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HOOFDSTUK 1 Inleiding 

1.1 DE CONTEXT  

Het project Uitloging en Verspreiding uit Depots (UVD) stelt vast dat risico�s op uitloging 

en verspreiding uit baggerspeciedepots minder groot zijn dan tot nu toe werd aangenomen. 

Dit leidt tot een herijking van het huidige toetsingskader en levert een bijdrage aan een 

minder negatieve perceptie van omwonenden en van de politiek. 

 

Op 15 juni 2006 heeft bij Rijkswaterstaat Bouwdienst (Utrecht) een bijeenkomst 

plaatsgevonden waarin de belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd 

aan vertegenwoordigers van de (rijks)overheid, onderzoeksinstellingen, adviesbureaus en 

bedrijfsleven. De deelnemerslijst is bijgevoegd als bijlage 1. 

Dit verslag geeft de belangrijkste resultaten van deze bijeenkomst die georganiseerd werd 

door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat - AKWA. Voor een meer 

uitgebreide samenvatting van de meetresultaten en de mogelijke vertaling daarvan naar het 

beleid (de Handleiding) verwijzen wij naar www.depots-uvd.nl. 

 

 

Foto 1.1 

Bijeenkomst UVD op 15 juni 

2006 
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1.2 TOEGEZONDEN STUKKEN 

Ter voorbereiding op de bijeenkomst zijn de Handleiding UVD en het bijbehorende 

achtergronddocument aan de deelnemers verzonden. Beide documenten bezitten nog een 

conceptstatus. De discussiepunten die tijdens de bijeenkomst naar voren komen, dienen ter 

verdere invulling van de Handleiding. 

Tijdens de bijeenkomst zijn verder een samenvatting van de meetresultaten en de nieuwste 

folder over het UVD-project uitgereikt. 
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HOOFDSTUK 2 Verslag 

2.1 INLEIDING EN KADER, FRANK SCHEFFER (RWS-AKWA) 

Frank Scheffer van Rijkswaterstaat AKWA geeft in zijn inleiding het kader weer van het 

project. Aanleiding voor het project zijn de onzekerheden in uitloging en verspreiding, het 

ontbreken van maatschappelijk draagvlak voor depots en een gebrekkig/onduidelijk 

toetsingskader voor beleid. Het project richt zich op meer duidelijkheid over werkelijke 

risico�s, het vergroten van de betrouwbaarheid van voorspellingen, het ontwikkelen van een 

nieuw toetsingskader (beleid), meer overtuigingskracht en draagvlak bij het realiseren van 

depots en realiseert een effectieve monitoringsstrategie voor depots. 

 

 
 

Het project bestaat 3 onderdelen: meten (ten behoeve van het toetsen hypothesen), beleid 

(mogelijke vervanging BVB) en communicatie. Deelnemende organisaties zijn RWS-AKWA, 

RDIJ, Maaswerken, DGW, WL|Delft Hydraulics, VU, TNO, ARCADIS, Royal Haskoning en 

Grontmij. 

 

Foto 2.2 

Frank Scheffer 
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Het toekomstige kader voor wet- en regelgeving bestaat enerzijds uit het Besluit 

Bodemkwaliteit waar het gaat om grootschalige bodemtoepassingen (vullen van putten), 

anderzijds de Wet Milieubeheer voor het afvalstoffenregime voor stortplaatsen.  

 

Bij de start van het UVD-project (2005) is bij geen van de RWS-depots in de monitoring 

verspreiding geconstateerd. Hypothese is dat de modelberekeningen een worst-case 

voorspelling geven van de werkelijkheid. De bepalende factoren zijn chemie (adsorptie in 

depot en watervoerend pakket), microbiologie en geohydrologie. Praktijkonderzoek is 

nodig om kennishiaten op te vullen.  

 

De belangrijkste activiteiten in 2006 zijn:  

1 Metingen in, onder en naast Amerikahaven. 

2 Opstellen en vaststellen Handleiding UVD; beschrijving risico�s en nieuw voorgesteld 

toetsingskader, input voor het Besluit bodemkwaliteit. 

3 Communicatie; diverse middelen en doelgroepen, handleiding voor communicatie 

over depotrisico�s. 

 

2.2 MEETPROGRAMMA, ARJAN WIJDEVELD (WL|DELFT HYDRAULICS) 

In het project UVD worden door middel van een uitgekiend meetprogramma bij depots 

nieuwe inzichten vergaard over de werkelijke risico�s van depots. De metingen zijn 

uitgevoerd in depots IJsseloog en Meers. IJsseloog is een omdijkt ringdepot in het 

Ketelmeer, waarin klasse 3 en 4 kleiige specie wordt geborgen. Dit depot wordt gekenmerkt 

door een zuurstofloos milieu. Depot Meers is een dekgronddepot langs de Grensmaas 

waarin gebiedseigen weerdgrond tot klasse 4 is geborgen. Dit depot wordt gekenmerkt door 

een deels zuurstofarm en deels zuurstofrijk milieu.  

 

Figuur 2.1 

Projectomgeving 
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Bij het meetprogramma staan twee vragen centraal: 

A. Welk deel van de in een depot aanwezige verontreinigingen komen in aanmerking voor 

verspreiding?  

B. En hoe snel verspreiden verontreinigingen die uit een depot zijn uitgeloogd in het 

grondwater?  

 

Om meer inzicht te krijgen in de eerste vraag (A) is vooral gekeken naar: 

1. De vrij opgeloste concentraties verontreinigingen in een depot; welk deel van de 

verontreinigingen is aanwezig in het �poriewater� van het depot (opgelost) en kan in 

principe in het grondwater terechtkomen? Het overig deel van de verontreinigingen is 

aan bodemdeeltjes gebonden. De verhouding tussen de opgeloste en gebonden 

verontreinigingen wordt uitgedrukt in de verdelingscoëfficiënt Kd (metalen) of Koc 

(organische verontreinigingen).  

2. De irreversibele (onomkeerbare) binding van organische verontreinigingen (PAK en 

PCB�s) aan baggerspecie. Een deel van de organische verontreinigingen wordt 

irreversibel gebonden aan roetdeeltjes in de baggerspecie en speelt dus geen rol bij 

uitloging en verspreiding uit depots. Er is gekeken naar het deel van de 

verontreinigingen dat in oplossing kan gaan (potentieel beschikbare fractie) versus het 

deel dat irreversibel gebonden is. 

 

Om meer inzicht te krijgen in de tweede vraag (B) is gekeken naar: 

3. De binding van verontreinigingen (zware metalen, arseen, PAK en PCB�s) aan 

bodemdeeltjes. Een maat hiervoor is de verdelingscoëfficiënt Kd of Koc. 

4. De mate van vertraging (retardatie) die opgeloste organische verontreinigingen (PAK 

en PCB�s) ondervinden bij transport in het grondwater door adsorptie aan 

bodemdeeltjes. 

 

Foto 2.3 

Arjan Wijdeveld 
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Conclusies bij het meetprogramma: Wat weten we nu (niet)? 

Ad 1: Vrij opgeloste concentratie / verdelingscoëfficiënt:  

§ Dat de verdelingscoëfficiënt voor organische verontreinigingen vaak hoger is. Dit levert 

lagere opgeloste concentraties en een geringere mobiliteit (factor 1,5 tot 35). 

Ad 2: Potentieel beschikbare fractie: 

§ Dat een deel van de sediment gebonden organische verontreinigingen niet voor 

uitloging beschikbaar is (circa 50% van de in de vaste fase aanwezige 

verontreinigingen). 

Ad 3: Mobilisatie/immobilisatie: 

§ Dat het watervoerend pakket (WVP) soms een opvallend hoog OM (organisch 

materiaal) gehalte heeft (IJsseloog 0,5%). Het hoge OM gehalte in het WVP gaat 

verspreiding tegen. 

§ Dat metalen ook in een anaeroob depot met een hoge sulfide concentratie uit kunnen 

logen door co-transport met DOC (opgeloste organische stof). Dit vraagt om nader 

onderzoek naar de rol van DOC als co-transporteur. 

Ad 4: Retardatie: 

§ Er blijkt dat de mate van adsorptie afhankelijk is van de stroomsnelheid van het 

grondwater. Bij een hoge stroomsnelheid wordt minder aan de vaste fase geadsorbeerd 

en is de retardatie lager dan bij een lage stroomsnelheid. Dit kan tot sneller transport in 

het WVP leiden (tot een factor 100). Dit vraagt om nader onderzoek naar de invloed van 

de grondwaterstroomsnelheid op de mate van retardatie. 

 

Meetprogramma 2006: wat doen we anders? 

§ De meettechnieken zijn qua uitgangspunt gelijk aan de in 2005 ingezette 

meetechnieken. Er worden voor een aantal meettechnieken een aantal specifieke 

verbeteringen doorgevoerd aan de monstervoorbewerking (SPS, Tenax en macro-

chemie).  

§ Een meer op de verschillende in te zetten meetechniek afgestemde afwerking van de 

monsterkernen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een sondering vooraf, waardoor nog 

voor de boring meer informatie over de aard van de ondergrond bekend is.  

§ De boortechniek wordt verbeterd om het grootste boortechnische probleem uit het 2005 

programma (ongestoord boren in zand) te verbeteren. 

§ Meer aandacht voor de autonome belasting van het grondwater (komt een 

waargenomen verontreiniging wel uit het depot?). Dit is mogelijk door de keuze van de 

meetlocatie (Amerikahaven). 

 

Nieuwe vragen in 2006 

§ De rol van de grondwaterstroomsnelheid op mate van retardatie. Een specifiek 

meetprogramma wordt uitgevoerd naar de invloed van sorptiekinetiek op retardatie.  

§ De mogelijkheid om routinematig (= in peilbuizen) zinvolle monstername te plegen 

voor organische microverontreinigingen. Er wordt een nieuwe meetmethode 

ontwikkeld om een sonde met SPS membraam in te kunnen zetten in een peilbuis. 

Hiermee wordt de detectielimiet met circa een factor 1.000 verbeterd.  

§ De geconstateerde verhoogde concentratie van zware metalen in poriewater is 

onverwacht. Een validatie of dit proces op meer plaatsen in Nederlandse depots 

voorkomt en of de oorzaak en tijdshorizon te achterhalen zijn, is waardevol.  
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Vragen en opmerkingen onderzoeksdeel 

§ Vraag: De aanvankelijke onderzoeksvragen zijn beantwoord, er zijn nieuwe bij 

gekomen, wat is de algemene conclusie? Antwoord: Generiek is 50% van het totaal aan 

verontreiniging in depot beschikbaar voor verontreiniging. De uitloging van organische 

verontreinigingen is een factor 5 tot 10 lager dan nu wordt aangenomen in modellen. 

Voor grote depots is de situatie voor organische micro�s gunstiger. Het is nog onbekend 

of retardatie mee of tegenvalt. Voor zware metalen is er een tijdelijk negatief effect als 

gevolg van co-transport met DOC. 

§ Vraag: Is de verblijftijd van water in kolommen niet te kort? Antwoord: Daar wordt nu 

mee gevarieerd. 

§ Vraag: Hoe zit het met de onzekerheden in Kd? Antwoord: Verdelingscoëfficiënt van 

autonome stroming is te berekenen. Daarnaast wordt er gerekend aan retardatie en 

gemeten en gerekend aan verspreiding van zware metalen. 

§ Opmerking: Co-transport met DOC is al vaker aangetoond. Binnenkort worden 

resultaten van onderzoek hiernaar gepubliceerd. 

§ Opmerking: Verhoogd transport met DOC is tijdelijk effect, zeker gezien de periode 

waarbinnen een bedreigd object wordt bereikt (>100 jaar). 

§ Vraag: Hoe zit het met de voorspelbaarheid bij depots? Antwoord: Gedrag gebaseerd 

op modellen en tijdschaalonderzoek. 

§ Vraag: Is er bij Meers ook een voorspelling vooraf gedaan? Antwoord: ja, maar een 

vergelijking heeft nog niet plaatsgevonden.  

§ Vraag: Co-transport met DOC is ook een probleem bij waterzuiveringen, zijn er 

maatregelen denkbaar? Antwoord: Na afbraak van DOC wordt co-transport minder. 

Hoe die afbraak versneld kan worden is nog onduidelijk. 

§ Opmerking: met name de fracties humus en fulvozuren van DOC zijn slecht 

afbreekbaar. 

§ Opmerking: De concentraties aan DOC gebonden metalen zijn wel boven de 

streefwaarde maar zijn niet toxisch (is andere discussie). Wel aandacht nodig bij 

uitspoeling in oppervlaktewater; wat gebeurt er dan met de binding. 

§ Vraag: waarom zijn verticale K-waardes gebruikt bij horizontale processen? Antwoord: 

opmerking klopt maar accent bij berekening ligt nu bij de chemie. 

§ Vraag: Tot hoe diep is er bij IJsseloog geboord? Antwoord: tot in de zandlaag onder 

afsluitende kleilaag in depot.  

§ Vraag: is er ook onderzoek naar droge baggerdepots uitgevoerd? Antwoord: Nee, niet 

door UVD. 

 

2.3 HANDLEIDING UVD, MARTIJN VAN ELSWIJK (ROYAL HASKONING) 

In zijn inleiding schetst Martijn van Elswijk het doel en de opzet van de nieuw opgestelde 

Handleiding. De Handleiding is een actualisatie van het BVB uit 1993 en moet gaan 

fungeren als nieuw toetsingskader voor te realiseren depots. Met de Handleiding wil 

Rijkswaterstaat een meer realistische inschatting van de verspreiding. De Handleiding is 

bestemd voor initiatiefnemers en vergunningverleners (Wm/Wvo). 
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De inhoud van de Handleiding bestaat uit: 

1. Een toetsingskader voor verspreiding naar grondwater. 

2. Een toetsingskader voor verspreiding naar oppervlaktewater. 

3. Aanbevelingen voor monitoring. 

 

Toetsingskader voor grondwater 

Het toetsingskader voor grondwater bestaat uit drie stappen:  

§ Stap 1: Concentratietoets.  

Is de herkomst van materiaal bekend of niet bekend? Stofkeuze uit groslijst G&B (grond 

en bagger als onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit). Toets of de (gemeten of 

berekende) poriewater concentraties het MTR-oppervlaktewater (Maximaal Toelaatbaar 

Risico) voor een of meerdere stoffen overschrijden. Zo ja, naar stap 2. Zo nee, 

uitgangspunten depot zijn acceptabel. 

§ Stap 2: Vrachttoets. 

De berekening bijdrage vracht vanuit depot per probleemstof en bereken normvracht 

voor probleemstof. Toets of de vrachtbijdrage vanuit het depot (op t = 95%) > 

normvracht, waarbij t = maximaal 1000 jaar. Zo ja, huidige uitgangspunten depot zijn 

niet acceptabel. Zo nee, ga door met stap 3. 

§ Stap 3: Toetsing kwetsbaar object: 

Is het kwetsbaar object in straal < 100 meter benedenstrooms van depot?  

Bereikt een van de probleemstoffen het kwetsbaar object binnen 1000 jaar? 

leidt verspreiding op enig moment tot normoverschrijding in het grondwater nabij een 

kwetsbaar object? Zo ja, uitgangspunten depot zijn niet acceptabel. Zo nee, 

uitgangspunten depot zijn acceptabel. 

 

Foto 2.4 

Martijn van Elswijk 
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Toetsingskader oppervlaktewater.  

Nu geldt het Wvo-instrumentarium (algemeen). In de nieuwe situatie is het toetsingskader 

toegespitst op beoordeling van risico�s van verspreiding naar oppervlaktewater. Hierbij 

wordt aangesloten bij de Handleiding Sanering waterbodems (Wbb), CIW-immissietoets 

(Wvo) en Kaderrichtlijn Water. 

 

In toetsingskader wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen depots en de 

effecten tijdens de vulfase en de beheerfase. De eerste stap die daarvoor wordt gezet is de 

selectie van probleemstoffen. 

Is sprake van:
• gesloten (zand)winput
• (half) open (zand)winput in watersysteem met 

uitwisselingdebiet < 25 m3/s? 

concentratietoets vrachttoets

Is de kwaliteit van het poriënwater in het te 
bergen sediment  > MTRoppervlaktewater (of de

nieuwe norm uit verspreidingsbeleid)?

Is de concentratieverhoging op maatgevende 
afstand van depot >10% MTRoppervlaktewater 
of treedt acute toxiciteit op boven het depot?

Is depotbijdrage aan oppervlaktewaterkwaliteit 
> 10% van achtergrondwaarde

Is depotbijdrage aan vracht
> 10% van achtergrond vracht?

Is de kwaliteit van het poriënwater in het te 
bergen sediment > MTRoppervlaktewater (of 
de nieuwe norm uit verspreidingsbeleid)?

Is sprake van:
• (half) open (zand)winput in watersysteem met 

uitwisselingdebiet > 25 m3/s? 

nee

ja ja

nee

nee

Uitgangspunten depot acceptabel

Uitgangspunten depot niet acceptabel

nee

ja

ja

ja

Vulfase (stortfase)

Ia IIa

Ib

Ic

IIb

nee

 
 

Vulfase: bij een niet of weinig stromende watersystemen geldt de concentratiebenadering en 

bij (snel)stromende watersystemen wordt uitgegaan van de vrachtbenadering. 

 

Beheerfase: Voldoet kwaliteit toplaag / afdeklaag aan de gestelde normen (MTR-sediment 

of HVN = herverontreinigingsniveau) en kan erosie van deze afdeklaag optreden? 

 

Tot slot worden de volgende onderzoeksvragen gesteld die voor een effectieve 

monitoringsstrategie van belang zijn: Wat is het vertrekpunt? Waar meten we? Wat meten 

we? Wanneer meten we? Waaraan toetsen we? En Wat te doen bij overschrijding? 

 

Vragen en opmerkingen Handleiding UVD 

§ Opmerking: de vrachttoets is te ingewikkeld, kan die t=95% vervallen?, de aangetroffen 

stoffen zijn toch meestal niet zo mobiel dat ze binnen 1000 jaar volledig zijn uitgeloogd. 

Antwoord: o.b.v. de praktijktoets, die binnenkort plaatsvindt, zal aanpassing 

overwogen worden. 

§ Opmerking: Bij stap 3 kan stap A eruit (is er een kwetsbaar object <100 m 

benedenstrooms van depot). Volstaan kan worden met berekenen snelheid. Antwoord: 

ook hiernaar zullen we kijken.  

Figuur 2.2 

Toetsingskader 

oppervlaktewater vulfase 
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§ Opmerking met betrekking tot toetsing kwetsbaar object: De straal van < 100 meter en 

het bereiken van één van de probleemstoffen binnen 1000 jaar zijn beide arbitrair.  

§ Vraag: De kwetsbare objecten worden toch ook al binnen de vergunning 

geïnventariseerd? Antwoord: Ook kwelsloten zijn in dit geval kwetsbare objecten. 

§ Vraag: Hoe verhouden de normen waaraan het poriewater getoetst moeten worden 

zich tot de komende Europese drempelwaarden? En wat als die tegenvallen? 

Antwoord: we wachten op de Europese richtlijnen, risico is aanwezig, ook voor het 

Besluit bodemkwaliteit. 

§ Vraag met betrekking tot toetsingskader oppervlaktewater: Ga je in de beheerfase ervan 

uit dat er geen verspreiding meer plaatsvindt naar het grondwater? Antwoord: Ja. 

§ Opmerking: Uitwisselingsdebiet vervangen door verblijftijd! 

§ Opmerking bij monitoring: Gemist wordt de dichtheid van meten. Antwoord: Het is 

moeilijk om hier uitspraken over te doen.  

 

2.4 COMMUNICATIE UVD, EDMAR STENEKER (ARCADIS) 

Edmar Steneker schetst in hoofdlijnen het communicatietraject van het UVD-project. Het 

gaat om een kennisproject met een bètawetenschappelijke opzet. In de communicatie zal 

hier rekening mee moeten worden gehouden: de inhoudelijke boodschap is complex en 

(zeer) technisch van aard. De communicatie richt zicht zowel op de resultaten van het 

onderzoek als ook de vertaling daarvan naar het beleid. Het doel van de communicatie is 

drieledig: het gaat zowel om kennisoverdracht en informatie, het delen van probleembesef 

als om het vergroten van bewustwording. Met het project wil Rijkswaterstaat een bijdrage 

leveren aan de wetenschappelijke, maatschappelijke en beleidsmatige discussie rondom 

depots. Het project richt zich dan ook op een groot aantal doelgroepen, variërend van RWS-

diensten, depotbeheerders en initiatiefnemers, het Cluster Waterbodems en LBOW, 

maatschappelijke belangenorganisaties, kennis- en adviesorganisaties, lokale en provinciale 

bestuurders tot de (geïnteresseerde) burger. 

 

 

Foto 2.5 

Deelnemers bijeenkomst 
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De boodschap die vanuit het UVD-project wordt overgebracht bestaat uit drie elementen: 

1. Bij uitvoering van waterbodemopgave zijn depots een noodzakelijk en belangrijk deel 

van de oplossing. 

2. Risico�s van uitloging en verspreiding zijn minder groot dan verondersteld 

(risicoperceptie). 

3. Het huidige beoordelingskader voldoet niet meer en wordt daarom aangepast 

(maatregel). 

 

Er worden diverse middelen ingezet: brochures, rapporten, artikelen, digitale nieuwsbrief, 

presentaties, handboek / leidraad communicatie over risico�s van depots en een projectsite 

www.depots-uvd.nl. 

 

Op 26 april 2006 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met maatschappelijke 

belangenorganisaties. De belangrijkste conclusies van deze bijeenkomst op een rij:  

§ Toetsingskader verbetering t.o.v. huidige BVB. 

§ Partijen stemmen in met opzet onderzoek, interpretatie levert discussie op. 

§ Maatschappelijke discussie is breder dan scope UVD. 

§ Locatiekeuze verbinden met toetsingskader. 

§ Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid overheid. 

§ Nomenclatuur: wees duidelijk in het benoemen en niet verbloemen van zaken. 

 

Tot slot wordt de belangrijkste communicatieopgave voor de komende maanden geschetst. 

Communiceren over waterbodems is breder dan alleen het UVD-project. Er zijn veel 

projecten en initiatieven op het gebied van water(bodems). Het formuleren van een centrale 

boodschap en strategie met betrekking tot waterbodems is dan ook noodzakelijk. Ook is een 

goede afstemming met het communicatietraject Besluit Bodemkwaliteit van belang. 

Vragen en opmerkingen Communicatie UVD 

§ Opmerking: Relativeer risico, slib is geen chemisch afval.  

§ Opmerking: In Flevoland wordt beleid erdoor gedrukt zonder inspraak van burgers, 

daardoor imagoverlies van overheid.  

§ Vraag: Waarom wordt dit beleid alleen voor depots toegepast en niet voor putten in 

kader van Wbr/Wbm? Antwoord: Dit heeft te maken met het besluit Bodemkwaliteit 

dat alleen van toepassing is voor depots. 

§ Vraag: BVB was ministerieel stuk van VROM en V&W, wat is de status van UVD 

project? Antwoord: BVB was notitie van ministers, dat gebruikt is door bevoegd gezag, 

provincies en gesanctioneerd door Raad van State. De handleiding van het UVD project 

kan dezelfde route (zachte lijn) gaan of vastgelegd in een AMvB (harde lijn).  

§ Opmerking: In Besluit bodemkwaliteit komt waarschijnlijk een samenstellingstoets, 

bijvoorbeeld interventiewaarde, daarboven geldt dan depotbeleid. 

§ Vraag: Waar zijn provincies in dit verhaal? Antwoord: In de klankbordgroep zitten 

VNG, IPO en vergunningverleners en het cluster waterbodems.  

§ Opmerking: Maakt zich zorgen dat provincies pas laat bij verhaal betrokken werden en 

daardoor een kennisachterstand hebben. 
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§ Opmerking: in Cluster Waterbodems is veel beweging op beleidsgebied op dit moment. 

§ Vraag: worden uitkomsten ook met VROM besproken? Antwoord: Er loopt een lijn via 

het besluit bodemkwaliteit naar VROM. Dit wordt bevestigd: Frank Scheffer informeert 

de werkgroep Immissie en referentie van VROM. De poriewatertoets ligt ook ter 

beoordeling bij VROM. 

§ Opmerking: Kan poriewatertoets nu al ingebouwd worden? In Bouwstoffenbesluit zijn 

de normen veel lager dan in het oude BVB. Men wil geen depots, er is veel weerstand te 

overwinnen. 

§ Opmerking: Meer centraal de boodschap uitdragen. 

§ Vraag: Is de vogel- en habitatrichtlijn een reëel risico? Antwoord: Nee, in handleiding 

alleen bodemaspecten. 
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BIJLAGE 1 Deelnemerslijst 

  Naam Organisatie 

1 $akker, 'vert ,an /ilieudienst ™est-*olland 

2 $eemster, ,os )rontmij 

3 $erger, ).  3ort of 5otterdam 

4 $est, ,appe de )rontmij 

5 $oer, 'lmert de 5™6-&™™ 

6 $oer, 3ieter de  &)™ 

7 $ouwhuis, )ertjan 3rovincie (levoland 

8 $rink, /arjo van 5™6-&.$ 

9 $uitenrust, #  3ort of 5otterdam 

10 $uurman, /atthijs  +ngenieursbureau $%% 

11 %olin, ,eff  5+≠# 

12 %omans, 5ob  '%1 

13 'bbens, 'ltjo 3ort of 5otterdam 

14 'lswijk, /artijn van 5oyal *askoning 

15 )emmeke, /aurice  #5%#&+6 

16 )riffioen, ,asper  912 

17 )root, (rank de ™areco 

18 *aan, (red de  ™aternet 

19 *aan, )ert &elgromij 

20 *am, #nette van 5™6-$™& 

21 *artog, /ario  )rontmij 

22 *eerdink, 5uth 912 

23 *eijer, 5ob )rontmij 

24 -amp, .inda  5™6-&≠* 

25 -arssemeijer, 3eter %62 

26 -uggeleijn, 5ick 5™6-&21 

27 /eeuse, -ees ,an 5™6-≠. 

28 /eijer, 2tto 5™6-5&+, 

29 /eijerink, )errit ™aterschap 5egge en &inkel 

30 1oort, 3aul van 5+≠# 

31 1usselder, +neke  3rovincie )elderland 

32 5emco de $oer 6enter 1ovem 

33 5iemer, &impina  $ureau 6ight 

34 5omijn, 5einier  ™aterschap 5ivierenland 

35 5ooij, 1ico de   



 BAGGERSPECIEDEPOTS: DE DAADWERKELIJKE RISICO'S VAN VERSPREIDING 

110302/CE6/042/000963 ARCADIS 16 

36 6cheffer, (rank 5™6-$™& 

37 6chmidt, %harlotte 5+≠# 

38 6chut, %ock  5™6-&21 

39 6eegers, *ein  %62 

40 6euren, 6onja  3rovincie )elderland 

41 6luis, ™im van der 5™6-$™& 

42 6oeteman, -. 5™6-&≠* 

43 6onneveld, 9heo  3ort of 5otterdam 

44 6poelstra, *aayo  #5%#&+6 

45 6tatema, $ert  36 )elderland 

46 6teneker, 'dmar  #5%#&+6 

47 6terk, ™im 5™6-$™& 

48 6uess, /ia ™areco 

49 9ulder, /arc van #5%#&+6 

50 ®rsem, #rnoud &e ©ries & ©an de ™iel 

51 ©ermeule, ™im  &elgromij 

52 ©ink, ,os 5+≠# 

53 ©isser, &ick 5™6-&≠* 

54 ©oetberg, 5.  ™aterschap *unze en #a's 

55 ™aning, &. van  +ngensche ™aarden $© 

56 ™ijdeveld, #rjan ™. &elft *ydraulics 

57 ™ijk, 3eter van 3rovincie 2verijssel 

58 ™illemse, .idwien ™aterschap ≠eeuwse 'ilanden 

59 ≠wetsloot, ,. 5™6-&1* 
 

 


