
De heer Bert Keijts (49) is sinds 1 oktober
Directeur-Generaal Water van
Rijkswaterstaat. De eerste DG water laat
graag zijn licht schijnen over diverse punten
van het waterbodembeleid. 

Het DG water is nog jong en is momenteel
bezig met het ontwikkelen van een spel-
regelkader voor de verantwoordelijkheden.
“Daarin geven we aan hoe we onderzoek
en de uitvoering van beleid aansturen en
wat Rijkswaterstaat zelf doet. Waar het de
instandhouding van het systeem en dus het
feitelijke beheer en de uitvoering betreft,
ligt primair een taak voor Rijkswaterstaat.
Gaat het over beleidsvoorbereiding en
beleidsvoorbereidend en -evaluerend
onderzoek, dan sturen wij dat aan in een
opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie
richting de regionale directies en de specia-
listische diensten. Die diensten hebben wij
ontzettend hard nodig.”

Assertief
Binnen de opdrachtgever/opdrachtnemer-
relatie verwacht Keijts veel zelfstandigheid.
“Het is niet zo dat we zeggen ‘dit is de
vraag en werk dat voor ons uit’. De
opdrachtnemer moet de vraag beantwoor-
den, maar moet ook kijken of we wel de
juiste vraag formuleren. We verwachten
een stuk zelfdenkzaamheid en de specialis-
tische diensten mogen ons ook voeden. Als
ze kansen zien, moeten ze niet wachten tot
het beleid langskomt, dan moeten ze dat
zelf aandragen. Wat dat betreft, mag men
zich van mij assertief gedragen. Dat
verwacht ik zelfs. En als de ideeën goed
zijn, herprioriteren we wellicht zelfs ons
budget. Dat samenspel is belangrijk.”

Aandachtspunt
Het sterkste aandachtspunt op waterbo-
demgebied ligt voor Keijts bij het saneren

van baggerspecie. Het op de lange termijn
doorgaan met storten is volgens hem
onverstandig. “We hebben steeds minder
plekken voor depots en mensen willen geen
stortplaats in hun buurt. Verwerken is, zeker
als we kijken naar de duurzaamheid, een
goede methode. Helaas staan we daar nog
mee in de kinderschoenen. Bovendien, als
we echt alles willen saneren, dan is daar
veel geld voor nodig en dat is heel lastig.
Terwijl verwerken op de lange termijn wel
eens goedkoper kan zijn dan storten.” 

Rendabeler
Bij het storten wordt specie niet gebruikt,
terwijl men bij verwerking secundaire
bouwstoffen kan produceren. “Die kunnen
we gebruiken in wegen of in de bouw.
Natuurlijke grondstoffen zijn steeds moei-
lijker te winnen, dus als we alternatieve
bouwmaterialen verkrijgen uit bagger,
creëren we een win/win-situatie. Dit
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Het nieuwe jaar, 2002, wordt een
belangrijk ‘baggerjaar’. Het is het jaar
waarin de Wbm-heffing op reinigbare
baggerspecie van kracht wordt. Het
jaar waarin er een stimuleringsregeling
voor de verwerking van baggerspecie
komt. Het jaar waarin het kabinet 325
miljoen gulden voor de aanpak van
verontreinigde baggerspecie uit de
ICES-pot beschikbaar stelt, als reactie
op het basisdocument
Tienjarenscenario. Het jaar waarin TBT
in de normering voor zoute specie
opgenomen wordt en waarin duidelijk-
heid gegeven wordt over de toekom-
stige rol van bio-assays in de verdere
normering. Ik geef toe, niet alle
voorgaande stellingen zijn absolute
zekerheden, eerder voorspellingen
mijnerzijds, maar zeker is dat er veel
gaat gebeuren.
Naast het doen van voorspellingen is
het maken van voornemens gebruike-
lijk aan een begin van een nieuw jaar.
‘Stoppen met roken’ is voor mij niet
van toepassing dus ik doe het met:
‘Meer specie baggeren aankomend
jaar én meer baggerspecie gaan
verwerken’. Als er nu meer mensen
zijn met vergelijkbare voornemens,
dan is de kans groter dat er ook
daadwerkelijk iets gebeurt. Want het
water staat ons letterlijk aan de lippen.
Bovendien blijkt uit verkennend onder-
zoek dat meer baggeren ook econo-
misch gezien meer baten dan lasten
oplevert!
Ik hoop dat u geen stuwmeer aan
verlofdagen meegenomen heeft naar
2002, want ik voorspel u dat het
moeilijk wordt om deze in het aan-
komend jaar op te maken. Sterkte.

Namens de redactie onze dank aan
Haico Wevers voor zijn inzet de
afgelopen jaren voor AKWA.

“Sterker samenspel met ruimtelijke
ordening”
……………In gesprek met Bert Keijts, DG Water Rijkswaterstaat

Bert Keijts



ook in de kustverdediging, is belangrijk. In
die beleidswending moeten we ook een
sterker samenspel met ruimtelijke ordening
aangaan.”

Verantwoordelijkheid
“Als het om ruimtelijke inrichting gaat, zijn
we ook afhankelijk van de provincies,
gemeenten en waterschappen. We hebben
natuurlijk als beheerder een belangrijke rol
in het geheel, maar we kunnen het niet
allemaal zelf managen. Die verantwoorde-
lijkheid van waterschappen en gemeente
geldt ook waar het de wateroverlast betreft.
De afvoer van regenwater met name in de
lagere delen, stuit op problemen als de
slootjes en kanaaltjes in die gebieden
langzaam dichtslibben. Daar wil ik graag
aandacht voor, maar wel met behoud van
eigen verantwoordelijkheid van de gemeen-
ten en waterschappen. We moeten allemaal
in beweging komen voor een effectieve
aanpak van de waterbodem. Zonder steeds
naar een ander te zoeken die het moet
betalen. Dat heeft consequenties, het kost
geld en inspanningen, maar dat moeten we
er voor over hebben. We willen schone
waterbodems en schoon water en daar
betaal je een prijs voor.” 

Interview: Miranda van Ark (MVA
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gebeurt nu nog in de experimenteerfase,
maar als het op grote schaal zou gebeuren,
maakt dat het ook rendabeler. Storten is nu
in veel gevallen nog goedkoper dan verwer-
ken, maar daar wordt onder meer met
subsidieregelingen en het duurder maken
van storten, aan gewerkt. Voordat dit tot
resultaat leidt en er voldoende bedrijven zijn
die goed verwerken, zijn we wel een jaar of
vijf verder”.

Internationaal
Door de eenwording van Europa zijn de
diverse landen zich meer bewust geworden
van de gezamenlijke waterproblematiek.
Lange tijd werd het vervuilingsprobleem
door landen als Duitsland, Frankrijk en
België ‘doorgeschoven’ richting Nederland.
Een deel van de verontreiniging van de
Nederlandse baggerspecie werd door deze
landen veroorzaakt. Hiervoor droegen zij
echter niet de (financiële) consequenties.
“Juist doordat zij het probleem niet
voelden, was het moeilijk om daar aandacht
voor te vragen. We werken nu in internatio-
nale riviercommissies, bijvoorbeeld van de
Rijn, Maas en Schelde.”

Stroomgebieden
Dergelijke commissies zijn voor Nederland
zeer effectief omdat het bewustzijn en

wederzijds begrip hierdoor groeit. Ook de
EG-kaderrichtlijn water, over de kwantiteit
en kwaliteit van water in stroomgebieden, is
daarbij een goed initiatief. “Zo’n internatio-
nale stroomgebiedbenadering zorgt ervoor
dat de problematiek gemeenschappelijk is.
Het samenspel wordt daardoor beter. Je
gaat samen beheersplannen maken en
watervisies ontwikkelen. De kans dat er dan
echt wat gebeurt is groter, want het blijft
niet bij vrijblijvende toezeggingen.
Natuurlijk moet je voorzichtig opereren,
alles kost tenslotte geld en overal zijn belan-
gen bij betrokken. Het is dan ook niet van
vandaag op morgen geregeld, maar we
bewegen zeker in de goede richting.”

Veiligheid
In zijn jaren bij Rijkswaterstaat heeft Keijts
gemerkt dat het waterbeleid en de houding
ten opzichte van water sterk veranderd zijn.
“Eind jaren tachtig hadden we het gevoel
dat we het watersysteem beheersten. We
gingen met de rug naar het water staan.
Vandaar dat 1993 en 1995 zeer verrassend
waren. Klimaatverandering en te weinig
ruimte voor het water zijn debet aan deze
problemen. Vandaar dat een koerswending
is ingezet. Die werd al zichtbaar in de NW4,
waarin ‘ruimte voor de rivieren’ is opgeno-
men. Meer meebewegen met de natuur, ss

Vanaf 1 januari 2002 wordt alle klasse 1 tot
en met 4 baggerspecie met minimaal 60%
zand, als reinigbaar beschouwd (stap 1). Dit
betekent dat een verklaring van niet-reinig-
baarheid kan worden verkregen voor
verontreinigde baggerspecie met minder
dan 60% zand. Op een nader te bepalen
tijdstip tussen 1 januari 2004 en 1 januari
2006 zullen de reinigbaarheidscriteria
worden uitgebreid (stap 2). Bij die uitbrei-
ding zal ook baggerspecie reinigbaar
worden verklaart, als deze met andere
eenvoudige verwerkingstechnieken kan

worden omgezet in een product dat voldoet
aan de kwaliteitseisen die het Bouwstoffen-
besluit stelt. 

Vrijstelling
In twee specifieke situaties geldt er een
vrijstelling van de Wbm-belasting. De eerste
situatie betreft het verspreiden van licht
verontreinigde baggerspecie op zee. Een
deel van deze baggerspecie wordt verspreid
in begrensde gebieden in zee waarvoor een
Wm-vergunning is verleend. Het versprei-
den van deze baggerspecie levert milieu-

hygiënisch geen problemen op. Het kan
beschouwd worden als het weer zeebodem
laten worden van de betreffende bagger-
specie. Daarom zou het heffen van belas-
ting op deze specie contraproductief zijn.
De tweede uitzonderingssituatie betreft
eenmalige projecten ten behoeve van veilig-
heid. Bij deze projecten wordt vrijkomende
baggerspecie binnen de ruimtelijke begren-
zing van het betreffende project geborgen.
De projecten betreffen maatregelen ter
bescherming van het land tegen overstro-
ming door extra ruimte voor waterberging
en waterafvoer te creëren. Dit mede in
verband met de verwachte veranderingen
van het klimaat. De Minister van VROM
wijst deze projecten aan.

Stap 1: Waarom klasse 1 tot en met 4 en
60% zand ?
Omdat baggerspecie klasse 0 schoon is, is
de beoordeling van de reinigbaarheid niet
aan de orde. Dit betekent in het kader van
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WBM voor Baggerspecie
Vanaf 1 januari 2002 moet belasting worden betaald voor het storten van reinigbare bagger-
specie. Dit is het gevolg van het vervallen van de vrijstelling voor baggerspecie in het kader
van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). Deze wet, die op 1 januari 1995 in
werking is getreden, heeft tot doel het verwerken van afvalstoffen te stimuleren en het
verbranden en storten van afvalstoffen te ontmoedigen. Voor het storten van niet reinigbare
grond en baggerspecie hoeft geen belasting te worden betaald. Hiervoor is wel een verkla-
ring van niet-reinigbaarheid van het Service Centrum Grond (SCG) nodig. Om te kunnen
bepalen wat reinigbaar is en wat niet, zijn reinigbaarheidscriteria nodig.  Het kabinet heeft
gekozen voor een stapsgewijze invoering van de reinigbaarheidscriteria voor baggerspecie. 
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de Wbm dat het SCG voor baggerspecie
klasse 0 geen verklaring van niet-reinigbaar-
heid van baggerspecie zal afgeven. Als
schone baggerspecie alsnog wordt gestort,
is de Wbm van toepassing en moet heffing
worden betaald. Overigens wordt schone
baggerspecie gewoonlijk niet gestort, maar
direct hergebruikt of nuttig toegepast.
Verder is voor het vaststellen van de reinig-
baarheidscriteria aansluiting gezocht bij de
huidige praktijk van verwerking van bagger-
specie. Het uitgangspunt was dat het met
de beschikbare én operationele technieken
mogelijk moet zijn om baggerspecie te
verwerken tot een nuttig toepasbaar
product.  
Naast het aanbod aan verwerkingscapaciteit
heeft de afzetbaarheid van producten een
belangrijke rol gespeeld bij het vaststellen
van de criteria. De producten die in de
markt worden afgezet dienen te voldoen
aan de samenstellings- en emissie-eisen
zoals gesteld in het Bouwstoffenbesluit.
Bovendien dient er een afzetmarkt voor te
bestaan. Op basis hiervan is ervoor gekozen
om bij de beoordeling van de reinigbaarheid
uit te gaan van een zandpercentage. 

60% zand
In de afgelopen jaren is ervaring opgedaan
met het proces van zandscheiden.
Zandscheiding vindt plaats in sedimentatie-
bekkens (natuurlijke zandscheiding), met
behulp van mechanische scheidingsinstalla-
ties of met een combinatie van beide. De
verwachting is dat het merendeel van de
zandscheiding zal plaatsvinden in de buurt

ss

van baggerdepots, waarbij het residu recht-
streeks (nat) het depot wordt ingebracht.
Het afscheiden van zand uit baggerspecie
levert in deze situatie niet een ruimtewinst
op die gelijk is aan het volume van het
verwijderde zand. Hoe lager het zand-
percentage van de ingaande baggerspecie,
hoe lager de volumewinst als gevolg van
zandscheiding. Uit onderzoek is gebleken
dat bij een zandpercentage van 60% nog
voldoende volumebesparing wordt bereikt.
Vandaar dat er op dit moment voor
gekozen is om voor de reinigbaarheid een
zandpercentage te hanteren van 60%.
Momenteel loopt onderzoek waarbij wordt
nagegaan of ook bij lagere initiële zand-
percentages, voldoende depotvolume
besparing wordt verkregen. 

Hoe verder?
Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
huidige uitvoeringspraktijk is voor een
aantal onderdelen van de regeling een
overgangsbeleid geformuleerd. Tot de
overgangsmaatregelen behoren onder
andere de vrijstelling gedurende 2002 van
projecten die voor 1 januari 2002 zijn
opgedragen. Een andere maatregel is de
mogelijkheid om voorlopig gebruik te
blijven maken van bestaande protocollen
voor in situ waterbodemonderzoek.

Uitvoerings- en handhavingsaspecten
Naast het overgangsbeleid zal de komende
periode extra aandacht besteed worden aan
de uitvoerings- en handhavingsaspecten
van de regeling. De risico’s op dit vlak zijn in
een studie in beeld gebracht. Eén van de
belangrijkste activiteiten in dit verband is de
invoering van een systeem dat de naleving
van de wettelijke eisen van de Wbm borgt.
Dit voor de verschillende betrokkenen in de
baggerketen. Goede afspraken over de
onderlinge verantwoordelijkheden tussen de

verschillende betrokkenen zijn een belang-
rijk onderdeel van een dergelijk systeem.

Voorbereiding stap 2
Een andere activiteit in de komende periode
is de voorbereiding van stap 2. Zoals in de
inleiding reeds is gesteld heeft het kabinet
een vervolgstap voor de invoering van crite-
ria in het vooruitzicht gesteld. Hoe de crite-
ria zullen worden geformuleerd en wanneer
ze precies ingaan moet medio 2002 worden
vastgesteld. Dit is ondermeer afhankelijk
van een marktstudie die nu loopt en naar
verwachting in de eerste helft van 2002 zal
worden afgerond. In de marktstudie wordt
voor de andere eenvoudige technieken
gekeken naar de beschikbaarheid van
verwerkingsmogelijkheden c.q. installaties
en naar de afzetbaarheid van de, na
verwerking ontstane, producten. 

Monitoring en evaluatie
Belangrijke activiteit in de komende periode
is ook de monitoring en evaluatie. Omdat er
nog geen ervaring bestaat met de Wbm in
de baggersector en de voorbereidingstijd
kort is geweest, is het van belang om de
werking van de regeling in al zijn facetten
goed te monitoren. Deze gegevens moeten
benut worden voor (zonodig tussentijdse)
evaluatie en bijsturing.

Monitoringsonderzoek
Min of meer gelijktijdig met de inwerking-
treding van de Wbm voor baggerspecie zal
een monitoringsonderzoek worden gestart.
Het doel van het monitoringsonderzoek is

In figuur 1 is de keten voor de niet verspreidbare

baggerspecie weergegeven. Het doel van de Wbm is

dat de stroom B3 (storten) kleiner wordt, ten gunste

van de stromen B1 (direct hergebruik) en B2 (verwer-

king en afzet als bouwstof), zonder dat de stroom Ba

(baggeraanbod) afneemt.  

Opstroomkolom hydrocycloon
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na te gaan wat het effect is van de Wbm op
de baggerstromen in Nederland en het
evalueren en verbeteren van de nu voor-
gestane beoordelingssystematiek.

Een ander onderdeel van de monitoring en
evaluatie is het ontwikkelen van een
uniform onderzoeksprotocol. Voor de
beoordeling van de reinigbaarheid van de
vrijkomende baggerspecie is het wenselijk
dat één uniform protocol wordt ontwikkeld.
Op deze wijze wordt rechtsongelijkheid
voorkomen, wordt de taak van het SCG als
beoordelende instantie vereenvoudigd en
kunnen eventuele wijzigingen of verbeterin-
gen in de toekomst aanzienlijk eenvoudiger
worden doorgevoerd.

Bij het opstellen van een uniform protocol
zullen beheerders van alle typen watersyste-
men intensief worden betrokken. Bezien zal
worden of voor verschillende watersyste-
men verschillende eisen aan het onderzoek
moeten worden geformuleerd. Hierbij
wordt tevens nagegaan welke rol waterbo-
demkwaliteitskaarten bij de beoordeling van
de reinigbaarheid kunnen spelen. De eisen
aan eventuele waterbodemkwaliteitskaarten
dienen daarbij te worden vastgesteld.

Onderdeel van de monitoring en evaluatie
is ook het vaststellen van regels waaraan
het residu van zandscheiding moet voldoen
om zonder belasting gestort te kunnen
worden. Gestart is met een regeling, waarbij

het residu integraal is vrijgesteld van de
Wbm. Tenminste, als de reiniger aan een
minimaal kwaliteitssysteem voldoet. Dit
kwaliteitssysteem heeft met name betrek-
king op het gescheiden innemen, verwer-
ken, opslaan en afvoeren van baggerspecie
en de na scheiding vrijkomende stromen.       
Bij de opzet en uitvoering van de monito-
ring en evaluatie zal zo veel mogelijk
worden samengewerkt met alle betrokken
partijen.  

Roy Ringeling, AKWA / DWW
info: tel. 015-2518580
e-mail:
R.H.P.Ringeling@dww.rws.minvenw.nl

Resultaten van de workshop 
‘Biobeschikbaarheid in de normstelling’
………Op naar een nieuw beleid?

ONDERZOEK

Organismen kunnen slechts een deel van
het totaalgehalte van in water of
(water)bodem voorkomende stoffen
opnemen. Dit verschijnsel wordt biologische
of biobeschikbaarheid genoemd. Een
werkdefinitie hiervoor is: ‘die fractie van
een totaal concentratie van een stof die
vanuit de omgeving of het voedsel binnen
een bepaalde periode opgenomen
(gemaakt) kan worden door (micro-)
organismen’.

Omstandigheden
Kenmerkend voor biologische beschikbaar-
heid is dat deze sterk afhankelijk is van
chemische-, biologische- en milieuomstan-
digheden. Voor ieder van die omstandig-
heden zijn voorbeelden aan te dragen die
inzicht geven in verschillen in biologische
beschikbaarheid. Al jaren wordt er weten-
schappelijk onderzoek gedaan naar de
biologische beschikbaarheid van stoffen in
het milieu. Is het gehalte aan stoffen dat we
meten wel relevant voor opname door
organismen en dus ook relevant voor de
toxiciteit en de risicobeoordeling van die
stoffen?
In de huidige normstelling en risicobeoorde-

ling wordt al rekening gehouden met biolo-
gische beschikbaarheid in water, bodem en
waterbodem. In de meeste gevallen steunt
de risicobeoordeling echter sterk op de
zogenaamde totaalgehalten. Daar wordt
weinig of geen rekening gehouden met
biologische beschikbaarheid. Vanuit
verschillende gremia blijkt echter een sterke
behoefte aan een evaluatie of biologische
beschikbaarheid adequaat en verantwoord
wordt meegenomen bij normstelling en
risicobeoordeling. Die behoefte komt vanuit
waterbeheerders, bodembeheerders,
normstellers en risicobeoordelaars en
betreft het brede spectrum aan milieukwali-
teitsnormen (Interventiewaarde, MTR,
Streefwaarde). 

Voorstellen
Het gevraagde advies dient te gaan over de
toepassing van kennis op het gebied van
biobeschikbaarheid. Vandaar dat van
tevoren voorstellen voor implementatie in
het normstellingsbeleid werden opgesteld
door deskundigen van onderzoeksinstituten
en universiteiten. Deze voorstellen werden
tijdens de workshop in kleine groepen
bediscussieerd. Van elk voorstel werd de

kwaliteit, de haalbaarheid en de relevantie
geëvalueerd om tot een eindoordeel te
komen.

Onderscheid is gemaakt tussen organische
stoffen en metalen, en tussen de comparti-
menten water, waterbodem en landbodem.
De meeste voorstellen hadden betrekking
op chemische en analytische aspecten van
biologische beschikbaarheid. Van de dertien
besproken voorstellen hadden er zes
betrekking op extractiemethoden.
Genoemde extractiemethoden zijn bijvoor-
beeld Tenax voor organische verbindingen
en 0.43 M HNO3 of 0.01 M CaCl2 extrac-
tie voor metalen. In het algemeen werden
deze zes voorstellen haalbaar en relevant
geacht. Dit mits aanvullend validatie-onder-
zoek voor meerdere (groepen van) organis-
men wordt verricht. Andere voorstellen
werden beoordeeld als implementeerbaar
op relatief korte termijn (1-3 jaar). Dat gold

ss
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De Stuurgroep INS (Integrale Normstelling Stoffen) heeft het RIVM en het RIZA gevraagd
een advies te schrijven. Dit over de rol van biologische beschikbaarheid in de normstelling
en risicobeoordeling. Ter voorbereiding van dit advies werd op 13 september een workshop
gehouden. Hieronder leest u een samenvatting van deze workshop. 

Watervlo
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bijvoorbeeld voor correctie voor DOC
(Dissolved Organic Carbon) bij kopermetin-
gen in water. Voorstellen waarin de
opname en opnameroutes van organismen
meer aandacht kregen, werden slechts als
haalbaar op de lange termijn (>3 jr) beoor-
deeld. Het verslag van de workshop wordt
integraal opgenomen in het advies aan de

stuurgroep INS. Dit advies zal t.z.t. in
rapportvorm verkrijgbaar zijn.

Else Sneller AKWA/RIZA, afdeling Chemie
en Ecotoxicologie
Info: tel: 0320-298 586 
e-mail: e.sneller@riza.rws.minvenw.nl

Met dank aan: 
Theo Traas, Dick Sijm, Eric Verbruggen,
RIVM, Centrum voor Stoffen en
Risicobeoordeling
Willie Peijnenburg,  RIVM, Laboratorium
voor Ecotoxicologie
Johannes Lijzen, RIVM, Laboratorium voor
Bodem en Grondwateronderzoek
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Voorbereiding
In 1995 is een oriënterend onderzoek uitge-
voerd naar de milieuhygiënische kwaliteit
van de te ontgraven waterbodem. Aan de
hand van de resultaten uit dit oriënterend
onderzoek is, ook in 1995, een nader
onderzoek uitgevoerd. Uit de onderzoeken
kwam naar voren dat de aangetroffen
specie ingedeeld kon worden in (ENW)
klasse 0 tot en met 4. In 1997 is, ter
voorbereiding op de baggerwerkzaamhe-
den, een actualisatie-onderzoek uitgevoerd.
De opdrachtgever, Directie Oost-Nederland
kende budgetbeperkingen. Vandaar dat pas
in 2000 weer een begin is gemaakt met de
voorbereidingen van de (bagger)werkzaam-
heden. Daarvoor is in 2000 (opnieuw) een
actualisatie-onderzoek uitgevoerd. Aan de
hand van deze en voorgaande onderzoeken
is het bestek opgesteld.

Bodemopbouw
De te verdiepen invaart is ingedeeld in
zogenaamde ‘deelgebieden’. Die indeling is
gedaan op basis van de analyseresultaten
van de boringen. Afhankelijk van de aan-
getroffen mate van verontreiniging is voor
elk deelgebied een bestemming bepaald.
De indeling van de deelgebieden, en de
vertaling daarvan naar het bestek, werd
tevens bepaald door de mogelijkheid om
het ontgraven materiaal via het scheidings-
bekken op depot IJsseloog te leiden. Door
deze keuze zijn drie bestemmingen te
onderscheiden:
1. Direct storten op de rivier (alleen klasse 

0 materiaal). 
2. Direct storten in depot IJsseloog. 

3. Scheiding op depot IJsseloog, restpro-
duct storten in depot IJsseloog. 

De boringen ter plaatse van de invaart
tonen, naast veel zand en sterk (en uiterst)
grindig/grindhoudend materiaal, ook steek-
vast en vast slib. Bovendien is in menig
boring (zwak) puinhoudend en (matig,
sterk en uiterst) steenhoudend materiaal
beschreven. 

Bestek
Het bestek (RAW met verrekenbare
hoeveelheden) is in april 2001 aanbesteed.
Wegens capaciteitsproblemen heeft de
opdrachtgever voor het werk aan de
Bouwdienst gevraagd het bestek als een
Bouwdienst-bestek op de markt te brengen.
Het begeleiden van de uitvoering en het
voeren van directie op het werk is eveneens
onder de verantwoordelijkheid van de
Bouwdienst uitgevoerd. De baggerwerk-

zaamheden zijn in juli 2001 gestart. Deze
late start komt door de trage onderhande-
lingen met de aannemer over de inhoud en
omvang van het kwaliteitsplan. De
onbekendheid van de aannemer met EKB
zorgde ook voor vertraging. 
Omdat sprake was van sanering, schreef de
Wbb-beschikking voor dat de baggerwerk-
zaamheden op een milieuvriendelijke
manier dienden te worden uitgevoerd.
Bijvoorbeeld met een afsluitbare knijper
(milieuknijper) of een aantoonbaar gelijk-
waardige methode. Deze voorwaarde werd
ingegeven omdat mors en vertroebeling tot
een minimum moesten worden beperkt. 

Uitvoering
Voor het uitvoeren van de baggerwerk-
zaamheden (ingeschatte hoeveelheid
35.000 m3) heeft de aannemer gebruik
gemaakt van een ponton met daarop een
hydraulische kraan. Deze kraan was
voorzien van een DGPS-plaatsbepalings-
systeem. Voor het vervoeren van de te
ontgraven specie naar IJsseloog zijn drie

Bestek invaart uitwijkhaven IJzendoorn

RWS heeft langs de Waal, ter hoogte van het dorp IJzendoorn, een overnachtings-/uitwijk-
haven gerealiseerd. Op de plaats van een voormalige grind- en zandwinlocatie zijn afmeer-
voorzieningen getroffen waar schepen kunnen overnachten. De toegangsgeul vanuit de
Waal naar de uitwijkhaven moest nog worden verbreed en verdiept. Voor de verbreding en
verdieping van deze toegangsgeul dienden baggerwerkzaamheden te worden verricht.

“Baggeren te IJzendoorn”
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sleepboten en 5 beunbakken ingezet. Voor
de bepaling van de verrekenbare hoeveel-
heden waren in het bestek hoeveelheden
opgenomen die gebaseerd waren op in situ
hoeveelheden. Deze werden vermenigvul-
digd met 1,1 omdat dit de te verwachten
uitleveringsfactor was. Op depot IJsseloog
zijn, vlak voor lossing, de definitieve
hoeveelheden bepaald. Deze hoeveelheden
vormden de basis voor verrekening.
De aannemer is bij zijn inschrijving te
optimistisch geweest met het inschatten van

de baggerproductie. Daarom is de eind-
datum waarop het werk diende te worden
opgeleverd (1 september 2001) niet
gehaald. Pas op 8 oktober 2001 zijn de
baggerwerkzaamheden beëindigd. 

Afronding
Op dit ogenblik (eind november 2001)
vinden er onderhandeling plaats met de
aannemer over het uitgevoerde bagger-
werk. In het bestek was opgenomen dat er
een boete staat op elke m3 te diep (incl.

toegestane tolerantie) ontgraven materiaal.
Uit de door de aannemer uitgevoerde
uitpeiling blijkt dat er dieper is gebaggerd
dan toegestaan. De discussie over de
grootte van de op te leggen boete, en de
boete voor het te laat opleveren van het
werk, wordt thans nog gevoerd.

Anske van der Laan, AKWA / WAU
info:  tel.: 030-2858575
e-mail: A.K.J.vdlaan@bwd.rws.minvenw.nl

ONDERZOEK

In het stroomgebied van Maas en Schelde
vervullen de Internationale Commissie voor
Bescherming van de Maas en Schelde (de
ICBM en ICBS) een grote rol bij het maken
van internationale afspraken voor het
verbeteren van de water(bodem)kwaliteit.
Toch blijven er belangrijke beleidsverschillen
bestaan tussen de landen onderling. De
beoordelingsystemen, wet- en regelgeving
en mogelijke bestemmingen waren namelijk
al op nationaal niveau ontwikkeld. Deze
verschillen bemoeilijken een stroomgebieds-
benadering, zoals ook wordt voorgestaan
door de Europese Kaderrichtlijn Water.
Vanuit de ICBM en ICBS is dan ook het
initiatief genomen om de verschillen en
overeenkomsten tussen de landen binnen
het Maas- en Scheldebekken in kaart te
brengen. Inzicht in de overeenkomsten en
verschillen leidt tot een beter begrip tussen
de landen en dient als vertrekpunt voor
nieuwe afspraken. De verkregen inzichten
worden dan ook binnen het kader van dit
project aangedragen bij de ICBM en ICBS
omdat deze voor deze organisaties van
groot belang zijn.

Projectomschrijving
Het project startte in 1999 en wordt in het
voorjaar van 2002 afgerond. De kosten van
het project bedragen ongeveer een half
miljoen euro, waarvan de helft is gefinan-

cierd door de Europese Commissie (LIFE).
Betrokken partijen zijn AMINAL
(Vlaanderen), Direction des Recherches
Hydraulic (Wallonië), Agence de l’Eau
Artois Picardi (Frankrijk) en AKWA/RIZA
(Nederland). 
Het project bestaat uit vier deelthema’s:
1. Wet- en regelgeving op het gebied van 

waterbodems.
2. Methoden voor monitoring en beoorde-

ling van waterbodems.
3. Veldonderzoek met een gezamenlijke 

methode voor monitoring en beoorde
ling.

Bestemmingen voor baggerspecie.

Samenhang
Deze thema’s staan uiteraard niet los van
elkaar, maar moeten in samenhang gezien
te worden. Het eerste thema geeft niet
enkel een opsomming van de bestaande
wet- en regelgeving, maar probeert ook
een aanzet te geven tot harmonisering. Bij
het tweede thema is eerst gekeken naar de
methoden voor monitoring en beoordeling,
om vervolgens een gezamenlijke methode
te kiezen. Deze is vervolgens toegepast op
een aantal locaties in de Maas en de
Schelde, waarna, op basis van de resultaten,
de verkozen monitorings methode geëvalu-
eerd en aangepast is.  De regelgeving en
sanerings- en verwerkingskosten bepalen

samen in sterke mate de bestemming voor
baggerspecie. De beheerders zullen geneigd
zijn te kiezen voor de goedkoopste toege-
stane bestemming, omdat de budgetten
voor onderhoud en sanering ontoereikend
zijn. Wanneer een verontreinigde water-
bodem de waterafvoer niet belemmert en
niet in de weg ligt voor de scheepvaart, kan
simpelweg gekozen worden het maar te
laten liggen. Verschillen en overeenkomsten
tussen de landen voor de gekozen bestem-
mingen zijn onderzocht in thema vier. 
Doel van het project is aanbevelingen te
doen die leiden tot een gezamenlijke
aanpak van verontreinigde waterbodems in
Maas- en Scheldebekken. De aanbevelin-
gen kunnen alleen worden geëffectueerd,
wanneer ze worden overgenomen door de
ICBS en ICBM.  

Voorlopige resultaten 
Wet- en regelgeving 
In Frankrijk, Wallonië, Vlaanderen en
Nederland bestaan grote verschillen in wet-
en regelgeving. De betrokken landen zijn
zich vaak niet bewust van deze verschillen.
Wallonië en Frankrijk kennen alleen diepte
boringen (‘Vibro-corer’) en ex situ bemon-
steringen, dus bemonstering van de water-
bodem nadat die gebaggerd werd (Figuur 2
(1)). Op basis van deze bemonstering wordt
de mogelijke bestemming van de water-
bodem vastgesteld. De manier waarop dit
gebeurt en de beoordelingcriteria die
worden toegepast, verschillen per regio. In
Vlaanderen en Nederland wordt daarnaast
ook in situ de toplaag van de liggende
waterbodem bemonsterd om de kwaliteit

Internationale samenwerking binnen het Maas- en Scheldebekken

Omgaan met het verontreinigd sediment van Maas en
Schelde

In de jaren tachtig werd duidelijk dat het water en sediment van de rivieren Maas en Schelde
door lozingen ernstig verontreinigd was. Sinds die tijd is veel gebeurd. Zo zijn veel bronnen
gesaneerd, is een systeem ontwikkeld voor de beoordeling van sediment en zijn beleid en
wet- en regelgeving opgesteld. Naast het bergen van verontreinigd sediment in depots, zijn
technieken ontwikkeld om het sediment te reinigen en hergebruiken. 

ss
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ria. Voorbeelden van criteria zijn: represen-
tatieviteit, reproduceerbaarheid, robuust-
heid, gevoeligheid, chronische en  acute
eigenschappen  en onderscheidend vermo-
gen.  Voor elk doel kan daarom een speci-
fieke set van bioassays opgesteld worden.
Om te kunnen komen tot een afgewogen
keuze , zal nog meer onderzoek moeten
plaatsvinden. De veldbeoordeling is
gebaseerd op het voorkomen van macro-
invertebraten. Verschillende indexen
werden naast elkaar getoetst, maar de
ervaringen met deze indexen zijn te gering
om een keuze voor één bepaalde index te
kunnen rechtvaardigen. Daarom wordt
voorlopiggekozen voor een uitgebreide
determinatie van alle aanwezige soorten,
zodat al de indexen kunnen worden toege-
past. Een evaluatie van de diverse indexen
kan dan later plaatsvinden op een uitgebrei-
dere dataset.

Veldonderzoek
Bij het veldonderzoek is gekozen voor
bepaalde bio-assays die veel worden toe-
gepast in Nederland. 
Op een viertal plaatsen, drie in het
Scheldestroomgebied en één in  het
Maasstroomgebied is de Triade-benadering
toegepast. De resultaten van de chemische
beoordeling tonen aan dat de gekozen
locaties matig tot ernstig verontreinigd zijn.
De bio-assays gaven aan dat (aanzienlijke)
effecten konden worden waargenomen.
Veldonderzoeken lieten matige effecten
zien. Uiteraard waren er verschillen tussen
de locaties onderling. Om een beter oordeel
te kunnen geven van de gebruikte metho-
diek, zullen meer locaties en meer bio-
assays moeten worden getest. Het is
belangrijk om op termijn te komen tot een
gezamenlijke geaccepteerde methode voor
beoordeling. Daarbij moeten nog nadere
afspraken worden gemaakt over de conse-
quenties die volgen uit een dergelijke
beoordeling. 

Bestemmingen voor baggerspecie 
Voor de bestemmingen voor baggerspecie is
een model ontwikkeld. Hierin zijn gegevens
van zowel de betrokken regio’s, als van de
Verenigde Staten en Canada meegenomen.
De keuze viel op de Verenigde Staten en
Canada omdat in deze landen veel onder-
zoek is verricht naar mogelijke bestemmin-
gen van baggerspecie. Het model bevat
gegevens over: karakterisatie van sedimen-
ten, mogelijke bestemmingen, baggertech-
nieken, transport en behandelingstechnie-
ken. Afhankelijk van de fysisch/chemische
samenstelling van de waterbodem kan

vast te stellen (‘Happer’, Figuur 2 (2)).
Hieruit kan een saneringsbeslissing volgen.
Belangrijk is in de toekomst te komen tot
een gezamenlijk monitoring en een beoor-
delingsysteem. Dit om samen vast te
kunnen stellen wat ‘schoon’, ‘verontreinigd’
en ‘ernstig verontreinigd’ is. Vervolgens
kunnen afspraken worden gemaakt over de
regels die voor de respectievelijke species
gelden. Voor Wallonië en Frankrijk betekent
dit dus dat naast waterafvoer en scheep-
vaart ook milieu een belangrijke aanleiding
voor baggeren kan gaan worden.

Monitoring en beoordelingssysteem 
Voor de beoordeling van de waterbodem is
gekozen voor een Triade-benadering. Deze
methode wordt zowel in Nederland als
Vlaanderen toegepast. Triade houdt in dat
naast een chemisch/fysische beoordeling
van de waterbodem ook bio-assays en een
veldbeoordeling worden uitgevoerd. De
chemisch/fysische parameters, die in deze
beoordeling zijn opgenomen, stemmen
overeen met de parameters die in alle vier
de landen/regio’s worden gemeten bij
zowel de in-situ als ex-situ beoordeling van
sedimenten. Wat betreft de keuze voor de
bio-assays en de veldbeoordeling zijn
verschillende methoden vergeleken. De te
kiezen bio-assays zijn sterk afhankelijk van
het doel dat men met de beoordeling
beoogt. Is het de bedoeling om  een trend
van de sedimentkwaliteit over de tijd te
kunnen vaststellen, een locatiespecifieke
risicobeoordeling te kunnen doen of  te
prioriteren tussen locaties voor eventuele
sanering? Voor elk doel gelden andere crite-

worden vastgesteld welke technieken voor
behandeling van toepassing zijn. Het model
zal nog worden gebruikt voor de sedimen-
ten van het veldonderzoek. Daarbij wordt
aangegeven wat de mogelijke bestemmin-
gen voor deze species zijn. Resultaten zijn
op dit moment echter nog niet beschikbaar.

Voorlopige aanbevelingen    
Het LIFE-project waterbodems is een eerste
aanzet tot een gezamenlijke aanpak van
verontreinigd sediment in Maas- en
Scheldebekken. In de toekomst zullen we in
eerste instantie verder moeten werken aan
een gezamenlijk systeem voor monitoring
en voor de beoordeling van de kwaliteit van
het sediment in zowel de Schelde als de
Maas. Eenzelfde methodiek voor Schelde en
Maas is haalbaar. Wanneer een gezamen-
lijke methodiek is vastgesteld, kunnen
nadere afspraken worden gemaakt over de
regelgeving. Het voortouw hiervoor ligt bij
de ICBM en ICBS. 
Ook zal gezamenlijk gezocht moeten
worden naar duurzame bestemmingen voor
de verontreinigde baggerspecie. Dit gebeurt
mogelijk via grensoverschrijdende projecten.
Hiervoor kunnen afspraken worden
gemaakt binnen de Europese Kaderrichtlijn
Water. Uiteraard doet de bovenstaande
samenwerking niets af aan de voorkeur
voor preventieve en brongerichte maat-
regelen.

In het voorjaar van 2002 vindt een congres
plaats, waarin de resultaten van dit project
worden gepresenteerd. De aanbevelingen
worden aan de ICBM en ICBS voorgelegd.
Deze instanties kunnen concrete invulling
geven aan de aanbevelingen. Bijvoorbeeld
in dwingende afspraken of in intenties voor
verdere samenwerking ( e.g. concepten
voor monitoring en afstemming van regel-
geving).

Klaas Groen, AKWA/RIZA
Info: tel: 0320-298818
e-mail: k.groen@riza.rws.minvenw.nl

Met dank aan: 
D. Bogusz - Agence de l’Eau Artois Picardi
(Frankrijk)
E. de Deckere – Universiteit van Antwerpen
M. Florus - AMINAL (Vlaanderen)
J. Hiver en Y. Libert - Direction des
Recherches Hydraulic (Wallonië)
D. van Pijkeren en P. Benschop -
AKWA/RIZA (Nederland)

“Stroomgebieden Schelde en Maas”
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In de Waddenzee zijn de directies Noord-
Holland en Noord-Nederland van
Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het
beheer van baggerspecie. Zij verlenen
vergunningen op basis van bijvoorbeeld de
WVO en de WBR. Het natuurbeheer in de
Waddenzee is het domein van LNV. Het
wettelijke instrument bij dit beheer is de
vergunningverlening op grond van de
Natuurbeschermingswet. 

Ecologie
In het Beheersplan Waddenzee is een aantal
regels aangegeven voor het storten van
baggerspecie in het oppervlaktewater. Deze
regels beogen een minimale verstoring van
de natuur (o.a. zeehonden, mosselbanken,
geomorfologie). Dit vooral door een
maximale verspreiding van de specie. De
aangewezen plaatsen om specie te storten,
zijn daarom diepere delen van geulen met
relatief hoge stroomsnelheden, op ruime
afstand (1000 m) van gebieden met rijke
bodemflora en -fauna. Maar ook in de
geulen die zandiger zijn dan de slibrijke en
meer voedselrijke platen, is een bodem-
fauna die men zo min mogelijk wil versto-
ren. Dit heeft in het verleden geleid tot
diverse inventarisaties van de bodemfauna
op (potentiële) stortlocaties en tot onder-
zoek naar de effecten van begraving van
organismen. Zo is in 1998 in de omgeving
van de haven van Kornwerderzand de
bodemfauna in kaart gebracht. Overigens
bleek hieruit dat de variatie in de geulen
groot kan zijn. Alleen specie die voldoet aan
de gehaltetoets mag verspreid worden.
Toch is de laatste jaren ook aandacht
besteed aan de gevolgen voor de water- en
bodemkwaliteit in het veld. Een voorbeeld
hiervan is het onderzoek naar de gevolgen
van het HCB-gehalte in baggerspecie
afkomstig uit het zeehavenkanaal van
Delfzijl.

Economie
Bij de keuze van een stortlocatie zijn er
naast ecologische ook economische belan-
gen waarmee de vergunningverlener
rekening zal houden. Hoe groter de afstand

is tussen bagger- en stortlocatie, des te
hoger zijn de transportkosten. Ook geldt
dat hoe groter deze afstand is, hoe kleiner
de extra baggerkosten zijn als gevolg van
de slib-retourstroom (recirculatie). Ook kan
slib naar andere baggerlocaties stromen.
Een voorbeeld: in het Eems-Dollard gebied
wordt door Duitsland de vaargeul naar
Emden onderhouden. Nederland houdt er
bij de keuze van een stortlocatie rekening
mee dat bij het storten van havenspecie zo
min mogelijk extra aanslibbing in de
vaargeul plaatsvindt. 
Andere economische belangen betreffen de
scheepvaart (verkeershinder) en de visserij.
In de Waddenzee wordt in bijna alle geulen
gevist op garnalen en platvis. Daarnaast
moet men rekening houden met ligging van
mosselkweekpercelen. Soms spelen ook de
belangen van zand- en schelpenwinning 
en recreatie een rol. 

Voor het vaststellen van zowel ecologische
als economische effecten van het storten, is
primair inzicht nodig in de verspreiding van
gestorte baggerspecie. Hiervoor worden
onder meer wiskundige modellen ingezet.

Integrale afweging
Het afwegen van ecologische en economi-
sche belangen is lastig omdat niet alle
belangen in dezelfde eenheid (lees: geld)
uitgedrukt kunnen worden. Op basis van
positieve ervaringen met een multi-criteria-
analyse voor het storten van specie in de
Westerschelde, is deze integratiemethode
geadopteerd voor de Waddenzee. Aan de
hand van praktijkgevallen wordt deze
methode stapsgewijs ontwikkeld en
geïmplementeerd in een Geografisch
Informatie Systeem. Zo kan uiteindelijk van
elke locatie de geschiktheid worden
weergegeven. 

Belangen
Het resultaat van zo’n integrale afweging is
echter afhankelijk van het gewicht dat men
geeft aan elk belang. Hierover kan veel
discussie ontstaan, omdat ieder zijn eigen
belangen verdedigt. Mogelijk komt men
hier zelfs niet uit. Maar dan nog heeft deze
methodiek het grote voordeel dat aan alle
betrokken partijen de belangen duidelijk
gemaakt worden. Dit is onder andere geble-
ken bij de evaluatie van de stortlocatie nabij
Kornwerderzand waar RWS en LNV tot een
goede overeenstemming gekomen zijn.
Momenteel loopt in samenwerking met
Duitsland een studie naar de criteria voor de
keuze van een alternatieve stortlocatie in de
Mond van de Dollard. Ook hier hopen we
tot een voor allen bevredigend resultaat te
komen door een integrale aanpak.

Herman Mulder, AKWA/RIKZ
info: tel: 050-5331346
e-mail: h.p.j.mulder@riks.rws.minvenw.nl

Waar baggerspecie te storten in de Waddenzee?
Jaarlijks wordt zo’n 6 miljoen m3 baggerspecie uit de Nederlandse havens gestort in het
oppervlaktewater van de Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium. Enerzijds schrijft het
beleid voor dat deze schone specie teruggestort moet worden omdat het slib een natuurlijke
waarde heeft. Anderzijds mag het storten zo min mogelijk schade toebrengen aan de natuur.
Daarnaast spelen bijvoorbeeld economische belangen een rol bij het storten op zee. Om te
zorgen dat alle belangen aan bod komen, is gestart met een integrale aanpak in het beheer
van baggerspecie.

ecologie morfologie kwaliteit visserij scheepvaart

stortlocatie

recreatie infrasructuur delfstoffen archeologie
kust-

verdediging

natuur
menselijk
gebruik

“Baggeren op Waddenzee”

Figuur 1:
structurering van hoofdbelangen 

bij integrale afweging 
voor keuze stortlocatie.
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‘Technisch’ gezien is de regeling af. De
juridische, procedurele en bestuurlijke
afstemming, vindt momenteel plaats. Met
name het zogenaamde ‘Brussel-traject
(moeten we notificeren of niet?), zal de
planning bepalen. Daarnaast werkt men aan
de voorbereiding van de uitvoering van de
regeling.

Uitgangspunten
Belangrijke (voorlopige) uitgangspunten van
de regeling zijn dat: 
l Een doelstelling van de regeling is het 

stimuleren van marktontwikkelingen voor
het verwerken van baggerspecie tot 

bouwstof. Daarbij is het belangrijk dat 
hierbij kennis en ervaring wordt 
opgedaan, zodat we uiteindelijk minder 
baggerspecie moeten storten. 

l De regeling aansluit op de Wbm-heffing 
(zie elders in deze nieuwsbrief). Dat wil 
zeggen dat baggerspecie, die ‘reinigbaar’ 
is, conform de criteria van de Wbm, níet 
voor stimuleringsbijdrage in aanmerking 
komt. Dit is specie met meer dan 60% 
zand.

l De bijdrage uitsluitend is bestemd voor 
het verwerken én afzetten op de markt 
van (wettelijk) niet-verspreidbare bagger
specie.

Hoe sterker de specie verontreinigd is, 
hoe hoger de bijdrage is .

l De regeling gedurende de looptijd perio-
diek wordt geëvalueerd en zo nodig 
bijgesteld. Bij deze evaluatie zullen 
relevante beleidsmatige instrumenten 
betrokken worden en op hun gezamen-
lijke effect worden beoordeeld.

Nieuwsbrief
In het kader van de Stimuleringsregeling
Verwerking Baggerspecie (Impuls SVB)
wordt een aparte nieuwsbrief uitgegeven.
Deze is gratis opvraagbaar. Nadere toelich-
ting over de regeling wordt verspreid via
deze nieuwsbrief en tijdens informatiebij-
eenkomsten over SVB. Heeft u deze
nieuwsbrief nog niet ontvangen? 
Dan kunt u zich aanmelden via de email:
M.Meulekamp@bwd.rws.minvenw.nl o.v.v.
‘Nieuwsbrief Impuls SVB’.

Hoe ver zijn we met de Stimuleringsregeling Verwerking
Baggerspecie (Impuls SVB) ??
Al geruime tijd is AKWA bezig met het opstellen van een stimuleringsregeling voor de
verwerking van baggerspecie. Dit gebeurt in opdracht van het hoofdkantoor van
Rijkswaterstaat. De contouren van deze regeling zijn inmiddels bekend en afgestemd met
zowel markt- en brancheorganisaties, als met de stuurgroep Waterbodems (o.a. provincies,
waterschappen, gemeenten, VROM en V&W). 

LOSGESTORT

LOSGESTORT

Voor het hergebruik als bodem van licht
verontreinigde baggerspecie zal een lande-
lijk beleidskader worden ontwikkeld. Het
huidige beleid voor het verspreiden van
onderhoudsbaggerspecie op land wordt
gecontinueerd totdat daarvoor nieuw beleid
is ontwikkeld.

Het hergebruik als bodem van baggerspecie
komt steeds meer in de belangstelling. Op
verschillende plaatsen wordt hiermee
geëxperimenteerd. Wat ontbreekt is een
landelijk beleidskader en specifieke regelge-
ving. Op landelijk niveau zijn al wel regels
van kracht voor het verspreiden van onder-
houdsbaggerspecie op land. De lopende
herziening van deze regels kost meer tijd

dan was voorzien, onder meer vanwege het
benodigde beleidsonderbouwende onder-
zoek. Er zijn inmiddels goede redenen om
het verspreiden op land niet langer secto-
raal, maar integraal te benaderen door het
te beschouwen als een specifieke vorm van
hergebruik als bodem en aansluiting te
zoeken bij de regels voor grondverzet
(stand-still), bodemsanering en bodem-
beheer (bodemgebruikswaarden). 

Beleidskader
Vandaar dat de minister van VROM besloot
een algemeen beleidskader te ontwikkelen
voor hergebruik als bodem van baggerspe-
cie. Het hergebruik is inclusief het versprei-
den van onderhoudsbaggerspecie op land.

Het bestaande verspreidingsbeleid wordt
gecontinueerd totdat een nieuw beleid in
werking kan treden. Het aangekondigde
verbod op het verspreiden van onderhouds-
specie klasse 2, wordt uit de regelgeving
geschrapt (publicatie in Stcrt.: najaar 2002).
Dit verbod zou op 1 januari 2003 ingaan.
Het te ontwikkelen landelijke beleidskader
zal vooraf duidelijk gedefinieerd en afgeba-
kend worden. Dit gebeurt begin 2002. De
Unie van Waterschappen, de VNG, het IPO,
de ministeries van V&W, LNV en VROM,
LTO Nederland en de milieubeweging
nemen aan dit voortraject deel. 

info: G. Arbouw, ministerie van VROM

Landelijk beleid voor hergebruik van bagger als bodem

Op woensdag 29 mei 2002 organiseert het
Advies- en Kenniscentrum Waterbodems
het tweede nationale waterbodemcongres.
Dit gebeurt in het concert- en congresge-
bouw De Doelen in Rotterdam. Het thema

van het AKWA congres is ‘Handen uit de
mouwen?!’ 

Recentelijk is een aantal grote studies op
het gebied van de landelijke waterbodem-

problematiek uitgevoerd, zoals het
Basisdocument Tienjarenscenario
Waterbodems. Intussen dringt de vraag zich
op of we niet eens met z’n allen aan de slag
moeten om het baggerprobleem op te

AKWA Congres 2002 ‘HANDEN UIT DE MOUWEN?!’

ss
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sediment van Maas en Schelde 6

• Losgestort:
- Stimuleringsregeling Verwerking 

Baggerspecie 9
- Hergebruik van bagger als bodem 9
- AKWA Congres 2002 9

De redactie vraagt uw medewerking bij het
updaten van het adressenbestand van de
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niet langer wilt ontvangen verzoeken wij u
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en nieuwe gegevens. U kunt natuurlijk ook
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Als u de nieuwsbrief gewoon wilt blijven
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lossen. En zo ja, of we daarvoor voldoende
kennis, capaciteit en middelen hebben. 
Het AKWA-congres 2002 probeert een
antwoord te geven op deze vragen.

Programma
Het programma bestaat uit een plenaire
ochtendsessie waarin u wordt geïnformeerd
over de actuele ontwikkelingen op het
gebied van de aanpak van de waterbo-
dems. Daarbij staat de vertaling van beleid
en onderzoek naar de praktijk centraal. Het
middagprogramma bestaat uit vier interac-
tieve sessies (2 x 2 parallelle sessies). Hierbij
kunt u aansluitend met deelnemers en
sprekers discussiëren. Voorlopige thema’s
zijn ‘Beoordeling van waterbodems’,
‘Normen en de praktijk’, ‘Verwerking en de
praktijk’ en ‘Ervaringen uit de praktijk’.
Daarnaast zal een uitgebreide kennismarkt
deel uit maken van het congres.

Vooraankondiging
Of u nu binnen het veld van de waterbo-
demproblematiek betrokken bent bij beleid,
onderzoek, advisering of uitvoering, dit
congres mag u niet missen. Noteer daarom
deze datum alvast in uw agenda!
Binnenkort ontvangen de lezers van de
AKWA Nieuwsbrief een nadere vooraan-
kondiging, samen met een aanmeldings-
formulier. De kosten voor deelname zijn
ongeveer € 250,00.

Hans Eenhoorn 
info: tel. 030-285 8074
e-mail j.k.eenhoorn@bwd.rws.minvenw.nl
Dick Bakker 
info: tel. 0320-298 461
e-mail d.bakker@riza.rws.minvenw.nl


