaal in suspensie gaan. Het is zinvol een diffusor dusdanig te ontwerpen dat 
turbulentie in de uitkomende speciestromen zoveel mogelijk wordt beperkt. Hierdoor kan mogelijk het 
deel van de specie dat in suspensie geraakt worden beperkt. 

Gedurende de vier baggerproeven is goed voldaan aan de vergunningsvoorwaarden. De gerealiseerde 
stort- en lozingshoeveelheden en de daarbij opgetreden debieten liggen ruim onder de in de vergun- 
ningsvoorwaarden aangegeven waarden. Hetzelfde geldt voor de specie- en depotwaterpeilen. 

Ten tijde van de depotwaterlozingen zijn geen watermonsters genomen waarin een zwevend- stofge- 
halte is aangetroffen boven de in de WVO-vergunning aangegeven grens van maximaal 100 mg/l. 
Wel duiden slibmonitorregistraties tijdens de baggerproeven 1 en 2 op een drietal perioden waarin het 
zwevend-stofgehalte kortstondig circa 10 á 30 mg/l hoger was dan voornoemde grens. Om tijdens de 
baggerproeven 1 en 2 aan de vergunningsvoorwaarden te kunnen blijven voldoen was het bovendien 
nodig om in 1995 in week 26 en week 27 gebruik te maken van een flocculantenbak. Op basis van de 
ervaringen opgedaan bij de eerste twee baggerproeven, is voorafgaand aan de respectievelijke 
proeven 3 en 4, zoveel water afgelaten als tijdens de betreffende proef maximaal aan specie is inge- 
bracht. De bevindingen met betrekking tot geur en algengroei gaven bij alle baggerproeven geen aan- 
leiding aanvullende maatregelen te  nemen. 

6.1 Depotpeil en controle op gestorte en geloosde hoeveelheden 

Aan de hand van het geregistreerde depotwaterverloop is een controle uitgevoerd op de door de snel- 
heidsmeters tijdens de eerste twee baggerproeven bepaalde hoeveelheden geloosd water, gestort 
water en gestorte specie. Geconcludeerd kan worden dat de op grond van de door ORPHEUS bepaalde 
geloosde en gestorte hoeveelheden, circa 10 % hoger zijn dan met de snelheidsmeters geregistreerde 
waarden. Gezien alle onzekerheden die hierbij een rol spelen, met betrekking tot wind, neerslag, ver- 
damping, lek en wegzijging, is deze afwijking acceptabel. Wel is het zaak om de hoeveelheden die in 
het depot worden gebracht nauwkeurig te registreren. Niet alleen de speciehoeveelhe-den die 
gedurende de baggertesten worden ingebracht moeten worden geregistreerd, maar ook de specieho- 
eveelheden ingebracht gedurende het proefdraaien, de waterhoeveelheden ingebracht tijdens het 
schoondraaien en de waterhoeveelheden die door hevelwerking het depot instromen. Hevelwerking 
moet zoveel mogelijk voorkomen worden door de leiding af te  sluiten in de perioden waarin geen 
baggertesten worden uitgevoerd. 

Uit de registratie van het lozingsdebiet volgt dat gedurende de eerste twee baggerproeven 87.209 m3 
depotwater op het Ketelmeer is geloosd en gedurende de laatste twee proeven 60.506 rn3. 
Volgens opgaaf van de aannemers is tijdens de baggerproeven 47.737 situ m3 specie in het depot ge- 
bracht. De maximale bergingscapaciteit van het depot na sedimentatie en consolidatie bedraagt circa 
85.000 situ m3. Er is thans nog circa 43 % aan depotcapaciteit beschikbaar. 

De plaats waar het stortpunt zich in de tijd gedurende de eerste twee baggerproeven bevond is 
weergegeven in afbeelding 10. De vermelde data geven aan vanaf wanneer het betreffende punt in 
gebruik is geweest. 

Afbeelding 10: Stortpunten depot 
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In het depot is langs drie raaien op regelmatige tijL-n het specieniveau gepeild. Hr-  specieniveau werd 
ten opzichte van het actuele waterpeil bepaald met behulp van een zogenaamde halve bol methode. 
Aan de hand van de waterpeilregistraties is vervolgens het specieniveau ten opzichte van NAP bepaald. 

Afbeelding 11 : Positie meetpunten en specieniveau raai 1 
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In afbeelding 11 zijn de meetpunten weergegeven. Ter illustratie is het waargenomen specieniveau in 
raai 1 voor een zekere periode weergegeven. 

Gedurende de eerste twee baggerproeven is specie ingebracht binnen de westelijke helft van het 
depot. Bij de laatste twee baggerproeven is de specie binnen de oostelijke helft van het depot inge- 
bracht. Het huidige specieniveau varieertvan NAP -2,40 meter tot NAP -1 ,I0 meter met een gemid- 
delde van NAP -1,97 meter. Uit de specieniveaupeilingen uitgevoerd tijdens de eerste twee bagger- 
proeven is afgeleid dat de ingebrachte specie onder een helling van 1 : 15 à 70 blijft staan, met een 
gemiddelde helling van 1 : 35. 

6.3 Registratie zwevend stofgehalte 

. _1 

Het zwevend-stofgehalte van het depotwater is een belangrijke factor, omdat voor het bagger- 
proeven-depot en het toekomstige beheer van het definitieve depot hieraan eisen worden gesteld 
met betrekking tot  het te  lozen water. Ter bepaling van het verloop van het zwevend-stofgehalte, 
wordt gebruik gemaakt van twee slibmonitoren in het depot. De interpretatie van de waarnemingen 
van de slibmonitoren gebeurt door regelmatig watermonsters (ijkmonsters) te nemen en deze te  laten 
analyseren op het zwevend-stofgehalte. 

Op grond van de ervaringen opgedaan in de afgelopen perioden is de ijk- en onderhoudsprocedure 
van de slibmonitoren aangescherpt. Er moeten over de tijd verdeeld meer ijkmonsters worden 
genomen en de sensoren van de monitors moeten frequenter en met meer zorg worden schoonge- 
maakt, waarbij eisen worden gesteld aan het maximale nulpuntsverloop ten gevolge van vuilafietting. 

Voor de beoordeling van het verloop van het zwevend-stofgehalte in de tijd is tevens van belang 
inzicht te hebben in het verloop van de fractieverdeling van het zwevend stofgehalte. Hiertoe zijn tij- 
dens baggerproef 3 op verschillende tijdstippen centrifuge-monsters genomen en is van deze mon- 
sters de korrelverdeling bepaald. Nadere analyse moet uitwijzen of per fractie een valsnelheid kan 



worden afgeleid die bruikbaar is bij de interpretatie van het verloop van het zwevend-stofgehalte. 

6.4 Validatie WRO - Waterkwaliteitsmodel 

In het kader van de vergunningsvoorwaarden (WVO), ten behoeve van het inzicht in de verschillende 
processen binnen het depot en ten behoeve van validatie van het WRO-waterkwaliteitsmodel, zijn fy- 
sische en chemische analyses verricht op water- en slibmonsters. Hiertoe heeft op regelmatige tijden 
monstername plaatsgevonden. 

De slibmonsters zijn genomen met een Vrij-Witboor nabij het punt waar gestort werd. De watermon- 
sters zijn genomen met behulp van de centrifuge-inlaat oostelijk van het midden van het depot en de 
centrifuge-inlaat in de lozingskist. M e t  behulp van een centrifuge is  de zwevende stof geconcentreerd 
to t  een hoeveelheid van minimaal 40 gram droge stof, voldoende om een chemische analyse mogelijk 
te maken. 

Voorafgaand aan de baggerproeven zijn de zwevende stof concentraties voorspeld met het WRO - 
waterkwaliteitsmodel. Tijdens de proeven bleken deze concentraties enkele malen overschreden te 
worden. Het verschil tussen berekende en waargenomen concentraties kan grotendeels verklaart 
worden uit de manier waarop de productie is gemodelleerd: Bij de berekeningen is uitgegaan van een 
continue stortproces van 8 uur, terwijl in de praktijk gedurende perioden van maximaal een uur werd 
gestort. Dit resulteerde in hogere piekbelastingen met hogere concentraties zwevende stof. 

Het WRO-waterkwaliteitsmodel voorspelt met behulp van de waterhpecie balans de zwevende 
stofgehaltes. De met het model berekende zwevend-stofgehalten liggen 10 à 25% hoger dan de 
gemeten waarden. De belangrijkste mogelijke oorzaken hiervan zijn: 

De aangehouden fractieverdeling wijkt af van de werkelijke fractieverdeling van het ingebrachte 
materiaal. Met name verschillen in de grootte van de fractie < 2 pmeter zijn van grote invloed op 
het berekende zwevend-stofgehalte. 
Het met de slibmonitoren gemeten verloop van het zwevend-stofgehalte wijkt af van het werke- 
lijk opgetreden verloop. 

Wat betreft de chemische kwaliteit kan worden gesteld dat de concentraties aan organische mi- 
croverontreinigingen en zware metalen groter zijn dan verwacht. Dit komt doordat de bijdrage van de 
kleinere korrelfracties aan het zwevend-stofgehalte groter is dan in eerste instantie in de WRO-sys- 
tematiek werd aangehouden. 

6.5 Zakbaken - Validatie FSCONBAC 

De validatie van het model FSCONBAC is nog in onderzoek en zal derhalve alleen kort worden besproken. 
Een uitvoerig verslag zal beschreven worden in de definitieve rapportage van het baggerproevendepot 
[38]. De volgende punten komen uit de voorlopige validatie: 

De voorlopige bevindingen wat betreft de evaluatie van de zakbaakgegevens zijn positief. Het 
gedrag van de specie komt duidelijk naar voren uit de gemeten drukverlopen en met Fsconbag 
lijkt dit gedrag goed te simuleren; 
De waterspanningsmeters blijken binnen de verwachte nauwkeurigheid te functioneren. Echter, 
vanaf de periode mei-augustus 1996 vertonen ze een afwijkend gedrag dat waarschijnlijk 
veroorzaakt wordt door gasontwikkeling van de specie; 
De gronddrukdozen voldoen duidelijk niet aan de verwachtingen. Als gevolg van de afhankeli- 
jkheid van temperatuur is de onnauwkeurigheid al snel veel groter dan de verwachte 
0,5 kPa. Over grotere tijds- en temperatuursintervallen blijkt de afhankelijkheid van temperatuur 
bovendien niet-lineair en verlopen de nulpunten van de gronddrukdozen. Wel lijkt het mogelijk de 
met de gronddrukdozen gemeten verlopen met een voldoende nauwkeurigheid te corrigeren; 
De initiële depotbodem wordt gevormd door een slib-veenlaag. Als gevolg van het vullen van het 
depot met baggerspecie en het plaatsen van de zakbaken wordt de effectieve spanning in de slib- 
veenlaag verhoogd. Hierdoor is te verwachten dat de slib-veenlaag wordt samengedrukt; 
In de periode tot en met december 1996 zijn zettingen van de voetplaten van de zakbaken gereg- 
istreerd van 0,06 tot 0,11 m. Dit is substantieel minder dan op voorhand werd verwacht. Dat er 
minder zetting optreedt kan komen door velerlei oorzaken, zoals door randeffecten van de kist- 
dam, oorspronkelijk bodemmateriaal dat bij de aanleg van de kistdam vervangen is door zand. 
Echter, het meest waarschijnlijke is dat de bodem van het Ketelmeer ter plaatse veel minder 
samendrukbaar is dan verwacht. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen in dit rapport samengevat. 

Aanvullende metingen 
De eis aan de verticale nauwkeurigheid van het dGPS-Kart plaatsbepalingssysteem is vooraf gesteld 
als beter dan 0,050 meter (20,95%). Uit de resultaten blijkt dat deze eis net gehaald is. De eis aan de 
horizontale nauwkeurigheid was gesteld als beter dan 0,30 meter (20,95%). Uit de resultaten van de 
metingen blijkt dat deze eis ruim gehaald is. Voor de verticale positionering van de ontgravingsmond 
op baggerwerktuigen worden de laserplane en drukdoos vanwege hun stabiliteit vaak gebruikt. De 
verticale component van de verschillende dGPS systemen werkt zeker zo nauwkeurig, alhoewel de 
stabiliteit van het signaal nog verbeterd kan worden. 

De peilingen zijn uitgevoerd met een verticale nauwkeurigheid (20,95%) van 0,040 meter in 1995 en 
0,074 meter in 1996. Met  behulp van de helling van de meetdrempel is tevens een horizontale 
nauwkeurigheid (20,95%) berekend van beter dan 0,50 meter. De gemiddelde afwijkingen (systema- 
tische fouten) vallen binnen de ruis van de metingen. Als hogere nauwkeurigheden noodzakelijk zijn 
zal het gehele proces van positiebepaling en peilen verder verbeterd moeten worden. Tevens zijn dan 
betere instrumenten noodzakelijk om die hogere nauwkeurigheden t e  verifiëren. Gezien de huidige 
stand van de techniek lijkt dit op de korte termijn zeker geen reële optie. 

De Vrij-Wit boorprofielen dienen in combinatie met de peilingen van de waterbodem als basis voor 
het DTM. Om de gewenste nauwkeurigheden te halen zijn de gemeten laagdikten gekoppeld aan het 
waterbodem oppervlak zoals dit is bepaald met de detailpeilingen. Daarmee is de laagscheiding ten 
opzichte van N.A.P. vastgelegd. Omdat de nauwkeurigheid van het peilen groot is (0,04 - 0,07 meter) 
en de laagscheiding tot op 0,Ol meter kan worden bepaald, wordt met deze methode voldaan aan de 
meeteis van 0,05 meter. De werkwijze voor de vaststelling van de z-coördinaat van de Vrij-Wit boring 
behoeft echter nog enige verbetering wanneer deze als basis van het DTM moet gelden. Gedacht 
wordt aan een concrete meting met behulp van een meetplaat analoog aan de meetdrempel bij het 
peil proces. 

BAGGERPROEVEN 
Er blijkt geen duidelijk verschil te zijn in de maaknauwkeurigheid bij de verschillende scenario’s en bij 
de baggertechnieken onderling. De maaknauwkeurigheid schommelt rond de 0,05 meter 
(20,95%). De eis gesteld aan de maaknauwkeurigheid bedraagt 0,05 meter (20,95%) en is dus 
gehaald. Opgemerkt moet wel worden dat de nauwkeurigheid van het peilsysteem, een zelfde orde 
van grootte nauwkeurigheid heeft, als de maaknauwkeurigheid. 

De interpretatie van de morsbepalingen is niet eenvoudig geweest. De morslaag was goed te onder- 
scheiden en bleek gemiddeld minder dan 0,Ol  meterte bedragen. Onder deze laag bleek zich echter 
vaak een geroerde laag te bevinden. O f  de geroerde laag aangemerkt moet worden als mors is dis- 
cutabel. De geroerde laag lijkt niet losgemaakt te zijn door de snijvlakken van de baggertechniek, 
maar een verstoring heeft wel plaatsgevonden. Of de geroerde laag gekarakteriseerd moet worden als 
mors is natuurlijk mede afhankelijk van de mate van verontreiniging van deze laag. Deze relatie is op 
zijn beurt afhankelijk van de ligging van de verontreinigde laag en het theoretisch te baggeren profiel. 

De karakteristieke verhoging (AC) geeft de diepte gemiddelde toename van vertroebeling op de rand 
van een gebied van 50x50 meter rondom het centrum van de baggeractiviteiten. De S-parameter 
geeft aan hoeveel kilogram droge stof per kubieke meter gebaggerde waterbodem in suspensie is ge- 
bracht. De gemeten verhogingen voor de WORMWIEUUIGER en de MILIEUSCHIJFCU~ER zijn goed te verk- 
laren door duidelijk aanwijsbare oorzaken zoals een bewust te hoog gekozen wormtoerental of loss- 
chieten van de ontgassingsslang. De conclusie i s  dat deze twee geteste technieken tijdens normaal 
bedrijf weinig of geen extra vertroebeling veroorzaken. Bij zowel de VEEGKOPZUICER als de EMMERBAG- 

GERMOLEN werden lichte verhogingen in vertroebeling geconstateerd. Een onderscheid tussen de sce- 
nario’s is voor alle geteste technieken niet te  maken. Vergeleken met eerdere uitgevoerde metingen bij 
andere technieken zijn de gemeten waarden laag. 

De WORMWIELZUIGER heeft gebaggerd met een maximale pompproductie van 500 situ m3/uur, de MI- 

LIEUSCHIJFCUTER 300 situ m3/uur, de VEEGKOPZUIGER van 900 situ m3/uur en de EMMERBAGGERMOLEN van 
625 situ m3/uur. Door de hoge nauwkeurigheid van het peilen is de productie zoals berekend uit de in- 
en uitpeiling als maatgevend aangehouden. De pompproductie komt over de gehele proef genomen 
goed overeen met de productie berekend uit de peilingen. De theoretische productie berekend uit het 
product van een gemiddelde laagdikte en oppervlak van het testvak vertoont een afwijking van 
Maximaal 16%. 
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Tabel 12: Productie (situ m3/uur) versus laagdikte (meters) 

Tijdens de baggerproeven is maximaal 41 % van de tijd besteed aan het werkelijk baggeren. Dit per- 
centage wordt sterk beïnvloed door de werkwijze tijdens de proeven. Bij een normale sanering wordt 
dit percentage ingeschat als ongeveer 65%. De productie tijdens het baggeren (inclusief pallen en 
verpalen, exclusief verletten) blijkt direct gerelateerd te zijn aan de gebaggerde laagdikte. 

Het vinden van relaties tussen de milieueffecten en de productie was één van de doelstellingen van de 
baggerproeven. Uit de resultaten blijkt echter dat een duidelijke correlatie binnen het bereik waarin 
gemeten is, niet eenduidig is te leggen. Geconcludeerd wordt dat de milieueffecten (mors, vertroebe- 
ling, nauwkeurigheid) niet worden beïnvloed door een toename in productie, wat goed verklaard kan 
worden door het geheel geautomatiseerde proces dat de verschillende procesparameters goed op 
elkaar afgestemd houdt. Pas als het aanbod aan sediment groter is dan het maximaal te verpompen 
debiet zal er een (sterke) toename in de milieueffecten zichtbaar zijn (BULLDOZEREN). 

Het gemiddelde gasgehalte in de gebaggerde laag in de proefgebieden is circa 5,3%. In de praktijk 
blijken deze concentraties problemen op te leveren voor een continu hydraulisch baggerproces waar 
geen ontgassing wordt toegepast. Deze problemen hebben overigens tijdens de baggerproeven niet 
tot substantiële vertragingen geleid. Voor de uiteindelijke sanering van het Ketelmeer wordt echter 
verwacht dat deze problematiek opgelost wordt door een juist dimensioneren van een ontgassingsin- 
stallatie. Deze veronderstelling is bevestigd tijdens de derde baggerproef. 

Depot 
Gedurende de baggerproeven is goed voldaan aan de vergunningsvoorwaarden. De gerealiseerde 
stort- en lozingshoeveelheden en de daarbij opgetreden debieten liggen ruim onder de in de voor- 
waarden aangegeven waarden. Uit de registratie van het lozingsdebiet volgt dat in totaal circa 
147.715 m3 depotwater op het Ketelmeer is geloosd. Volgens opgaaf van de aannemers is in totaal 
47.737 situ m3 specie in het depot gebracht. 

In hoeverre het gebruik van de diffusor nodig is geweest, is niet eenvoudig uit de beschikbare 
gegevens af te leiden. Gezien het verloop van het specieniveau in de tijd, kan verwacht worden dat de 
uit de diffusor tredende speciestromen niet tot substantiële erosie van de initiële bodem dan wel van 
de reeds gesedimenteerde specie hebben geleid. 

Op grond van de ervaringen opgedaan in de afgelopen perioden is de ijk- en onderhoudsprocedure 
van de slibmonitoren aangescherpt. Het is van belang om in het vervolg meer ijkmonsters te nemen 
en de sensoren van de monitors frequenter en zeer zorgvuldig schoon te maken, waarbij eisen worden 
gesteld aan het maximale nulpuntsverloop ten gevolge van vuilafzetting. 

De met het WRO-waterkwaliteitsmodel berekende zwevend-stofgehalten liggen 10 à 25% hoger dan 
de gemeten waarden. De belangrijkste mogelijke oorzaken hiervan zijn de afwijkingen in de schema- 
tisatie ten opzichte van de werkelijkheid. Wat betreft de kwaliteit kan worden gesteld dat de concen- 
traties aan organische microverontreinigingen en zware metalen groter zijn dan verwacht. Dit komt 
doordat de bijdrage van de kleinere korrelfracties aan het zwevend-stofgehalte groter is dan in eerste 
instantie in de WRO-systematiek werd aangehouden. 

De voorlopige bevindingen wat betreft de evaluatie van de zakbaakgegevens zijn positief. Het gedrag 
van de specie komt duidelijk naar voren uit de gemeten drukverlopen en met Fsconbag lijkt dit gedrag 
goed te simuleren. De waterspanningsmeters blijken te functioneren binnen de grenzen van de 
verwachte nauwkeurigheid. Echter, vanaf de periode mei-augustus 1996 beginnen ze afwijkend 
gedrag te vertonen, waarschijnlijk door gasontwikkeiing in de specie. De gronddrukdozen voldoen 
duidelijk niet aan de verwachtingen. Als gevolg van hun temperatuurafhankelijkheid i s  de on- 
nauwkeurigheid al snel veel groter dan de verwachte 0,5 kPa. Over grotere tijds- en temperatuursin- 
tervallen blijkt de temperatuursafhankelijkheid bovendien niet-lineair en verlopen de nulpunten van 
de gronddrukdozen. Wel lijkt het mogelijk de met de gronddrukdozen gemeten verlopen met een vol- 
doende nauwkeurigheid te corrigeren. 
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8 Vooruitblik sanering Ketelmeer 

De invloed van de resultaten van de baggerproeven op de sanering van het Ketelmeer is nog niet 
geheel uitgewerkt. Met name het sedimentatieproces en de depot-aspecten zijn nog in onderzoek en 
zullen dan ook later worden gerapporteerd. In deze vooruitblik zullen vooral de invloed van de resul- 
taten van de baggertechnieken op de toekomstige sanering van het Ketelmeer beschreven worden. 

8.1 Verwi jderingspercentage 

Het rendement van de sanering van het Ketelmeer kan gesteld worden in termen als verbeterde 
kwaliteit van de waterbodem en herstel van de multifunctionaliteit. Omdat dit echter begrippen zijn 
waarmee niet eenvoudig gerekend kan worden, wordt voor de beoordeling van de effectiviteit van 
het baggerproces het begrip verwijderingspercentage gebruikt. Dit percentage is gedefinieerd als het 
verwijderde volume verontreinigd sediment ten opzichte van het totale volume verontreinigd sedi- 
ment. Door dit verwijderingspercentage te  koppelen aan kosten van de sanering kan een onder- 
bouwde afweging gemaakt worden tussen wat financieel mogelijk en technisch haalbaar is. 

Om inzicht te krijgen in het verwijderingspercentage in relatie met bijvoorbeeld overdiepte en kosten, 
zijn voorbeelden gegeven vanuit het ruimtelijk model en via de benadering van het FAST model. Voor 
de uiteindelijke sanering van het Ketelmeer zullen verschillende scenario's doorgerekend moeten wor- 
den en zal een keuze gemaakt moeten worden inzake uitvoeringsprocedure en de al dan niet accept- 
abele kosten. 

Ruimtelijk model 
Op basis van 187 boringen in de proefgebieden II en III is een ruimtelijk model gemaakt, hierbij zijn de 
voormalige klei- en zandwinputten buiten beschouwing gelaten. Bovendien is  het effect van de trend 
opgenomen in de ruimtelijke variabiliteit. Het geconstrueerde model is een best mogelijke schatting 
van de ruimtelijke variabiliteit van het beschouwde gebied in het Ketelmeer. Voor de discussie over de 
relatie tussen verwijderingspercentage, baggeroverdiepte en bemonsteringsafstand is dit model goed 
te gebruiken. Voor een te verwijderen laagdikte van 0,50 meter en een baggernauwkeurigheid van 
0,06 meter is in afbeelding 12 de relatie gebaggerde overdiepte en verwijderingspercentage 
weergegeven 
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Afbeelding 12: Relatie verwijderingspercentage en overdiepte 

In de grafiek is duidelijk het effect van de overdiepte te zien in combinatie met de gekozen bemonster- 
ingsafstand. 
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Gebruik van het FAST programma 
Het FAST programma is ontwikkeld in opdracht van het POSW om de relatie met verwijderingsper- 
centage en bemonsteringsafstand te optimaliseren. Tevens kunnen de financiële consequenties van 
verschillende saneringsvarianten zichtbaar gemaakt worden. Ten behoeve van het de toekomstige 
sanering van het Ketelmeer is een aantal varianten doorgerekend en samengevat in afbeelding 13. 
Deze figuur geeft een indicatie van wat het effect is van het verwijderingspercentage op de totale 
kosten van de sanering. Hierbij is het Ketelmeer als een gebied beschouwd en is een aantal aannames 
gemaakt met betrekking tot kosten van bodemonderzoek, baggeren en deponie. Bij de voorbereiding 
voor de sanering zal per onderscheiden dlocatie een dergelijke afweging gemaakt moeten worden 
tussen het gewenste resultaat en de daarbij behorende kosten. 

Optimalisatie sanering Ketelmeer 
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Afbeelding 13: Saneringvarianten 

Uit de afbeelding blijkt duidelijk dat voor een hoog verwijderingspercentage de kosten van het bode- 
monderzoek duidelijk mee gaan tellen. De kosten van het baggeren nemen geleidelijk af bij een afne- 
mend verwijderingspercentage, terwijl de stortkosten vrij constant blijven. De resultaten uit deze 
grafiek moeten vooral relatief gezien worden en de totale kosten zijn dan ook niet direct vertaalbaar 
naar de werkelijke kosten van een saneringsvariant. 

8.2 Bestekseisen 

De bestekseisen met betrekking tot het saneren van het Ketelmeer zijn toegespitst op de drie aspecten 
die van belang zijn bij het saneren van waterbodems in het algemeen: 

Nauwkeurigheid 
Vertroebeling 
Mors 

Uit de resultaten van de baggerproeven in het Ketelmeer en de pilot-saneringen zoals uitgevoerd door 
het POSW blijkt dat vooral de nauwkeurigheid een duidelijk meetbaar en controleerbaar criterium is. 
Door de baggerproeven van het Ketelmeer is duidelijk geworden wat met de huidige stand van de 
techniek op dit gebied mogelijk is. Nadat het minimale verwijderingspercentage is vastgesteld kan met 
behulp van de nauwkeurigheid van het DTM en de benodigde overdiepte een directe eis gesteld wor- 
den aan de nauwkeurigheid waarmee het theoretisch profiel gebaggerd moet worden. Om te 
voorkomen dat er tijdens het baggeren te  diep ontgraven wordt in combinatie met een ongewenste 
egaliseerslag moet ook tijdens het baggeren de nauwkeurigheid ten opzichte van het theoretisch 
profiel vastgelegd worden. Op basis van de Ketelmeer proeven is een maaknauwkeurigheid voor het 
gewenste profiel mogelijk van ongeveer 0,05 meter (20,95%). De nauwkeurigheid waarmee de ont- 
gravingsmond gedurende het baggeren bepaald kan worden is berekend op 0,04 meter. Vertaald naar 
bestekseisen en mede gezien de relatie met de nauwkeurigheid van het peilen betekent dit dat een eis 
van 0,l O meter (2a,95%) technisch realiseerbaar en controleerbaar is. Er bestaat natuurlijk wel een 
statistische kans van 5% voor overschrijding van de tolerantie, waaraan aandacht moet worden 
besteed in het bestek. Bij de voorgaande beschouwing is geen rekening gehouden met het 
omhoogkomen van de bodem bij het verwijderen van dikkere lagen sediment. Als dit omhoogkomen 
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inderdaad op grotere schaal plaatsvindt dan kan de maaknauwkeurigheid alleen nog via de ontgrav- 
ingsmondnauwkeurigheid gecontroleerd worden. 

Voor de mors en vertroebeling is een duidelijke bestekseis echter niet zo eenvoudig. Bij deze aspecten 
is het controleren van een eventuele eis zeer moeilijk. Voor mors is met name de interpretatie zeer 
subjectief. Het bovenste toplaagje is goed te onderscheiden, maar van een eventuele onderliggende 
geroerde laag met een meer samenhangend karakter is de interpretatie vaak discutabel. Vooralsnog 
kan alleen een duidelijke eis aan de losse toplaag gesteld worden. Op basis van de Ketelmeer proeven 
kan aan de toekomstige sanering een eis gesteld worden van gemiddeld 0,Ol meter mors met een 
maximaal toegestane spreiding van 0,Ol meter (20,95%).  De morsrneting moet zoveel mogelijk 
plaats vinden direct na het baggeren, tevens moet de frequentie van controle duidelijk worden vast- 
gelegd. 

Het stellen van een eis in een bestek aangaande vertroebeling en de controle daarvan is met de huidi- 
ge stand van de techniek niet eenduidig mogelijk. De Ketelmeer proeven hebben echter wel bevestigd 
dat voor het behalen van hoge ontgravingsnauwkeungheden een goed lopend geautomatiseerd bag- 
gerproces wenselijk is, wat weer als gevolg heeft dat de mate van vertroebeling minimaal is. Een eis in- 
zake vertroebeling in het bestek zou dus overbodig kunnen zijn. De geteste baggertechnieken met au- 
tomatische processturing geven zeker de indicatie dat vertroebeling en mors geminimaliseerd 
worden. 

Een uitzondering hierop vormde de EMMERBAGGERMOLEN die als enige gebruik maakte van een hand- 
matige sturing van de ontgravingsmond. De resultaten met betrekking tot de nauwkeurigheden 
waren vergelijkbaar met de andere geteste baggertechnieken. Of de resultaten van de vertroebeling 
acceptabel zijn hangt af van de nog uit te voeren analyse van het verwijderingsrendement. 
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Bijlage 1: Begrippen en Definities 

1 a Begrippen 

Nauwkeurigheid 
Nauwkeurigheid wordt gebruikt om enerzijds eisen te stellen aan bijvoorbeeld het ontgravingsproces 
en anderzijds om te  beoordelen of aan deze eis voldaan is. 

i 

De specificatie of eis waaraan een meting of techniek moet voldoen is goed te omschrijven. Een 
voorbeeld hiervan is: 95 % VAN DE WAARNEMINGEN MOET BINNEN DE AANGEGEVEN NAUWKEURIGHEID VALLEN. 

Het probleem komt echter pas om de hoek kijken bij het controleren van deze eis! Het controleren 
gebeurt meestal met een controle systeem. De resultaten uit een dergelijk controlemeting zijn een 
gemiddelde afwijking en een spreiding. Als het controle systeem foutloos werkt, dan is de afwijking 
gelijk aan de systematische fout van het gecontroleerde systeem en de spreiding gelijk aan de 
willekeurige fout. Met behulp van statistische steekproef technieken zoals de T-toets kan dan beo- 
ordeeld worden of de meting aan de specificaties voldoet. Deze toetsen zijn echter niet bruikbaar als 
het controlesysteem ook een eigen systematische en willekeurige fout heeft. Een bijkomend probleem 
is dat de orde van grootte van de nauwkeurigheid voor het controlerend en gecontroleerde systeem 
voor het merendeel van de metingen in dit project vrijwel gelijk zijn. Om de nauwkeurigheid van een 
systeem te bepalen is gebruik gemaakt van de volgende formule: 

1 

G2 te controleren systeem = O2 Vergelijkende meting - G2 controlesysteem 

Met deze formule wordt de nauwkeurigheid van het te controleren systeem gecorrigeerd voor de 
willekeurige fout van het controlesysteem. In het hoofdrapport wordt de berekende nauwkeurigheid 
gelijkgesteld met de nauwkeurigheid van het te controleren systeem en de gemeten nauwkeurigheid 
is gelijk aan de nauwkeurigheid van de vergelijkende meting. 

1 b Definities 

De definities zoals ze hier gebruikt worden zijn niet de absolute waarheid, maar geven wel weer hoe 
ze bij de baggerproeven Ketelmeer bedoeld zijn! 

1 E LIJNSVERWERKINC 

Onder eerste lijnsverwerking wordt verstaan het geschikt maken van de meetgegevens voor inter- 
pretatie. Alle eerste lijnsverwerking wordt uitgewerkt door de instantie of het bedrijf dat de rele- 
vante meting heeft uitgevoerd. 

ZE LIJNSVERWERKINC 

Onder tweede lijnsverwerking wordt verstaan de interpretatie van metingen. 

3E LIJNSVERWERKINC 

Onder derde lijnsverwerking wordt verstaan de integrale samenhang van alle metingen. 

Achtergrondwaarde veitroebeling 
Diepte gemiddelde vertroebelingswaarde in mg ds/l van de, niet door het baggerwerk verstoorde wa- 
terkolom in de proeflocatie. 

Berekende nauwkeurigheid 
De nauwkeurigheid van het gecontroleerde systeem. Hierbij is de nauwkeurigheid van het referen- 
tiesysteem in verdisconteerd. 

Gemeten nauwkeurigheid 
De nauwkeurigheid van het gecontroleerde systeem, zoals die gemeten is ten opzichte van het refer- 
ent iesysteem. 

Grof vuil 
AI het materiaal dat op een zeef blijf3 liggen van 0,2 x 0,2 meter. Met dien verstande dat materiaal dat 
toch door deze zeef gaat en een vertragende invloed heeft op het baggerproces ook wordt gekarak- 
teriseerd als grof vuil. 
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Karakteristieke verhoging vertroebeling 
Diepte gemiddelde verhoging van vertroebeling in mg ds/l op de rand van een gebied van 50 x 50 
meter rond het centrum van de baggeradiviteiten. 

Kruip 
Ook wel seculaire consolidatie genoemd, een proces van consolidatie van sediment dat zich over vele 
tientallen jaren uit kan strekken. 

Flocculanten bak 
Een aangepaste beunbak waar door middel van het toevoegen van bezinkingsmiddelen het zwevend- 
stofgehalte in het sediment wordt gereduceerd. 

Maaknauwkeurigheid 
De nauwkeurigheid waarmee het werk uiteindelijk opgeleverd is. Bijvoorbeeld de ligging van de wa- 
terbodem na het baggeren. 

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

Mengselconcentratie 
De verhouding van in situ volume en verpompt volume in procenten. 

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

Nauwkeurigheid 
Twee maal de standaardafwijking (o) van een normale kansverdeling. Dit betekent dat 95% van de 
metingen binnen de aangegeven nauwkeurigheid valt. Voor het berekenen van gemiddelden en stan- 
daarddeviaties van verschillende groepen van vergelijkbare waarnemingen zijn de volgende formules 
gebruikt: 

N P i * n i  
Gemiddelde (w) = - 

Ontgravingsmond nauwkeurigheid 
De nauwkeurigheid waarmee de positie van de ontgravingsmond bepaald wordt. De positie van de 
ontgravingsmond wordt ten opzichte van de referentie nauwkeurigheid bepaald met behulp van bi- 
jvoorbeeld hoekmeters en gyro aflezingen. 

Pallengte 
Het vooruitstellen van de Emmerbaggermolen, zodat een nieuwe snede gemaakt kan worden. 

Pomppmduktie 
Onder pompprodudie wordt verstaan de productie gehaald wordt tijdens een normaal baggerproces 
inclusief verstappen/verpallen, maar exclusief bijvoorbeeld verankeren en andere verletten. Deze 
term wordt ook gebruikt voor mechanische ontgravingssystemen waarbij geen pomp gebruikt wordt! 
De definitie blijft echter hetzelfde. 

Referentie nauwkeurigheid 
De nauwkeurigheid waarmee het referentiepunt op het baggerwerktuig bepaald wordt. M e t  behulp 
van het referentiepunt wordt de positie van het baggerponton aan de wereld vastgeknoopt. 

Referentiesysteem 
Het systeem wat gebruikt wordt om de nauwkeurigheid van een te controleren systeem vast te 
stellen. 
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Situ productie 
De productie uitgedrukt in 17-13 zoals het in de ongestoorde nog te baggeren locatie ligt. 

S-parameter 
Suspensie parameter die aangeeft hoeveel kilogram (droge stof) per kubieke meter gebaggerde wa- 
terbodem in vertroebeling is gebracht. 

Stuurnauwkeurigheid 
De nauwkeurigheid waarmee de ontgravingsmond het gewenste profiel volgt. 

Theoretische productie 
De productie zoals die theoretisch bepaald kan worden uit onder meer zwaaisnelheid, vizierhoogte, 
etc. 

VGS 
Vertroebelingsgevoeligheid standaard. Deze meting is  nog in ontwikkeling, maar moet een maat zijn 
voor de gevoeligheid van de waterbodem voor erosie. 
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Bijlage 2: Beschrijving baggertechnieken 

HAM-VOW De Wormwielzuiger Wiiiem Bever 
De WORMWIEUUIGER, WILLEM BEVER is een hydraulischmechanisch baggervaartuig waarbij het t e  bag- 
geren materiaal middels een horizontaal geplaatst wormwiel, mechanisch naar de zuigmond wordt 
getransporteerd. De WORMWIELZUIGER is middels de ophanging hydraulisch stuurbaar om diverse assen 
en kan aldus een van te voren gedefinieerd profiel afwerken. 

De WORMWIELZUIGER heeft een eigen breedte van 8 m en een diameter van 1,25 m. Het is voorzien van 
een ombouw / omkapping waaraan rond-om een slibscherm hangt tot op de waterbodem. Hiermee 
wordt de uitwisseling van bodemsediment vanuit de ontgravingszone met het oppervlaktewater 
tegengegaan. De baggermethode bestaat uit het "varen" van een vooraf vastgesteld raaienpatroon, 
voor deze baggerproeven met een lengte van circa 60 meter. Er wordt met een overlap van 1 meter 
met de vorige track gebaggerd. 

De tracks tijdens de proef hebben aldus afme-tingen van 60 m x 7 m = 420 m2. Iedere track is één test. 
Per track (proef 1 t/m 40) worden de instellingen gewijzigd [I01 en gedurende het baggeren gereg- 
istreerd middels sensoren en opnemers en vervolgens opgeslagen. De digitale opslag maakt een anal- 
yse en evaluatie van de proef na afloop mogelijk. 

Het gehele baggerproces, dat wil zeggen het mechanische ontgraven alsmede het pompproces (zuigen 
en persen), is middels het meten van de concentratie en andere relevante parameters geautomatiseerd 
zodat door terugkoppelingen optimalisatie mogelijk is. De baggerbaas controleert via monitoren het 
momentane baggerproces en is in staat op de automatische procesbeheersing in te  breken. 

De hydraulisch werkende "constant tension" lieren, waar de zes ankerdraden aan vastzitten en die 
eveneens onderdeel zijn van een semigeautomatiseerd besturingssysteem, zorgen ervoor dat de vet- 
ergang (afwijkingen van de rechte lijn) langs de raai minimaal is. Terugkoppeling op het plaatsbepal- 
ingssysteem (dGPS-Kart) vindt instantaan plaats. 

De WILLEM BEVER werkt op ankers die voorzover mogelijk buiten het baggervak worden geplaatst. De 
ankerdraden worden zodanig uitgezet en van ankerpontons voorzien dat de draden de bodem niet tot 
nauwelijks verstoren. 

BKO: De Vecht met Milieuschijfcutter 
De MILIEUSCHIJFCUTTER is ontwikkeld door Boskalis en bestaat uit een verdere ontwikkeling van de 
bodemschijfcutter, rond 2000 mm, met een vlakke, dichte bodem. Hij is voorzien van een ommantel- 
ing bij het niet snijdende gedeelte en van een verticaal beweegbaar vizier ter plaatse van het snij- 
dende deel van de cutter. De gehele ommanteling inclusief verticaal vizier kan ten opzichte van de lad- 
der worden verdraaid zodat het snijdende gedeelte aan weerszijde van de ladder kan worden 
gepositioneerd. Het vizier wordt zo aangestuurd dat de cutteropening boven de aan te snijden grond 
afgedicht wordt. De ommanteling en het beweegbare vizier dienen enerzijds om zo min mogelijk 
omgevingswater op te zuigen en om vertroebeling bij het baggeren van (vervuild) slib zoveel mogelijk 
te minimaliseren. Binnen in de CUTTER bevindt zich de zuigmond. Het zuigdebiet wordt afgestemd op 
de hoeveelheid te verwijderen slib. De cutter is om meerdere assen verstelbaar en kan binnen 
bepaalde grenzen een profiel volgen (maken). Het gehele baggerproces is geautomatiseerd. 

Het baggerplan van BKO voor het proefsaneringsbaggerwerk met de MILIEUSCHIJFCUTTER is o.a. 
gebaseerd op de afmetingen en de randvoorwaarden van de "Vecht", een snijkopzuiger waar de MI- 

LIEUSCHIJFCUTTER op is gemonteerd en de resultaten van het Digitale Terrein Model (DTM). De bagger- 
methodiek van de "Vecht" is identiek aan die van een normale snijkopzuiger, d.w.z. de zuiger draait 
om de werkpaal die in de aslijn van het baggervak is geplaatst en wordt zijdelings bewogen aan de 
hand van ankerdraden die aan de ladder zijn bevestigd. De voorwaartse beweging wordt geleverd 
door de hydraulische bediende paalwagen. 

Het paalwagensysteem is in staat om een slag van maximaal 3,3 m te maken (werkslag van de paal- 
wagen 3,O m). Aldus kunnen 2 tot 3 stappen met een staplengte van 1,5 tot 1 ,O m worden gemaakt 
alvorens de werkspud opnieuw moet worden verplaatst (Opgave BKO, zie baggerplan). De lengte van 
het baggervak is vooralsnog variabel en hangt van verschillende parameters af. De lengte van een 
baggervak varieert gemiddeld van 12 tot  15 m (4 tot 5-maal de paalwagen verplaatsing), een en 
ander is afhankelijk van de laagdikte, de concentratie in de persleiding, de verhaalsnel-heid en de 
vereiste baggertijd (vertroebelingsmeting : minimaal 60 minuten). De verhaalbreedte is 40 m. Het 
gemiddelde baggervak per proef beslaat aldus een minimaal oppervlak van ca. 12 m x 40 m = 480 m'. 

Bij het baggeren met de Vecht is de positionering van de zuiger ten opzichte van de van te voren 
gedefinieerde baggervakken zodanig dat de spudpalen het gebaggerde gebied zo min mogelijk ver- 
storen. De ankerdraden worden door ankerpontons van de bodem gehouden. 
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Dredging International: De Vlaanderen XV met de VEEGKOPZUIGER 

De VEECKOPZUICER is  een stationair baggerwerktuig, analoog aan een snijkopzuiger, maar voorzien van 
een veegkop. De VEECZUICER Vlaanderen XV beweegt zich voort door de baggerzone op dezelfde 
manier als een snijkopzuiger. Door middel van een werkspud, gemonteerd op een paalwagen en een 
hulpspud, vordert men in een snede. Om de werkspud wordt gezwaaid over een hoek van circa 30"BB 
en 30"SB, wat overeenkomt met een totale snedebreedte van 60 m. De zwaaibeweging wordt ver- 
wezenlijkt door middel van zijankers en zijdraden. 

Op de plaats waar zich bij een snijkopzuiger de snijkop bevindt, bevindt zich bij de Vlaanderen XV de 
speciale veegkop. Aangezien de lengte van de kop 2,l m is en na iedere zwaai 1,8 m naar voren wordt 
gestapt, is er een overlap van 30 cm tussen twee opeenvolgende sneden. Na drie stappen van 1,8 m 
(in totaal 5,4 m) wordt de hulpspud aan de grond gezet en wordt de paalwagen terug in de begintoes- 
tand gebracht. 

De veegkop van de Vlaanderen XV heeft een vaste hiel en een hydraulisch verstelbaar vizier. 
Aangezien de kop loodrecht op de ladder is gemonteerd, moet door de asymmetrie onderscheid wor- 
den gemaakt tussen een zwaai met "trekbeweging" en een zwaai met "duwbeweging". Tijdens de 
duwende zwaai bevindt de snijrand van de hiel zich op de te leveren diepte tijdens het baggeren. Deze 
snijrand kan ingesteld worden om een DTM, dat de onderkant van de verontreinigde laag voorstelt, te  
volgen. Het hydraulisch beweegbare vizier wordt aangestuurd om een DTM t e  volgen dat de 
bovenkant van de verontreinigde laag voorstelt. Tijdens de trekkende zwaai is het de snijrand van het 
vizier, dat zich in deze toestand lager dan de hiel van de kop bevindt, die zich op de te leveren diepte 
bevindt. Het DTM dat de bovenkant van de baggeren laag voorstelt wordt nu gevolgd door de hiel 
van de veegkop. Hiervoor dient de ladder op een neer te bewegen. 

Het zwaaien van de Vlaanderen XV gebeurt automatisch op basis van de DTM's van boven en on- 
derkant van de te baggeren laag, de streefwaarde van de produktie en van de mengselconcentratie. 
De zwaaisnelheid, het pompdebiet, de ladderdiepte en de vizieropening van de steekkop worden au- 
tomatisch aangepast om het gewenste profiel op te  kunnen leveren met de ingestelde wenswaarden. 
Wanneer aan het einde van de zwaai de zwaaisnelheid terugvalt en de zwaairichting wordt omge- 
keerd, wordt het pompdebiet automatisch verminderd in overeenstemming met de theoretisch 
weggesneden specie, met de bedoeling de mengselconcentratie in de leiding zo hoog mogelijk te  
houden, en het onnodig toevoeren van water in het baggerproevendepot te vermijden. De bagger- 
specie wordt door middel van een drijvende leiding in het baggerproevendepot gepompt. 

Baggerbedrijf de Boer: De emmerbaggermolen de Aalscholver 
De baggermolen beweegt zich in het kader door middel van 6 ankerdraden, te weten twee over stuur- 
boord en twee over bakboord en een boeg- en achteranker. Omdat het boeganker de baggersnede 
bepaalt, wordt deze indien mogelijk zo dicht mogelijk in de as van het te baggeren gebied geposition- 
eerd, waarbij het constant tensionsysteem op de achterdraad wordt gebruikt om de boegdraad op 
spanning te houden. 

Op de baggermolen zijn diverse aanpassingen aangebracht in het kader van milieubaggeren in het al- 
gemeen. De baggeremmers van de Aalscholver zijn voorzien van een ontluchtingssyteem. Hier 
ontsnapt de lucht, die in de emmer aanwezig is, na het lossen voordat de emmer weer schept bij het 
zeskant. De emmers die net gelost hebben over het vijfkant worden schoongespoten en de mors hier- 
van wordt in het beun opgevangen in een bak en door middel van deepwell pompen teruggepompt in 
de langszij de baggermolen liggende elevatorbak. 

De emmerladder van de Aalscholver is aan de zijkanten geheel door schotten afgeschermd. Aan de 
onderzijde is over de gehele lengte een morsgoot aangebracht waardoor eventueel uit de emmer 
gelopen specie terugstroomt naar het scheppunt of de bres. 

Door middel van beeldschermen wordt het dwarsprofiel gepresenteerd waar het scheppunt zich 
bevindt in de x, y en z. Wanneer de baggermolen over SB of BB aangedraaid is, kan ook hier de juiste 
pallengte bepaald worden. De opgebaggerde specie wordt in een langszij liggende elevatorbak 
gestort. Door middel van zogenaamde halve bollen en/of centrifugemethode kan (wordt) de inhoud 
van de bak met de door de scheepsmetingsdienst afgegeven beunbak ieder moment worden bepaald. 

De elevatorbak wordt door een duwboot naar de bij het baggerproevendepot liggende bakkenzuiger 
Averano gebracht. Deze zuigt de bak leeg en perst de specie in het baggerproevendepot. Het ben- 
odigde water om de specie te kunnen verpompen wordt, door een pomp opgesteld op een langszij het 
baggerproevendepot liggend ponton, onttrokken uit het baggerproevendepot en vervolgens terugge- 
pompt naar de bakkenzuiger. Hierdoor wordt voorkomen dat het baggerproevendepot teveel water 
gaat bevatten. 
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Bijlage 3: Meetresultaten verticale component 

HOOGTEMETINGEN 

ACTUELE MEETSYSTEMEN VERSCHILLEN TUSSEN 
MEETSYSTEMEN 

REFERENTIE OPMERKINGEN 

MEETSYSTEEM NAUWKEURIGHEID 

MEETSYSTEEM 

([Ml, 
20,95%) 

NAUWKEURIGHEID REFERENTIE MEET- NAUWKEURIGHEID 

VERSCHIL VERSCHILLEN SYSTEEM REF. MEETSYSTEEM 

GEMIDDELD 

[Ml ([MI, ([MI, 
20,95%) 20,95%) 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Meetkundige 0.003 

gronslag 
In vergelijk met 
andere metingen 

zeer hoge 
nauwkeurigheid 

Statische meting 

(10% van uitbijten 
verwijderd!) 

dC PS- Kart 0,054 

monitoring 
station 

-0,009 0,054 Waterpassing 0,003 

Nauwkeurigheid Minilir 
op 275 meter 

DGPS-Kart131 0.025 

(bodemonderroek) [I 11 

d-GPS-Kart t31 0,031 

(boringen) [ll] 

-0,034 0,044 Minilir Fennel 0,036 

Nauwkeurigheid 
tachymeter geschat 
(afhankelijk van 

afstand) 

0,018 0.034 Tachymeter 0,015 

Nauwkeurigheid Minilir 
op 275 meter 

0,001 0,048 Minilir Fennel 0.036 DGPS-Kart141 0,032 
(Baggerproef 1 ) [I 1 I 

DGPS-Kartr41 0,038 
(Baggerproef 2) [I 1 I 

Nauwkeurigheid Minilir 
op 275 meter 

0.002 0,052 Minilir Fennel 0,036 

dGPS-Kart 0.029 
(Baggerproef 3) i321 

Nauwkeurigheid Minilir 
op 275 meter 

0.01 3 0,046 Minilir Fennel 0,036 

DCPS-Kart 0,040 
Antenne totaal 

bovenstaande 
6 groepen 

Propagatie met 

verschillende 
gemiddelden 

-0.002 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Nauwkeurigheid Minilir 

ca. 400 meter 

dGPS-Trimble 7400 0,049 
Antenne 

(Baggerproef 4) [331 

Drukdoos 0,078 
HAM-VOW 
(Baggerproef 1 ) 11 1 { 

-0,030 0,050 Minilir Fennel 0.01 2 

0,012 0.086 Minilir Fennel 0,036 Nauwkeurigheid Minilir 

op 275 meter 
(Baggerproef 1-3) 

Nauwkeurigheid Minilir 

op 275 meter 
(Baggerproef 1-3) 

Nauwkeurigheid Minilir 
op 275 meter 
(Baggerproef 1-3) 

Laserplane Boskalis 0.060 
(Baggerproef 2) [I 11 

-0.023 0,070 Minilir Fennel 0,036 

Drukdoos 0,091 
Dredging international 
(Baggerproef 3) I321 

2 Trimble 7400 0,032 
& Taut-wire 

(Baggerproef 4) 1331 

-0,037 0,098 Minilir Fennel 0.036 

Nauwkeurigheid Minilir 

ca. 400 meter 
(Baggerproef 4) 

-0,009 0.034 Minilir Fennel 0.01 2 
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