
In 1996 heeft de PWW een multidisciplinair
karakter gekregen door een bundeling met
een andere Rijkswaterstaatwerkgroep en
bestaat nu uit juridische, technische,
beleids- en wetgevingsdeskundigen voor de
waterbodem. Een unieke constructie! Door
de multidisciplinaire samenstelling heeft de
groep een brede kennis en ervaring en een
groot netwerk. Op basis van een jaar-
programma worden principiële beleids- en
uitvoeringsvraagstukken behandeld.
De PWW is onder meer actief bij de
vormgeving van het kabinetsstandpunt van
functiegericht en kosteneffectief saneren
van bodem binnen de wettelijke kaders.
Belangrijke impulsen en bijdragen zijn
geleverd bij de voorbereiding van het beleid
voor actief bodembeheer.

In de PWW participeert ook een vertegen-
woordiger van AKWA.  De PWW is een
bundeling van vertegenwoordigers van het
bevoegd gezag van de staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat. AKWA is een
samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat
ter bevordering van de kennisontwikkeling
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Nederland worstelt met verontreinigde bodem. Bij elke spade in de grond kan sprake zijn
van een vervuiling, licht of ernstig van aard. Bij die spade komt ook veel regelgeving naar
boven. Deze regelgeving was sterk gericht op de droge bodem. Water is echter een
dynamisch systeem, de verontreiniging verplaatst zich en is vaak ook diffuus van aard,
waardoor een directe veroorzaker niet is aan te wijzen. Redenen om eind jaren negentig in
de wetgeving een duidelijk waterbodemsaneringskarakter vast te leggen. Daarbij werd een
belangrijke verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteitsbeheerder nader ingevuld.

PODIUMVERHAAL

De Olympische Spelen liggen weer achter
ons. We hebben genoten van alle
sportieve hoogstandjes. Niet alleen van
Inge, Leontien en Pieter, maar ook van alle
‘naamloze’ sporters uit de gehele wereld,
die het podium niet haalden. En natuurlijk
ook niet te vergeten alle bijzondere presta-
ties op de Paralympics. Weken lang was
de focus van de wereld gericht op Sydney
en bewonderden we alle prestaties.

Met onze gedachten ‘terug’ in het regen-
achtige Nederland gaan we weer over tot
de orde van de dag. Maar daarbij vergeten
we wel eens dat u en ik ook ‘olympische’
prestaties leveren! Door volledige inzet en
toewijding proberen immers ook wij ons
werk zo goed mogelijk te doen. En al
halen wij geen medailles, onze prestaties
zijn toch ook wel een klein beetje te
vergelijken met de sporters van Sydney.
Ook op waterbodemgebied!

Denk bijvoorbeeld eens aan het project
Impuls B2. Doordat overheid en bedrijfs-
leven gezamenlijk een intensief proces
doorliepen, is er extra geld voor verwer-
king van baggerspecie gekomen. Een
zilveren medaille, die omgezet kan
worden in goud als ook de implementatie
goed verloopt. En vergeet niet het
Tienjarenscenario: hier wordt gezamenlijk
gewerkt aan een nieuwe medaille.
Ook de inspanningen van de PWW zijn
een medaille waard. Ervoor zorgen dat
wet- en regelgeving aansluit op de uitvoe-
ringspraktijk is immers essentieel voor
goed presteren. Verder staan er in deze
nieuwsbrief nog veel lopende activiteiten
beschreven, die op medaillekoers liggen.
Zoals SAWA, SedNet en het fundamentele
onderzoek naar een nieuw beoordelings-
systeem. U ziet het, door onze gezamen-
lijke inspanning doen we het goed op de
waterbodem-medailleranglijst.

Van de redactie
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Actief met bodem

PWW-werkgroep op IJsseloog

De wetgevingsjuristen en de beleidsdirectie
Water werden bij de voorbereiding van de
wetgeving gesteund door een klankbord-
groep bestaande uit juridische medewerkers
van de RWS-directies. Dit heeft onder
andere geleid tot specifieke voorzieningen
in de Wet bodembescherming voor meldin-
gen, uitvoering van onderhoudsbaggerwerk
en een verfijning van het saneringsstelsel.
Op de nieuwe wetgeving werd geantici-
peerd door modelbesluiten op te stellen
voor meldingen en voor goedkeuring van
saneringsplannen en onderhoudsbagger-
werken. De klankbordgroep kreeg in de
loop der tijd een structureel karakter in de
vorm van de Projectgroep Wet bodembe-
scherming Waterbodem (PWW). De PWW
richt zich in het bijzonder op het uitwisselen
van informatie over technische, bestuurlijke
en juridische ontwikkelingen. Advisering
van het Hoofdkantoor en de beleidsdirectie
Water over nieuw beleid en wetgeving en
acties ten behoeve van de uitvoeringsprak-
tijk van de bevoegd gezagfuncties behoort
ook tot de taken (o.a. door het opstellen
van modellen voor besluiten).



waterbodem zullen in de nabije toekomst
nog veel acties ondernomen moeten
worden. De PWW-groep wil in dit dynami-
sche gebeuren de verbindende schakel zijn
tussen beleid – uitvoering - kennis. In dit
opzicht wordt ook samenwerking met
AKWA als zeer nuttig en noodzakelijk
gezien.   

Duco Crommelin
Projectgroep Wet bodembescherming
Waterbodem
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over vervuilde waterbodems. AKWA en
PWW kunnen veel voor elkaar betekenen.
Vanuit ieders invalshoek wordt aan de
samenwerking invulling gegeven. Voorbeeld
van een gezamenlijk project is het opzetten
van een WBB-infosysteem.
De contacten zullen naar verwachting de
komende jaren worden geïntensiveerd.
De tijd staat niet stil! In het kader van de
uitvoering van de Vierde Nota Waterhuis-
houding wordt de organisatie van de
overleggremia voor het waterbeheer binnen
RWS onder de loep genomen. Daarbij

zullen de ervaringen van de PWW als multi-
disciplinaire projectgroep worden
ingebracht.
De komende jaren zal de aandacht voor de
waterbodem nodig blijven. De Wet bodem-
bescherming is nog pril vergeleken met de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo). De bevoegd gezagfunctie van de
Wbb is nauw verbonden met die van de
Wvo. Met de Wvo hebben we veel bereikt.
Deze ervaringen kunnen we goed gebrui-
ken voor de Wet bodembescherming.  
Voor de bescherming en sanering van de ▲▲

Het begrip Aging nader bekeken

ONDERZOEK

Snelle fracties
In het veld is vaak geen verband te vinden
tussen de concentraties organische conta-
minanten in het sediment en de accumula-
tie van deze stoffen in organismen. Soms
zijn de concentraties in het sediment hoog
en is de opname in organismen laag en
soms is het omgekeerd. Ook de verdelings-
coëfficient sediment-water kan tussen
sedimenten sterk uiteenlopen. Verschillen
tussen locaties kunnen wel oplopen tot een
factor 1000. Idee was dat een en ander
misschien te maken kan hebben met de
contacttijd tussen stof en sediment.
Naarmate een stof langer in de bodem zit,
zou de hechting steeds sterker worden.
Inderdaad werd in enkele blootstellings-
proeven gevonden dat de accumulatie van
PCB’s en PAK’s afneemt bij een langere
contacttijd (oplopend tot drie jaar) en dat
de accumulatie in vers labgecontamineerd
materiaal hoger is dan in veldsediment. 
De verschillen waren echter niet zo groot
en vallen in de ordegrootte van een factor 
2 á 3, terwijl anderen grotere verschillen
vonden. Een betere verklaring blijkt te
geven door te kijken naar de manier
waarop de stof in met name de organische
fase van sedimentdeeltjes is geabsorbeerd.

Het blijkt dat stoffen op verschillende manie-
ren in het sediment zitten. Zo is er een fractie
die snel uit het sediment kan worden geëx-
traheerd en zijn er ook trage en zeer trage
fracties vast te stellen. Afhankelijk van de
grootte van deze fracties is de stof goed of
minder goed beschikbaar voor opname in
organismen. Dankzij nieuwe meettechnieken
is er een duidelijk verband waarneembaar
tussen de grootte van de snelle fracties, de
concentratie in het poriënwater en de
accumulatie in organismen in het sediment.
Opname in organismen bleek zo goed als
geheel te relateren aan de snelle fractie van
de stof in het sediment. De fracties die zo
goed in het sediment zitten dat ze traag of
zelfs zeer traag desorberen, dragen niet bij
aan de accumulatie of verspreiding van de
stof. Aanbevolen wordt dan ook om voor
een actuele risicobeoordeling per locatie de
grootte van de verschillende (snelle, trage en
zeer trage) fracties in het sediment vast te
stellen.

Minerale olie
De verblijfstijd van olie in de bodem heeft
twee effecten. Ten eerste ontsnappen de
meer vluchtige verbindingen als eerste uit
de olie en ten tweede blijkt de hechting van

olie aan het sediment sterker te worden.
Voor de goede orde, dit is een heel ander
soort hechting dan van bijvoorbeeld PAK’s
en PCB’s, want minerale olie is in de vorm
van druppeltjes in het sediment aanwezig
en niet als losse moleculen, zoals PAK’s en
PCB’s normaliter. 
Toxiciteitsproeven toonden aan dat ook in
het geval van minerale olie er zo goed als
geen relatie is te vinden tussen de totale
olieconcentratie in het sediment en de
toxiciteit. Sediment waaraan dieselolie is
toegevoegd is veel toxischer dan sediment
gecontamineerd met smeerolie. En
naarmate de dieselolie langer in het
sediment zit daalt de toxiciteit, zonder dat
de concentratie noemenswaardig afneemt.
Ook veldsedimenten uit de Rotterdamse
haven en sommige monsters van de
Kreekraksluizen bleken niet toxisch, hoewel
er behoorlijke hoeveelheden olie in zaten. 
Een veel beter verband bleek te vinden
tussen de toxiciteit van het sediment en de
fractie kleinere alkanen (C10-C19) of de
fractie olie die met een milde extractieme-
thode uit het sediment kon worden gewas-
sen. Aanbevolen wordt dan ook om de
normering voor minerale olie niet meer te
baseren op het totaalgehalte, maar op de
fractie C10-C19 en een standaard extractie-
methode te ontwikkelen om de biologisch
beschikbare fractie te kunnen bepalen.

Wiegert Dulfer, AKWA/RIKZ
Info: telefoon 070-311 42 89
Paul van Noort, AKWA/RIZA
Info: telefoon 0320-298 88 84

Voor achtergrondinformatie:
Omgaan met verdelingscoëfficienten voor
organische verbindingen, AKWA-nota 99.004,
ISBN 903695245X ▲▲

Het begrip aging wordt veel genoemd, maar de processen die onder dit begrip vallen
zijn deels onbekend. In principe wordt aging gebruikt om twee zeer verschillende
fenomenen te benoemen. Ten eerste het idee dat de hechting van de stof aan bodem-
deeltjes sterker wordt als organische contaminanten langere tijd in de bodem liggen
opgeslagen. Ten tweede wordt aging gebruikt voor de beschrijving van de verwering van
minerale olie. In beide gevallen zou de beschikbaarheid en daarmee het risico van
stoffen kunnen afnemen in de tijd. Als dat inderdaad het geval zou zijn, moet er bij de
risicobeoordeling van vervuilde waterbodems rekening mee worden gehouden. 
Naar beide fenomenen heeft AKWA in samenwerking met de Universiteiten van
Amsterdam en Utrecht nader onderzoek gedaan. De twee fenomenen worden hierna
apart beschreven.
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De “boodschap” van het rapport is: zoek
met name op projectbasis naar een zo goed
mogelijke relatie tussen chemie en ecotoxi-
cologie. Daarbij geldt in principe: biologen
kunnen de ernst van de effecten weerge-
ven; bodemchemici kunnen er mogelijk een
verklaring voor geven. Die “verklaring” is
essentieel voor het nemen van onder-
bouwde beslissingen (preventie, versprei-
ding, sanering).

De huidige klassenindeling voor veront-
reinigde sedimenten, waarbij de grenzen
tussen de klassen per stof worden weer-
gegeven als totaalgehalten [mg/kg droog
sediment], blijkt geen of nauwelijks relatie
te vertonen met ecotoxicologische effecten.
Inmiddels bestaan er voor aquatische syste-
men ecotoxicologische risicogrenzen voor
sediment: MTR = maximaal toelaatbaar
risico en ER = ernstig risico. Deze risico-
grenzen zijn eveneens voor zowel zware
metalen als organische contaminanten per
stof weergegeven als totaalgehalten
[mg/kg droog sediment]. Ook tussen MTR-
en ER-waarden voor sediment en ecotoxi-
cologische effecten blijkt er echter slechts
een gebrekkige relatie te bestaan. In
principe is dit verklaarbaar, daar bij de

huidige inzichten (actuele) ecotoxicologi-
sche effecten primair zouden moeten
worden gerelateerd aan concentraties vrij-
opgeloste stof in (poriën)water in plaats van
aan totaalgehalten.

De huidige MTR- en ER-waarden voor
sediment zijn afgeleid uit de MTR- en 
ER-waarden voor (oppervlakte)water; de
toegepaste omrekening is gebaseerd op
generieke aannames m.b.t. de verdeling
van zware metalen en organische contami-
nanten tussen sediment en water. In het
rapport wordt echter de conclusie getrok-
ken dat de schatting van de actuele risico’s
dient te worden gebaseerd op metingen
van de vrij-opgeloste concentraties aan
zware metalen en organische contaminan-
ten in het poriënwater. Zojuist genoemde
poriënwaterconcentraties zouden dan
kunnen worden getoetst op MTR- en ER-
waarden voor (oppervlakte)water. De
ecotoxicologische risicogrenzen MTR en ER
voor (oppervlakte)water zouden daarbij als
generieke norm voor sedimenten (poriën-
water) kunnen worden opgevat.

Toetsing van poriënwaterconcentraties op
MTR- en ER-waarden voor water is echter

nog onvoldoende voor het nemen van
onderbouwde beslissingen, omdat:
– MTR- en ER-waarden met onzekerheden

zijn omgeven;
– MTR- en ER-waarden per stof werden

vastgesteld, terwijl men in de praktijk te
maken heeft met een combinatie van
(veel) stoffen, die slechts ten dele in de
normstelling zijn opgenomen. Daarom is
het noodzakelijk beslissingen (mede) te
onderbouwen op basis van resultaten van
bio-assays en veldwaarnemingen, waarbij
getracht wordt een relatie te leggen
tussen chemie en ecotoxocologie.

Het rapport beveelt aan verder onderzoek
te verrichten. Dit onderzoek zou moeten
leiden tot:
– verbetering van het inzicht in de relatie

chemie en ecotoxicologie voor zowel
organische contaminanten als zware
metalen;

– toepasbare meetmethoden voor de
concentratie vrij-opgeloste metalen; 

– een verbetering van de benadering van
de veldsituatie bij bio-assays;

– meer toxiciteitsgegevens ter verminde-
ring van de onzekerheden bij de vaststel-
ling van MTR- en ER-waarden.

Gerd Kamerling en Frans Bisschop,
AKWA/WAU
Info: telefoon 030-285 80 80
(Het rapport is op te vragen bij WAU,
telefoon 030-285 80 80.)

Beoordeling Waterbodems: beschouwing consequenties
onderzoeksresultaten

▲▲

Landfarming van verontreinigde baggerspecie: van totaal-
gehalten naar beschikbare gehalten en risico’s
Resultaten landfarming proeflocatie Kreekraksluizen 1989-2000

Landfarming van vier verschillende partijen
verontreinigde baggerspecie op de proef-
locatie Kreekraksluizen heeft geleid tot een
sterke reductie van de PAK- en minerale
oliegehalten, zonder een aantoonbaar
risico voor verspreiding.
Beschikbaarheidsmetingen leverden een
belangrijk inzicht in de haalbare afbraak
van deze verontreinigingen. De gereali-
seerde afbraak heeft geleid tot een afname
van de effecten op organismen. Voor
sommige grondmonsters zijn er nog steeds
meetbare effecten op organismen. 

Vanaf 1989 wordt  op de proeflocatie
Kreekraksluizen te Zeeland onderzoek
verricht naar de behandeling van diverse
baggerspecies, verontreinigd met minerale
olie en PAK, middels landfarming. In de
beginjaren werd dit gedaan om, door
optimalisatie van de landfarmingstechniek,
te komen tot multifunctioneel toe te passen
grond. Vanaf 1994 is, vooruitlopend op het
veranderende beleid, specifiek aandacht
geschonken aan beschikbaarheidsmetingen
en risicobepalingen (verspreiding van
stoffen en effecten in bioassays). Inzicht in

de verspreidings- en ecotoxicologische
risico’s van behandelde baggerspecie is
nodig voor de implementatie van het
huidige waterbodembeleid, waarbij veront-
reinigde baggerspecie wordt verwerkt met
eenvoudige technieken (zandscheiding,
rijping, landfarming of gebiedsgerichte
toepassing) of worden toegepast in het
kader van Actief Bodembeheer Rivierbed. 

De behandelde species waren alle klasse 4
specie. De afbraak van PAK en minerale olie
verliep gedurende de eerste jaren snel,

▲▲

In juni 2000 is het rapport “Beoordeling Waterbodems” verschenen (AKWA-rapport nr.
00.005) Het rapport vormt de samenvatting van 4 jaar onderzoek door AKWA in samen-
werking met WL | Delft Hydraulics. Het primaire doel van het rapport is een overzicht te
geven van recent verworven kennis die kan worden toegepast bij de beoordeling van
ecotoxicologische risico’s en effecten bij waterbodems, met name in die gevallen waarbij
sanering van waterbodems en/of verspreiding van verontreinigd sediment in het geding is.
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doordat de beschikbare fractie van de
verontreinigingen hoog was. In de jaren
erna was de beschikbare fractie lager,
waardoor de afbraaksnelheid geringer
werd. Na 5 tot 10 jaar werden reducties tot
96% gerealiseerd. Meting van de beschik-
bare fractie geeft inzicht in de haalbare
effectiviteit van landfarming en mogelijke
milieurisico’s. De resultaten van deze metin-
gen voorspelden wat in het volgende jaar
aan afbraak kon worden gerealiseerd.
Uitloogtesten en analyses van drainwater
toonden aan dat landfarming op de locatie
Kreekraksluizen niet leidt tot aantoonbare
risico’s voor verspreiding van de verontreini-
gingen.

Sinds 1994 zijn de in behandeling zijnde
species beoordeeld door een set van bio-
assays. Aanvankelijk zijn waterbodembio-
assays gebruikt om het verloop van de
toxiciteit in de tijd te volgen, waarbij voor
de species van Wemeldinge en
Petroleumhaven een sterke afname van de
toxiciteit is waargenomen. In 1999 zijn, aan
de inmiddels tot landbodems omgevormde
baggerspecies, metingen uitgevoerd aan
landbodemorganismen. Bioassays met
regenwormen toonden duidelijke effecten
aan van materiaal dat afkomstig is van
Wemeldinge en Petroleumhaven, terwijl
voor het materiaal van Geulhaven en
Zierikzee effecten afwezig waren.
Veldwaarnemingen aan micro-organismen

en nematoden gaven qua populatiesamen-
stelling voor Geulhaven en Zierikzee
eveneens een gunstiger beeld dan voor
beide andere species.
Landfarming van baggerspecie kan dus
leiden tot sterke reductie van de gehalten
en risico’s van minerale olie en PAK.
Binnenkort verschijnt een overzichtsrapport
over de resultaten en ervaringen van 
10 jaar landfarmen op Kreekraksluizen met
als doel belangstellenden in (toepassing
van) landfarming nader te informeren.

Leon de Poorter, AKWA/RIZA
Info: telefoon  0320-298 456
Joop Harmsen, Alterra
Info: telefoon 0317-474 360

Figuur 1: Relatieve PAK-gehalten (%) van de verschillende species in de tijd ten
opzichte van het begingehalte

Begin na 1 jaar na 5 jaar na 10 jaar

PAK

Geulhaven 52,0 18,9 3,1 2,0
Zierikzee 64,7 35,0 17,3 16,2
Petroleumhaven 526,7 152,1 15,7 -
Wemeldinge 53,4 35,0 19,4 -

Minerale olie

Geulhaven 8100 - ca. 300 180
Zierikzee 700 - ca. 300 ca. 100
Petroleumhaven 13400 6420 3440 -
Wemeldinge 2020 830 246 -

Tabel 1: SOM-PAK  en minerale oliegehalten (mg/kg d.s.) tijdens landfarming
van de verschillende partijen baggerspecie.

▲▲

Sanering Ketelmeer van start
Problemen met financiering en controlesysteem uit de wereld

UITVOERING

De saneringsbaggerwerkzaamheden in het
Ketelmeer zijn 2 oktober jl. van start
gegaan. De eerste fase van het werk is
aanbesteed en gegund aan de Combinatie
Sanering Ketelmeer. De aannemer is al sinds
het begin van de zomer bezig met de
voorbereidingen voor de eerste fase: de
sanering van het Oostelijke Ketelmeer. In
deze voorbereidingsperiode is het gebied
ingepeild, zijn de meetsystemen ingeregeld
en zijn de benodigde leidingen aangelegd.
De overige drie bestekken (sanering
Ketelhaven, Schokkerhaven en Westelijke
Ketelmeer) volgen later. WAU, het ‘uitvoe-
ringsdeel’ van AKWA,  is bij alle bestekken
betrokken en ondersteunt de opdrachtgever,
Regionale Directie IJsselmeergebied, zowel
bij de voorbereiding als tijdens de uitvoering.

In totaal wordt 1.000 hectare vervuilde
waterbodem gesaneerd. Speciaal voor de
berging van de vervuilde grond is midden in
het Ketelmeer het bergingsdepot IJsseloog
gebouwd. Het depot was vorig jaar al klaar.
De start van de saneringswerkzaamheden
werd echter uitgesteld, omdat er te weinig
geld beschikbaar was voor de uitvoering
van het volledige project. Uiteindelijk is
besloten om de eerste fase wel in een keer
aan te besteden, waarbij rekening wordt
gehouden met een voorfinanciering.

Ook door een discussie over de wijze
waarop de baggerwerkzaamheden moeten
worden gecontroleerd is de uitvoering later
gestart. In het oorspronkelijke plan van
aanpak staat dat de aannemer zelf verant-

▲▲

Werk in uitvoering bij depot IJsseloog
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woordelijk is voor de opleveringscontrole.
De opdrachtgever zou slechts controleren
op basis van steekproeven. Projectleider
sanering Wytze van der Herberg: ‘Dat plan
is gesneuveld, vanwege problemen met de
kwaliteitsborging. Wij gaan nu zelf contro-
leren. Dat betekent dat we een nieuw
peilsysteem hebben moeten aanschaffen
om de diepte van het water en de ligging
van de bodem te meten. Op dat systeem
zat een levertijd van zes maanden.’

‘In technisch opzicht is het mogelijk om het
hele Ketelmeer in vier of vijf jaar te saneren,
maar financieel is dat niet haalbaar’, aldus
Van der Herberg. Volgens de planning
zullen de werkzaamheden daarom in totaal
tien jaar in beslag nemen. Bovendien biedt
de gefaseerde aanpak de kans om optimaal
te leren van de opgedane ervaringen tijdens
de eerste fase. De opgedane leereffecten,
verkregen via een uitgebreide en intensieve
monitoring, zullen gebruikt worden voor
een optimaal vervolg van het westelijk deel

van het Ketelmeer. En van die leereffecten
profiteert niet alleen de Ketelmeersanering,
maar hopelijk alle waterbodemsaneringen
in Nederland, die nog zullen volgen in het
aankomende decennium.

Wytze van der Herberg, Directie
IJsselmeergebied Rijkswaterstaat
Info: telefoon 0320-297 153
Dieter Rokosch, AKWA/WAU
Info: telefoon 030-285 8548 ▲▲

LOSGESTORT

Er bestaan reeds een aantal succesvolle
Europese netwerken die zich bezig houden
met de problematiek van verontreinigde
landbodems. Voorbeelden hiervan zijn
NICOLE en CLARINET. Deze netwerken
staan borg voor kennisuitwisseling, maar
ook wordt er samengewerkt in door de EC
gesubsidieerde R&D projecten. Het is
opmerkelijk dat een dergelijk netwerk
ontbreekt voor verontreinigde sedimenten.
Zeker omdat deze, meer nog dan landbo-
dems, een grensoverschrijdende problema-
tiek kennen. Actuele onderwerpen voor de
sedimenten zijn o.a.: de huidige en toekom-
stige (inclusief de historische) verontreini-
ging van het sediment, de ontwikkeling van
de normstelling in het licht van een geïnte-
greerd stroomgebied- en kustzonemanage-
ment, de baggerspecieproblematiek en de
omgang met sediment in het licht van de
nieuwe ‘Europese Kaderrichtlijn Water’.

De behoefte en noodzaak om een inter-
nationaal netwerk voor verontreinigde
sedimenten op te zetten was één van de
conclusies van de internationale workshop
“River sediments and related dredged
material in Europe”, die van 3-5 april 2000
is gehouden in Duitsland. Op deze work-
shop is het initiatief geboren om de
haalbaarheid van een dergelijk SEDiment
NETwerk (SedNet) te onderzoeken en
verder te bevorderen.

De haalbaarheid is in eerste instantie onder-
zocht door via een ‘ketting-email’ instituten
en personen te benaderen, waarvan bekend
is dat ze op een of andere manier bezig zijn
met de problematiek van verontreinigde
sedimenten. Naar aanleiding hiervan
hebben inmiddels meer dan 110 partijen uit
17 landen aangegeven het SedNet initiatief
van harte te ondersteunen. 

Ondersteunende partijen zijn o.a.
overheidsinstellingen en milieugroeperin-
gen, havens en waterleidingbedrijven,
universiteiten en onderzoeksinstituten,
adviesbureaus en baggeraannemers.

Uit al deze partijen is inmiddels een Duits-
Italiaans-Nederlands initiatiefcomité samen-
gesteld. Dit comité draagt zorg voor de
verdere promotie en heeft het voortouw
genomen in het schrijven van een voorstel
gericht op het krijgen van Europese subsidie
voor het professionaliseren en onderhouden
van SedNet. Het huidige Vijfde Kader-
programma van de Europese Unie biedt
hiertoe een zeer kansrijke mogelijkheid.

Het initiatiefcomité heeft een voorzet
gedaan voor het doel van SedNet: het
samenbrengen van alle partijen die geïnte-
resseerd zijn in onderwerpen rondom de
omgang met, en het beheer van verontrei-
nigde sedimenten en baggerspecie. Dit alles

gericht op het katalyseren, optimaliseren en
vergemakkelijken van: 
– vraaggestuurde onderzoeksactiviteiten;
– de coördinatie van deze activiteiten;
– de samenwerking tussen kennisontwikke-

laars en -eindgebruikers;
– het verspreiden en gebruiken van de

ontwikkelde kennis.

Verder stelt SedNet zich tot doel bestaande
netwerken, zoals de INA (International
Navigation Association) en WODA (World
Dredging Association) waar bijvoorbeeld
verontreinigde baggerspecie een belangrijk
aandachtsgebied is, binnen haar mogelijk-
heden te ondersteunen en daarmee ook te
netwerken.   

Inmiddels is er ook een voorstel voor de
structuur van SedNet. Eén en ander wordt
beschreven op de recent geopende SedNet
website. Het voorlopige adres is hiervan is
www.mep.tno.nl/SedNet. Via deze website
kunnen ook de laatste ontwikkelingen
rondom SedNet worden gevolgd en kunnen
nieuwe, geïnteresseerde partijen aanhaken. 

Tiedo Vellinga, Gemeentelijk Havenbedrijf
Rotterdam
Info: telefoon 010-252 13 09
Remy Laane, AKWA/RIKZ
Info: telefoon 070-311 42 93

SedNet: het Europees netwerk voor sedimenten

▲▲

Saneringsprogramma Waterbodems
Rijkswateren 2001 - 2004, augustus 2000 
(0320-298533/RIZA)

Verwerking van baggerspecie,
Basisdocument voor besluitvorming
(Eindrapport Impuls B2), 

AKWA-rapportnr. 00.006, september 2000
(030-2858080/WAU)

voor internet: bodem.pagina.nlT
IP

▲▲



ject om te komen tot het afwegingsproces
beschreven. Ook wordt er een eerste visie
op het afwegingsproces gegeven.
Daarnaast wordt aangegeven hoe belang-
hebbenden betrokken worden bij het
project, wat de raakvlakken zijn met andere
projecten en hoe de activiteiten en resulta-
ten worden afgestemd. Het streven is het
kabinet eind 2001 een standpunt te laten
innemen over  de vernieuwing van de
saneringsdoelstelling van de waterbodems.

Henk Sterk, AKWA/Hoofdkantoor
Info: telefoon  070–351 83 14 

Themadag zandscheiding geslaagd!

Tijdens het ochtendgedeelte werden de
aanwezigen geïnformeerd over de techni-
sche zaken van zandscheiding door AKWA
het landelijke beleid werd toegelicht door
het Hoofdkantoor. Tevens deelden het
Gemeentelijke Havenbedrijf Rotterdam, het
Waterschap Rijn en IJssel en Directie
IJsselmeergebied hun ervaringen. Na de
lunch gingen ongeveer 70 mensen met
bussen naar het depot IJsseloog. Het weer
werkte mee en dus kon onder een stralende
zon de praktijk bekeken en bediscussieerd
worden. Na met de boot weer veilig op de
wal teruggezet te zijn, kon men verrijkt met
kennis huiswaarts keren.

Op 12 oktober jl. vond in Lelystad de themadag zandscheiding plaats. 
Zowel de organisatie als de deelnemers kunnen terugkijken op een geslaagde dag. 
Het totaal aantal deelnemers bedroeg zo’n 110.
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Het, reeds bestaande, afwegingsproces voor
landbodems (BEVER) kan niet zomaar
worden gebruikt voor waterbodems. Het
projectteam ontwikkelt daarom een nieuwe
saneringsdoelstelling en een nieuw
afwegingsproces, waarbij rekening gehou-
den wordt met vragen als:
– Welke (strategische) rol krijgt de functie-

gerichte doelstelling?
– Zijn er situaties waarvan op voorhand

duidelijk is dat sanering geen (duurzame)
oplossing biedt? 

Eind 2000 is het definitieve projectplan
gereed. Hierin wordt het ontwikkelingstra-

De Wet bodembescherming bepaalt dat de bodem, en dus ook de waterbodem, na
sanering geschikt moet zijn voor alle functies. In de praktijk bleek er echter behoefte aan
een andere doelstelling en een ander afwegingsproces. Het projectteam Sanering
Waterbodems (SAWA) is daarom gestart met de ontwikkeling van een nieuw afwegings-
proces voor waterbodems.

SAWA: nieuw afwegingsproces voor
waterbodemsanering  


