
De heer drs. Verheijen (47) is voorzitter van
het bestuurlijk overleg Tienjarenscenario
waterbodems. Via een loopbaan in het
onderwijs en als management consultant
belandde hij bij de overheid. “Dat ik heb
gedoceerd valt wel eens op ja. Je ziet overi-
gens dat veel bestuurders een achtergrond
hebben in het onderwijs. Je bent toch zaken
aan het overbrengen en mensen aan het
overtuigen.” Afgelopen februari overtuigde
hij met de aanbieding van het rapport
‘Tienjarenscenario waterbodems’. 

Het schrijven en aanbieden van het rapport
was de eerste fase van het tienjarenscena-
rio. De tweede fase is de opdracht om een
regeling te maken om de 85 miljoen euro
die het kabinet beschikbaar heeft gesteld
voor de komende kabinetsperiode goed te
benutten.  “In het rapport zitten diverse
zinnige acties waar we aan werken. We
willen de komende jaren structureel het
tienjarenscenario opvoeren, met daarbij
aandacht voor de problematiek die we in
het rapport geanalyseerd hebben.” De
derde fase van het tienjarenscenario
ontstaat volgens Verheijen vanaf 2004.
“We hebben het landelijke beeld dan
verder opgesteld. Tegen die tijd hebben we
veel activiteiten vanuit de aanbevelingen
van het rapport uitgewerkt.”

Noord-Brabant
In het dagelijks leven is Verheijen gedepu-
teerde milieu van de provincie Noord-
Brabant. En ook daar krijgt hij met de
baggerproblematiek te maken. “Mijn
portefeuille bevat naast milieu, het natuur-
beleid, en het ontgrondingenbeleid en
waterbeleid. “Natuurlijk is er in Brabant
minder bagger dan in Noord- en Zuid-
Holland, want wij wonen op een zandig

hellend vlak. Maar ook in de Brabantse
steden zijn wel degelijk baggerproblemen,
bijvoorbeeld in de havens van Eindhoven en
Tilburg.”  
Verheijen ziet weinig voordeel in het feit dat
andere provincies al intensief met bagger
aan de slag zijn geweest. “We hebben toch
te maken met een situatie die specifiek is
voor onze regio.”

AKWA-Congres
Tijdens het onlangs gehouden AKWA-
congres was Verheijen een van de sprekers.
Over de opkomst was hij zeer te spreken.
“Zeker vanuit het bedrijfsleven was er veel
belangstelling. Uiteraard in de hoop dat de
overheid, op alle niveaus, nu eens aan de
slag gaat met dit onderwerp. En terecht.
Want die 85 miljoen euro wordt aangevuld
met bijdragen van gemeenten en water-
schappen. Dus die impuls van het rijk levert
een multiplier op van op zijn minst het
drievoudige. Dat bedrag moeten we goed
en zinvol besteden. 
Wat ik daarbij van AKWA verwacht? Dat ze
het proces faciliteren, dat hebben ze de
afgelopen anderhalf jaar ook goed gedaan.
Ik heb er dus veel vertouwen in dat de
uitvoering van de plannen met AKWA op
een soepele manier vorm krijgt.”
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“Handen uit de mouwen”, zo luid-
de het thema van het tweede suc-
cesvolle AKWA congres. Veel spre-
kers waren het hier nadrukkelijk
mee eens. De maatschappelijke
opgave is enorm. Voor een
beheersbare situatie is een hoger
baggertempo lange tijd onontbeer-
lijk, net als structurele verhoging
van de baggerbudgetten van de
betrokken overheden. In het basis-
document en bestuurlijk advies
Tienjarenscenario Waterbodems, de
kabinetsreactie hierop en tijdens
het AKWA-congres is dit uitgebreid
voor het voetlicht gebracht.

Er is meer nodig om een beheers-
bare situatie te realiseren. De kabi-
netsbrief laat de komende jaren een
volle beleidsagenda zien voor
acties ter bewerkstelliging van dit
proces. Op korte termijn start een
gezamenlijke studie naar de baten
van een tempoverhoging van het
baggeren van de Nederlandse
wateren. Deze studie ondersteunt
onder meer de maatschappelijke
baten en een hierop gebaseerde
prioriteitsstelling. 

U vindt in deze nieuwsbrief een
bijdrage over communicatie bij de
voorbereiding en uitvoering van
waterbodemprojecten zelf. Een
grondige communicatieanalyse bij
de start van een project, systemati-
sche aandacht tijdens het project
en vooral goed luisteren zijn
belangrijk. Daarnaast reikt deze
nieuwsbrief een aantal kennis-
bouwstenen aan: de omgeving seri-
eus nemen door - vooral aan de
uitvoeringspraktijk - kennis aan te
dragen. Dit is niet voor niets één
van de 26 beleidsaanbevelingen uit
het Bestuurlijk Advies
Tienjarenscenario Waterbodems.

“Bagger moet een positieve connotatie
krijgen”

……… In gesprek met Lambert Verheijen, voorzitter bestuurlijk overleg

Tienjarenscenario.

Lambert Verheijen



Dat is bagger
De heer Verheijen is niet bang de lat hoog
te leggen. “Het woord bagger heeft in
Nederland een behoorlijke emotionele
lading. Als iets ‘bagger’ is, dan is het niet
goed. De negatieve connotatie die men nu
nog heeft, leidt niet tot veel enthousiasme.
Ik moet zeggen dat ik tijdens de bestuurlijke
aanpak inmiddels een positieve relatie heb
ontwikkeld met het woord bagger. En
eigenlijk wil ik iedereen oproepen zo’n
positieve band met het woord te krijgen.
Dat kunnen we ondermeer doen door de
problematiek stevig aan te pakken. Zodat
het uiteindelijk zo is, dat wanneer iemand
zegt ‘dat is bagger’, iedereen denkt: daar
wordt iets positiefs gezegd.”

Interview: Miranda van Ark (MvA)
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Problematieken
Tijdens het congres werden de diverse
problematieken op het gebied van preventie
aangestipt. “Waar het vooral om gaat is dat
er verwerkingsmogelijkheden komen die
ertoe leiden dat dat wat gebaggerd wordt
ook nuttig hergebruikt kan worden. En
anderzijds dat een groot deel van het
baggermateriaal binnen de bestaande
kaders van het verspreidingsbeleid kan
worden afgezet.”
Een belangrijke mogelijkheid voor verwer-
king in de toekomst ligt volgens Verheijen in
de thermische immobilisatie van baggerspe-
cie. “Het biedt volop mogelijkheden als we
dat meer kunnen toepassen in de
toekomst.”

Nimby-denken
Het zorgen voor oplossingen van verwer-
king is bovendien een belangrijk wapen in
de strijd tegen het Nimby-denken. “Zodra
mensen zien dat we serieus werken aan het
toepassen van baggerspecie, komt er ook
meer ruimte voor de noodzakelijke depotlo-
caties. Het Nimby-effect is vooral veroor-
zaakt door het feit dat men denkt dat we te
weinig naar initiatieven zoeken. 
Momenteel is een aantal baggerdepots in
voorbereiding. “Daarbij proberen we de
herkomst van bagger die in depots gestort
mag worden, wat te verruimen. Zo kunnen
alle regio’s gebruik maken van de depots
die we de komende drie, vier jaar kunnen
claimen.”

▲▲

Centraal in het congres stond het onlangs
gereedgekomen Basisdocument en
Bestuurlijk Advies Tienjarenscenario
Waterbodems. Staatssecretaris De Vries
memoreert kort dat in 2000 nog nauwelijks
belangstelling bestaat voor de waterbodem-
problematiek. Baggerspecie en waterbo-
dems staan nagenoeg niet op de
maatschappelijke en politieke agenda.
Inmiddels is dat wel het geval, aldus De
Vries. Ook is een behoorlijke slag gemaakt
met de preventieve aanpak. Met de huidige
baggercapaciteit is De Kuip zo’n 20 à 25
keer te vullen. Een verdubbeling is noodza-
kelijk ‘zodat we niet alleen de Rotterdamse
Kuip, maar ook de Amsterdam Arena tot
wel 25 keer kunnen vullen!’.

Kabinetsstandpunt
De Vries heeft zich sterk gemaakt voor een
snelle reactie van het kabinet op het
Tienjarenscenario. Die reactie is er inmid-
dels: de regering zegt 150 miljoen euro toe
voor het inlopen van de baggerachterstand.
Hiervan gaat 85 miljoen euro naar onder-

houd in de stedelijke gebieden en 65
miljoen naar saneringsprojecten bij rijk en
regio. Volgens De Vries is het belangrijk de
inspanningen zoveel mogelijk te richten op
meer verwerking. Ze noemt de praktijkproef
in de Zeeuwse Koegorspolder als voorbeeld:
daarbij geldt de voorwaarde dat 50% van
de aangeboden bagger wordt verwerkt tot
bouwstof.

Daarnaast heeft De Vries hoge verwachtin-
gen van de Stimuleringsregeling Verwerking
Baggerspecie. Hiervoor is nu op Europees
niveau toestemming verleend. De publicatie
van de regeling is op korte termijn te
verwachten. Ook benadrukt zij nog dat veel
afhangt van het voortzetten en uitbouwen
van samenwerking. De staatssecretaris
besluit met de constatering dat de omvang
van het baggerprobleem ook in de
toekomst meer depotruimte vereist.

Rol AKWA
Daarna neemt Lambert Verheyen, gedepu-
teerde milieu provincie Noord Brabant en

voorzitter van de Stuurgroep
Tienjarenscenario, het woord. Hij vertelt
over de concrete stappen in het kader van
het Tienjarenscenario. De eerste stap betreft
het vastleggen en eventueel aanpassen van
de werkstructuur voor fase twee. Daarnaast
werkt men aan het opstellen van een subsi-
dieregeling baggeren bebouwd gebied en
het neerzetten van een langlopend, samen-
hangend en ‘dekkend’ baggerprogramma
voor het gehele land. Ook benoemt
Verheyen een gezamenlijke batenstudie, om
te onderzoeken welke baten mogelijk zijn
door intensivering van het baggerpro-
gramma. Zowel de Staatssecretaris als
Verheyen zien bij de ontwikkelingen een
belangrijke rol voor AKWA.

AKWA-congres 2027
Volgende spreker is Paul van Erkelens,
dijkgraaf van het Waterschap Regge en
Dinkel. Hij geeft aan dat de waterschappen
de inhoud van het Basisdocument
Tienjarenscenario en het Bestuurlijk Advies
onderschrijven. Zij vinden daarbij ook de
inhoudelijke voorwaarden belangrijk. Van
Erkelens onderstreept de noodzaak van een
goede organisatie en financieel draagvlak:
nu blijkt dat wellicht vijfentwintig jaar nodig
is voor het oplossen van de baggerproble-
matiek is ook organisatorische en financiële
continuïteit van het grootste belang. Voorts
benadrukt hij dat de waterschappen
handhaving van het verspreidingsbeleid
wenselijk achten. Kleine wijzigingen in dit
beleid hebben namelijk enorme consequen-

▲▲
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Handen uit de mouwen!
Impressie van het tweede AKWA-Waterbodemcongres  

Op woensdag 29 mei organiseerde AKWA voor de tweede keer in successie het
Waterbodemcongres. Ruim 400 deelnemers bezochten het congres en de kennismarkt in de
Doelen te Rotterdam. Ze maakten van de gelegenheid gebruik wederzijdse contacten aan te
halen. Demissionair Staatssecretaris Monique de Vries verzorgde de aftrap. Zij vertelde hoe
het thema van het congres – handen uit de mouwen – ook in bestuurlijke zin vorm kan
krijgen. Een impressie van de goedbezochte dag.
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ties. Toch is Erkelens optimistisch gestemd:
‘Het begin is er en ik verheug me al op het
AKWA congres van 2027!’.

In het tweede deel van het ochtendpro-
gramma vertelt spreker Jan Roels, hoofd
afdeling Integraal Bodembeleid van VROM,
over de te verwachten beleidsontwikkeling
op het gebied van de Waterbodems. Hij is –
evenals andere sprekers – voorstander van
een aanpak als de ‘BEVER-methode’ voor
landbodems. Belangrijk daarbij is wel te
leren van de ervaringen op landbodemge-
bied. Ook een imago verbetering is wense-
lijk: we moeten de overheid niet meer zien
als een instituut dat vooral dingen verbiedt
in plaats van oplossingsgericht te acteren.
Het afstemmen van beleid is ook belangrijk
in dit kader; een eerste stap inmiddels gezet
met de aanpassing van het
Bouwstoffenbesluit. Deze aanpassing treedt
waarschijnlijk eind 2002 in werking.

Vragen-op-een-briefje
Als laatste spreker brengt Polite Laboyrie,
coördinator AKWA, de kerncijfers uit het
basisdocument Tienjarenscenario in herinne-
ring. Onder leiding van dagvoorzitter Bart
Schultz (die de door ziekte verhinderde
Herman Dijk verving) praat de zaal vervol-

gens mee over de geponeerde stellingen
van die ochtend. Hoewel niet iedereen het
systeem van ‘vragen-op-een-briefje’
omarmt, ontstaat toch een levendige vraag-
en antwoordensessie. Een greep uit de
vragen en opmerkingen:
‘In het Basisdocument Tienjarenscenario
staan wel 26 actiepunten. Maar vandaag
hoor ik er maar 5 of 6 terug’ zegt één van
de toehoorders. De heer Verheyen verzekert
deze deelnemer dat de niet genoemde
actiepunten beslist niet uit beeld zijn: hij
heeft slechts een aantal andere punten eruit
gelicht. Aan de heer Van Erkelens de vraag
in hoeverre het verplicht akkoord gaan met
op de kant zetten van baggerspecie binnen
de landbouwsector tot weerstanden leidt.
Volgens Van Erkelens speelt dat probleem
nu al. ‘Omdat we steeds meer risico’s in de
voedselketen uit moeten sluiten, kan het op
de kant zetten problemen geven. Niet
omdat de baggerspecie misschien onveilig
is. Wel omdat geen onderzoek naar de
samenstelling is gedaan, en de veiligheid
dus niet formeel is vastgesteld.’

Een andere deelnemer vraagt aan de heer
Roels wat samenwerking en ‘samendoen’
precies inhoudt. Roels beaamt dat de regel-
geving uiteindelijk in Den Haag ontstaat,

maar is van mening dat in het voortraject
samenwerking mogelijk èn noodzakelijk is!

Middagsessies
Na de lunchpauze, waarin de deelnemers
wederom de gelegenheid hebben uit te
zwermen over de kennismarkt, gaat het
programma verder in een viertal parallelle
sessies. In deze sessies vinden meer inhou-
delijke discussies plaats over onderwerpen
die met waterbodemsanering hebben te
maken. Vier sessies gaan dieper in op de
praktijk (met verhalen over ondermeer het
Ketelmeer, de dagelijkse praktijk in het
Hoogheemraadschap van Schieland), de
beoordeling van waterbodems, het verwer-
ken van baggerspecie in de praktijk (onder-
meer in Hamburg) en de gehanteerde
normen in relatie tot de praktijk. Een van de
conclusies is dat het beleid en de regelge-
ving voor waterbodems nu dermate
complex zijn dat uitvoering een knelpunt is
geworden.

Na terugkoppeling van de resultaten sluit
dagvoorzitter Bart Schultz om 16.30 uur het
congres af. Hij  nodigt iedereen uit deel te
nemen aan de informele borrel. En zo
gebeurt het!

Demissionair Staatssecretaris Monique de Vries 



De vaarwegen slibben letterlijk dicht. De
omvang van het probleem? Volgens schat-
tingen moeten we de komende jaren
jaarlijks zo’n circa 15 miljoen kubieke meter
specie uit de zoete wateren baggeren. Om
de achterstand in te halen én om het
normale periodieke onderhoud uit te
voeren. Voor circa 35% hiervan is nog geen
bestemming. Terugkomend op de vergelij-
king: dat is op jaarbasis een ochtendspits
met vrachtwagens van ruim 2.000 km.

Aanbeveling Tienjarenscenario
Eind 2001 verscheen het basisdocument
Tienjarenscenario Waterbodems. Kort
daarna volgt het bestuurlijk advies aan de
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
en de minister van VROM. Hierin staat deze
beleidsaanbeveling: ‘het hergebruik van
waterbodems als (water)bodem of als
bouwstof moet een impuls krijgen door de
uitwerking van actief waterbodembeheer
voor andere watersystemen dan de grote
rivieren waarmee een verantwoorde inzet
van bagger mogelijk wordt, zoals bij de
herinrichting van plassen en realisatie van
(natte) natuur.’

De beslissing van de minister van VROM
onderstreept het belang van de conceptuit-
werking ‘actief bodembeheer’. Deze beslis-
sing omvat de continuering van het huidige
verspreidingsbeleid betreffende het op de
kant zetten van baggerspecie. Bedoeling is
dat het over een aantal jaar opgaat in het
regime van actief bodembeheer.

Maas en Rijntakken
De afgelopen jaren hebben vooral Limburg,
Gelderland en Rijkswaterstaat zich ingezet
voor een beleid dat de vormgeving van
actief bodembeheer in de Maas en de
Rijntakken mogelijk maakt. Het beleid is een
gebiedsgerichte uitwerking van het lande-
lijke beleid, zoals verwoord in ‘Actief
Bodembeheer Rivierbed’, in 1998 vastge-
steld door V&W, VROM, LNV en IPO-MW.
De recente landelijke beleidsontwikkelingen
zijn uiteraard meegenomen bij het
opstellen. 
De beleidsnotities gelden wanneer, bij

maatschappelijk gewenste (her)inrichtings-
maatregelen in het gebied, op een of
andere wijze ontgraving of toepassing van
uiterwaardengrond (bij Maas ‘weerdgrond’
genoemd) geschiedt. De beleidsnotities
vormen het toetsingskader voor overheden
bij het gebruik van hun bevoegdheden in
het kader van de Wet milieubeheer (Wm),
de Wet Bodembescherming (Wbb) en de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo).

Er zijn enkele verschillen in beide systemen.
Daarom zijn separate, sterk op elkaar
lijkende beleidsnotities opgesteld. De
verschillende provincies en de staatssecreta-
ris van Verkeer en Waterstaat hebben de
inhoud van de ontwerpbeleidsnotities
onlangs samen met het bijbehorende
milieueffectrapport (MER) vastgesteld. Op
dit moment liggen de ontwerpbeleidsnoti-
ties en het MER ter inzage. Bij het ‘oppak-
ken’ of elders neerleggen van verontrei-
nigde uiterwaardengrond, is volgens de Wet
Milieubeheer sprake van het op of in de
bodem brengen van afvalstoffen. De m.e.r.-
plicht vloeit hieruit voort.
Na eventuele aanpassingen op basis van de
inspraakronde stellen de provincies en de
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
de beleidsnotities naar verwachting eind
2002 definitief vast. De huidige vaststel-
lingsprocedure komt niet in de plaats van de
procedures bij concrete projecten. Deze
projecten doorlopen afzonderlijke vergun-
ningenprocedures, die weer afhankelijk zijn
van de aard en omvang van het project.

Saneringsdoelstelling
Actief bodembeheer in de grote rivieren is
noodzakelijk om vooral de geplande grote
infrastructurele werken (zoals ‘Ruimte voor
de Rivier’) zo verantwoord mogelijk te
maken. Bij de uitvoering van de voorgeno-
men inrichtingsmaatregelen komen grote
hoeveelheden diffuus verontreinigde uiter-
waardengrond vrij. Zodanig, dat het milieu-
hygiënisch en economisch niet mogelijk is al
deze grond doelmatig buiten het gebied te
transporteren, te verwerken en/of te
storten. Het bestaande juridische kader

zorgt echter dat de eerder gewenste
‘toepassingsopties’ (voor bijvoorbeeld klasse
4 specie) niet allemaal in de beleidsregels als
oplossing staan. 

De saneringsdoelstelling vormt een belang-
rijk aspect van de beleidsregels. De
saneringsdoelstelling voor het rivierbed op
lange termijn is het bereiken van de
Bodemgebruikswaarde (BGW). In de delen
van het rivierbed waar herverontreiniging
plaatsvindt met een slechtere kwaliteit dan
de BGW, geldt een tussendoelstelling op het
niveau van herverontreiniging.
Bodemgebruikswaarden staan bij de aanpak
van immobiele verontreinigingen van droge
bodems centraal. Door de dynamiek van
watersystemen geldt voor het rivierbed
echter een flexibelere saneringsdoelstelling.
Voor waterbodems bestaan op dit moment
nog geen BGW’s. De beleidsnotities hante-
ren zeer voorlopige getalswaarden als
BGW’s, ontleend aan bestaande normen in
andere kaders.
Praktijkervaring met klein- en grootschalige
projecten in het rivierengebied moet uitwij-
zen of het geschetste en later dit jaar vast te
stellen beleid voldoende oplossingen biedt.

Andere Watersystemen
Actief bodembeheer leeft bij ‘andere water-
systemen’, dat is duidelijk. De druk
bezochte Baggernetbijeenkomst van vorig
jaar is hiervan een goed voorbeeld. In den
lande worstelt men met verschillende oplos-
singsrichtingen, die vaak niet volledig
passen in de bestaande wet- en regelge-
ving. Ook deze maand - 27 juni - organi-
seert Baggernet (in samenwerking met
platform Bodembeheer) een waarschijnlijk
druk bezochte bijeenkomst. Verschillende
overheden en marktpartijen willen dan
kennis opdoen over de conceptmogelijkhe-
den. Met name de uitvoering van projecten
onder de noemer ‘actief bodembeheer’
staat in de belangstelling. 

Belangrijkste kenmerk van actief
(water)bodembeheer: het geven van een
nieuwe bestemming aan de vrijkomende
baggerspecie binnen het watersysteem.
Door het toepassen van baggerspecie als
(water)bodem of bouwstof, of door het
bergen van baggerspecie in een zandwin-
put. De systeembenadering kan een
bijdrage leveren aan integrale beleidsont-
wikkeling. Door actief beheer van de water-
bodem niet langer los te zien van actief
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Actief beheer van de waterbodem: noodzakelijk gereedschap ?

‘De Nederlandse wegen raken verstopt’. Een uitspraak die net zo goed op de vaarwegen
slaat als op de autosnelwegen. De heer Verheijen (geïnterviewde podiumverhaal) haalde
deze vergelijking al eerder aan, namelijk bij de aanbieding van het bestuurlijk advies
Tienjarenscenario Waterbodems. Op de snelweg veroorzaakt het autoverkeer de verstop-
ping. In de vaarwegen is dat de waterbodem: boosdoener is de door bezinking van slib en
afkalving van oevers ontstane bagger. 
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beheer van de landbodem, ontstaan kansen
voor een integraal bodembeheer in het
landelijke gebied. 
Bij het onderzoeken van de mogelijkheden
vormen de risico’s een belangrijk aspect.
Want inzicht in en bewustwording van de
werkelijke risico’s betekenen input voor
veranderingen van beleid en wetgeving. 

Workshop
Het Advies- en Kenniscentrum
Waterbodems wil dit najaar een workshop
houden. Hiervoor vraagt AKWA de provin-
ciale werkgroepen, die in het kader van het
Tienjarenscenario waterbodems actief zijn
geweest en deels nog actief zijn, een
afvaardiging te sturen. Deze afvaardiging

neemt dan deel aan een discussie rondom
actief bodembeheer in ‘andere watersyste-
men’ dan de grote rivieren Maas en
Rijntakken. Daarnaast vraagt AKWA DG-
water en VROM om deelname. Tijdens de
workshop komt de daadwerkelijke behoefte
aan het verbreden van actief beheer van de
waterbodem naar een landelijk niveau aan
de orde. Ook de initiatieven die op dit
moment binnen de verschillende provincies
lopen, komen aan bod. De toespitsing van
actief bodembeheer op regiospecifieke
omstandigheden en het hiervoor noodzake-
lijke gereedschap staan eveneens centraal.

Tommy Bolleboom, AKWA/DWW
tel. (015) 2518213
e-mail:
t.k.h.m.bolleboom@dww.rws.minvenw.nl

Met medewerking van:
Frank Scheffer, AKWA/WAU, Piet den
Besten, AKWA/RIZA, Ries van der Hout,
AKWA/RIZA.
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Communicatie over waterbodemprojecten
gebeurt vaak ad hoc. Maar problemen
blijken niet in de laatste plaats te ontstaan
door niet of laat te communiceren. Ook het
niet adequaat reageren op signalen uit de
omgeving kan problemen geven. Het
geplande baggerspeciedepot in het IJmeer
illustreert dit: het depot is vroegtijdig
afgebroken door protesten uit de
omgeving. De weerstand was al langer
bekend, maar er is niet structureel op
ingespeeld. 

Aanleiding en aanpak onderzoek
Betrokkenheid van de omgeving bij de
planvorming vormt nooit een garantie voor
succes, maar verhoogt wel de kansen.
Neem het project Hollandsch Diep. Begin
jaren negentig start de m.e.r.-procedure
voor de aanleg van een baggerspeciedepot
aldaar. Hieruit rolt een voorkeurslocatie
voor een atoldepot nabij Willemstad, de
benodigde vergunningen komen er.
Belanghebbenden gaan hiertegen echter in
beroep. De Raad van State vernietigt uitein-
delijk de verleende vergunningen. Zij

oordeelt dat niet alle belangen op
evenwichtige wijze in de besluitvorming zijn
betrokken. Aan de milieuaspecten is te veel
en aan de visuele verstoring van het
landschap te weinig gewicht toegekend.
Gevolg is de start van een geheel nieuwe
m.e.r.-procedure, met een totaal andere
aanpak. Ditmaal wordt de omgeving nauw
betrokken bij de planvorming. Inmiddels ligt
er een breed gedragen plan.

Deze twee en ook andere voorbeelden van
waterbodemprojecten hebben geleid tot
het onderzoek naar de rol van communica-
tie bij waterbodemprojecten. Doel van het
onderzoek: het analyseren en evalueren van
de communicatieprocessen. Ook de
maatschappelijke context is meegenomen
om leerpunten en aanbevelingen te formu-
leren.
De onderzoeksresultaten zijn tot stand
gekomen op basis van het bestuderen van
communicatieplannen en andere stukken
van tientallen waterbodemprojecten plus
interviews met projectleiders en communi-
catiemedewerkers van waterbodemprojec-
ten. Ook met anderszins betrokkenen zoals
omwonenden en andere overheden is
diepgaand gesproken. Vier waterbodem-

Neem de omgeving serieus
Communicatie bij waterbodemprojecten onder de loep

Waterbodemprojecten kunnen rekenen op kritische maatschappelijke en politiek-bestuurlijke
belangstelling. Belangstelling die snel kan omslaan in onbegrip en verzet. Eén van de
succesfactoren voor het welslagen van dergelijke projecten is communicatie. Dat blijkt uit
een onderzoek naar communicatie bij waterbodemprojecten dat AKWA in opdracht van DG
Water recent heeft uitgevoerd. Een grondige communicatieanalyse bij de start van een
project, systematische aandacht tijdens het project en vooral goed luisteren zijn terugke-
rende begrippen. De titel van het onderzoeksrapport luidt dan ook ‘de omgeving serieus
nemen’: een gemeenschappelijk kenmerk van projecten met succesvolle communicatie over
waterbodems. De onderzoeksresultaten zijn in het rapport praktisch vertaald in een stappen-
plan voor communicatie, aanbevelingen en handige checklists. Een naslagwerk waar project-
leiders en communicatieadviseurs hun voordeel mee kunnen doen.



Momenteel vindt voornamelijk storting van
de niet-verspreidbare baggerspecie plaats.
Er is echter een duidelijke maatschappelijke
en politieke wens om meer te verwerken en
minder te storten. Bij de verwerking van
baggerspecie komen af te zetten producten
vrij. 
Voor de afzet van de producten zijn, naast
de kosten, de civieltechnische en milieuhy-
giënische kwaliteit, marktpotentie en de
acceptatie van de producten van belang.
Dit artikel gaat kort in op deze randvoor-
waarden.
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projecten zijn in detail geanalyseerd,
namelijk Impuls B2, Koegorspolder,
Hollandsch Diep en Sanering Rotte. 

Uitkomsten
Communicatie is een factor van belang bij
waterbodemprojecten. Hoe kan communi-
catie bijdragen aan een succesvol project-
verloop? 
Breng allereerst de projectomgeving goed
in kaart zodat bekend is wie een rol spelen
en hoe de belangen en meningen van de
partijen liggen. Dan pas is het doel van
communicatie vast te stellen. Gaat het om
het overbruggen van tegenstellingen, of
juist om het puur informeren van belang-
hebbenden? Is er weg te werken oud zeer
uit het verleden? Zijn partijen vooral voor,
tegen of juist neutraal? 

De meest effectieve communicatiestrategie
verschilt per project en ook de ruimte voor
interactie zal anders zijn. Toch zijn vier
leidende principes universeel: vroegtijdig
communiceren, goed luisteren, continue
communiceren en zorgvuldig communice-
ren. Het onderzoek pleit verder voor het
beschikbaar komen van een landelijk kader
voor communicatie, bestaande uit tekstueel
en visueel materiaal. Dit garandeert een
consistente en eenduidige uitleg over de
waterbodemproblematiek en het vigerende
beleid. Deze boodschap is dan lokaal te
specificeren en uit te werken. Verder is
geconstateerd dat er weinig aandacht
bestaat voor monitoring en evaluatie van
de communicatie. Met een regelmatige
toets tijdens het project kan de projectleider
de effectiviteit van de strategie toetsen en

bijstellen. Evaluatie achteraf biedt vooral
input voor toekomstige projecten. Dit is een
greep uit de onderzoeksbevindingen. 

Handreikingen
Het rapport geeft aanbevelingen voor de
communicatie van lopende en toekomstige
waterbodemprojecten. Het biedt een
handreiking voor communicatiemedewer-
kers, projectleiders en andere betrokkenen
bij waterbodemprojecten zoals projectme-
dewerkers, adviseurs, opdrachtgevers en
bestuurders zowel binnen als buiten
Rijkswaterstaat. 
Daarnaast is het rapport een nuttig naslag-
werk. In de bijlagen van het rapport staan
uitgebreide beschrijvingen van de vier
waterbodemprojecten die voor het onder-
zoek nader zijn geanalyseerd. Voor bestel-
ling van het rapport verwijzen we naar
“nieuwe producten”.

Dimitri Terlien, AKWA/Bouwdienst
info: tel. (030) 285 7968
e-mail: d.terlien@bwd.rws.minvenw.nl 

Sharon Bentum, AKWA/Bouwdienst
info: tel. (030) 285 7326
e-mail s.bentum@bwd.rws.minvenw.nl

Afzet baggerspecieproducten: urgente kwestie

Jaarlijks komt door regulier onderhoud circa 25 tot 30 miljoen m3 baggerspecie vrij. Het (schone en licht verontreinigde) merendeel hiervan
is te verspreiden op land en in oppervlaktewater. Deze verspreiding is momenteel niet mogelijk voor een geschatte drie tot vijf miljoen m3,
veelal om milieuhygiënische reden. Onlangs hebben de waterbeheerders samen met AKWA een inventarisatie uitgevoerd. Hieruit blijkt een
achterstand in het onderhoud aan en de sanering van verontreinigde waterbodems. De inventarisatie, gerapporteerd in het Basisdocument
Tienjarenscenario (Bagger in Beeld, december 2001), maakt verder duidelijk dat bij het inlopen van de achterstand grotere hoeveelheden van
vooral niet-verspreidbare baggerspecie vrijkomen. De urgentie om te zorgen voor geschikte bestemmingen voor de opgebaggerde specie
groeit dus. 

         Behandelingsketen Vrijkomende producten

                    Zandscheiding (residu te storten of te reinigen/verwerken)

(ophoog)zand

          Rijpen of landfarmen aanvulgrond(niet constructief)

klei

          Koude immobilisatie granulaat/monolieten fundering

  Thermische immobilisatie kunstgrind

baksteen

kunstbasalt

UITVOERING



Kosten
Vanwege de geringe opbrengsten mogen
de verwerkingskosten niet veel hoger zijn
dan de vermeden stortkosten. Ook is het
economisch niet rendabel met name zand,
aanvulgrond en klei over grote afstanden te
transporteren. Voor zandige baggerspecie
geldt sinds 1 januari 2002 een belasting-
heffing bij het storten. Doel hiervan is het
economisch interessanter maken van
zandscheiding, met de daarbij behorende
afzet van het vrijkomende zand. De kosten
voor verwerking door immobilisatie liggen
op dit moment hoger en vormen een
knelpunt. Het instellen van de
“Stimuleringsregeling voor de verwerking
van baggerspecie” draagt bij aan de oplos-
sing hiervan. Het bestuurlijk advies tienja-
renscenario waterbodems benadrukt dat
krachtenbundeling van aanbieders van
baggerspecie een stuk gereedschap is om
kosten te kunnen verlagen.

Civieltechnische en milieuhygiënische kwali-
teit
De producten na zandscheiding en rijpen
voldoen aan de civieltechnische eisen,
waardoor ze als aanvulgrond (niet-
constructief) toepasbaar zijn. Zand na
zandscheiding voldoet ook aan de civiel-
technische eisen voor toepassing als
ophoogzand. Momenteel loopt onderzoek
naar de toepassing van gerijpte baggerspe-
cie als ophoogmateriaal. Hoewel op grote
schaal geen ervaring is met de producten
na immobilisatie, is de algemene gedachte

dat deze voldoen aan de civieltechnische
eisen voor hun specifieke toepassing.
De samenstellingeisen voor organische
componenten - vastgelegd in het
Bouwstoffen Besluit - die gelden voor de
producten van koude immobilisatie vormen
momenteel een belemmering voor het
hiermee verwerken van sterk verontreinigde
baggerspecie. 

Marktpotentie
De producten uit baggerspecie moeten
concurreren met primaire grondstoffen en
andere secundaire bouwstoffen. Voor de
vervanging van primaire grondstoffen is
globaal aan te geven hoe groot deze
markten zijn. Kanttekening hierbij: met
name de markt voor ophoog- en aanvul-
zand en funderingsmaterialen is een regio-
nale. Dit in tegenstelling tot de markt voor
bijvoorbeeld betonelementen.

Ophoogzand/aanvulzand vervanging
De markt voor ophoogzand is circa 50
miljoen m3 per jaar. Het grootste deel
betreft constructieve toepassingen.
Aanvulgrond hoeft niet altijd constructief te
zijn. Voor geluidswallen zijn minder goede
kwaliteiten, zoals zand en grond uit bagger-
specie, ook geschikt. 

Klei
De afzetmarkt voor klei voor niet indus-
triële toepassing is vrij klein en afhankelijk
van de aanleg of het verbeteren van dijken.
Jaarlijks gaat het hier gemiddeld om 2 à 3

miljoen ton. Voor dijkenbouw gelden zeer
zware civieltechnische eisen aan de te
gebruiken materialen.

Funderingenmarkt
De markt voor steenachtige funderingen is
in de periode 1970 - 2000 verviervoudigd
van 5 miljoen ton tot 20 miljoen ton. Het
gebruik van zandcementstabilisaties neemt
in deze periode sterk af. Voor met name de
civieltechnische geschiktheid van granula-
ten uit baggerspecie is meer beschouwing
nodig om de marktpotentie verder inzichte-
lijk te maken.

Overige toepassingen
De markt voor overige toepassingen is wel
groot: grind 16 miljoen ton, basalt 0,2
miljoen ton en metselbaksteen 2,5 miljoen
ton. Voor deze producten gelden meestal
heel specifieke materiaaltechnische eisen.
Onderzoek is nodig om te beoordelen of
toepassing van (half)producten uit thermi-
sche immobilisatie voor deze markt geschikt
is en in welk marktsegment deze producten
zijn af te zetten.

Concurrerende materialen
De twee markten waar de meeste concur-
rentie met andere secundaire materialen zal
optreden, zijn die voor ophoog/aanvulma-
terialen en funderingen. 
De belangrijkste concurrerende secundaire
materialen zijn:
-  Categorie I funderingsmaterialen, met

name menggranulaat bouw- en sloopaf-
val: ruim 14 miljoen ton, AVI-bodemas 1
miljoen ton en 4 miljoen ton overige
(onder andere Hoogoven-, staal- en
fosforslakken en asfaltgranulaat).

-  Gereinigde en (licht-)verontreinigde
grond: circa 1 à 2 miljoen ton in 1970,
oplopend tot circa 8 miljoen ton lichtver-
ontreinigde grond in 2000 en 2 miljoen
ton gereinigde grond.

Acceptatie
Belangrijk voor de afzet van de producten is
acceptatie. In de praktijk bestaat nog weinig
animo voor het gebruik van (onbekende)
secundaire producten. Er kleeft een imago
aan van “eens vies, altijd vies”. Een aanbe-
veling uit het bestuurlijk advies
Tienjarenscenario waterbodems is de bevor-
dering van de markt voor producten van
baggerspecieverwerking door onder andere
te streven naar certificering van producten.
Het beter op elkaar afstemmen van vraag
en aanbod van producten uit baggerspecie
valt ook onder deze aanbeveling. 
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Voorspellingen slib belangrijk
In toenemende mate onderkent men dat
slib een belangrijke rol speelt in het ecosys-
teem van de Noordzee en Waddenzee. Het
is drager van voedsel maar ook van
toxische stoffen, en heeft veel invloed op
het doorzicht (vertroebeling). Het is daarom
belangrijk de effecten van ingrepen op de
slibhuishouding goed te voorspellen.
Voorbeelden van zulke ingrepen zijn
landaanwinningen (Maasvlakte II, vliegveld
in zee), grootschalige zandwinning of een
ander ver-spreidingsbeleid van zoute
bagger. Modelberekeningen laten zien dat
deze grote effecten kunnen hebben op
slibconcentraties in de Kustzone en het slib-
transport naar de Waddenzee.

Betere veldmetingen nodig
De huidige modelvoorspellingen zijn zeer
onzeker, omdat de proceskennis te beperkt
is. Dit hangt samen met een gebrek aan
veldmetingen. Uit eerder onderzoek met
vaste meetopstellingen blijkt dat de
dynamiek van slibconcentraties en slibtrans-
port groot is. Met de traditionele scheeps-
metingen (waarop de modellen nu zijn
gekalibreerd) is deze dynamiek niet te
volgen. De scheepsmetingen zijn namelijk
laagfrequent, en bij storm (de grootste
dynamiek) is varen niet mogelijk. Er is dus
een vraag naar betere veldmetingen voor
de modellen. Daarnaast is er een groeiende
vraag naar monitortechnieken voor effecten
van ingrepen op de slibhuishouding tijdens
de uitvoeringsfase.

Continue veldmetingen
AKWA/RIKZ is daarom in het voorjaar van
2000 voor de Noordwijkse kust begonnen
met hoogfrequente veldmetingen met een
geautomatiseerde meetboei. Afgelopen
winter zijn ook meetframes op de bodem
geplaatst. De metingen zijn uitgevoerd in
samenwerking met het Engelse instituut
CEFAS en de meetdienst van
Rijkswaterstaat, Directie Noordzee.
Belangrijke parameters zijn onder meer
troebelheid (als maat voor slib), fluorescen-
tie (als maat voor algen) en snelheidsprofie-
len bij de bodem. De gegevens zijn
hoogfrequent ingewonnen voor een op
korte tijdschalen (seconden-minuten) zicht-
bare dynamiek. De continue meting maakt
‘events’ als stormen en algenbloeien zicht-
baar.

Meetboei

De eerste resultaten bevestigen dat de
slibdynamiek inderdaad veel groter is dan
gemeten met de traditionele scheepsmetin-

gen. Dicht onder de kust (circa 2 km)
blijken zeer hoge en veranderlijke concen-
traties voor te komen. Wegens intensieve
visserij is het echter een lastig gebied voor
het wegzetten van meetapparatuur. De
ruwe meetresultaten staan deels ter
beschikking op de site van CEFAS. 

Hoe verder?
De pilot-metingen zijn per eind april van dit
jaar beëindigd. Het verwerken van de
meetdata tot een gecontroleerde en
gevalideerde gegevensset is nu in volle
gang. Daarna vindt interpretatie en model-
vorming plaats, in samenwerking met insti-
tuten als het Nederlands Instituut voor
onderzoek der Zee (NIOZ) en WL/Delft
Hydraulics. Streven is de gegevens toegan-
kelijk te maken via het centrale opslagsys-
teem Rijkswaterstaat (DONAR). De inter-
pretatie richt zich vooral op de relatie
tussen vertroebeling enerzijds en golfwer-
king en getijdenstromingen anderzijds. Doel
is tot betere modelformuleringen te komen.
Op grond van de ervaringen komen er
meetplannen voor het monitoren van de
huidige slibstromen en effecten van ingre-
pen. 

Rik Sonneveldt, AKWA/RIKZ
info: (070) 3114306
e-mail:
h.l.a.sonneveldt@rikz.rws.minvenw.nl
zie ook:
http://www.cefasdirect.co.uk/monito-
ring/page-b4.asp

Met medewerking van Jo Suijlen, Michiel
Rutgers van der Loeff (AKWA/RIKZ) 

Implementatieplan
Om een schaalsprong te bereiken in de
verwerking en afzet van baggerspecie is het
nodig initiatieven te ontplooien die
bestaande knelpunten oplossen en aanvul-
lende kansen creëren. Van belang is ook
een goed functioneren van de hele keten
van baggeren, verwerken en afzetten, net
als een goede onderlinge samenhang van

de afzonderlijke schakels. 
Voorstel is om in goed overleg met alle
betrokken partijen te komen tot een imple-
mentatieplan voor de afzet van producten 
uit baggerspecie. Hierin is een gezamenlijke
formulering van de doelstelling eerste
prioriteit. Ook het aangeven van uit te
voeren acties voor realisatie van deze
doelstelling is van groot belang. 

Roy Ringeling, AKWA/DWW
info : tel. (015) 2518580
e-mail:
r.h.p.ringeling@dww.rws.minvenw.nl

NOORDWIJKS ZEESLIB PER SECONDE GEMETEN 
Veranderingen in het slibtransport naar de Waddenzee, bijvoorbeeld door grootschalige
zandwinning, hebben mogelijk grote ecologische gevolgen. Modellen kunnen dergelijke
veranderingen nog niet goed voorspellen vanwege onvoldoende veldkennis. AKWA/RIKZ
heeft daarom pilotmetingen opgezet met meetboeien en bodemframes.
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Vanaf 1 januari 2002 geldt een heffing op
het storten van reinigbare baggerspecie
(Wet belasting op milieugrondslag, Wbm).
Baggerspecie met een zandgehalte hoger
dan 60% is als reinigbaar aangemerkt,
omdat deze specie door zandscheiding
verwerkbaar is. Bedoeling is ook baggerspe-
cie die met andere eenvoudige technieken
is te verwerken, reinigbaar te verklaren. Dit
moet voor 2006 rond zijn.

Uitvoeringspraktijk in beeld
Het is dus van groot belang een goed en
compleet beeld krijgen van de haalbaarheid
van rijping, landfarming en koude immobili-
satie. Recentelijk heeft de Grontmij in
opdracht van AKWA/RIZA onderzoek
gedaan naar de uitvoeringspraktijk van
landfarming. Deze is geregeld in vergunnin-
gen, die tot stand komen na een inspraak-
traject. Voor het project zijn interviews
gehouden met beheerders van vijf gereali-
seerde landfarmprojecten over de vergun-
ningen (inhoud en procedure) en over
communicatie met bevoegd gezag en
omwonenden.  

Alle landfarmlocaties hebben een Wm-
vergunning (zonder MER). Vaak moet het
bestemmingsplan wijzigingen ondergaan. Er
zijn namelijk belangrijke verschillen in de
Wm-vergunningen, betreffende de:
•  inrichting van de locatie (wel of geen

eisen voor compartimenten, wel of geen
voorschiften voor inpassing in het
landschap); 

•  acceptatiecriteria voor inkomende specie
(soms breed, soms specifiek één bepaalde
verontreinigingsklasse); 

•  onderafdichting (folie, organische
stoflaag of niets); 

•  monitoringvoorschriften;
•  aspecten die sterk afhangen van het

aantal omwonenden (geluid, verkeersbe-
wegingen, schade aan openbare
wegen);. 

Vergunningseisen
In geen van de projecten zijn maatregelen
tegen eventuele ecologische risico’s voorge-

schreven (bijvoorbeeld een hek of lijnen
tegen vogels). Alleen wanneer de onder-
grond alle overtollig water aankan, is geen
Wvo-vergunning nodig. Vier van de vijf
locaties hadden wel een Wvo-vergunning
en ook daar blijken verschillen. De toege-
stane concentratie zwevend stof in lozings-
water varieerde van 20 tot 100 mg/l. Ook
toegestane verontreinigingsconcentraties
varieerden. De vereiste monitoringsfrequen-
tie varieerde van wekelijks tot twee keer per
jaar. Ondanks verschil in eisen hoefde geen
van de locaties aanvullende maatregelen te
nemen om aan de Wvo-vergunning te
voldoen.

Communicatie
De communicatie met het bevoegd gezag
verliep over het algemeen goed. Wel
duurde de voorbereiding van de vergunnin-
gen meestal lang (enkele jaren). Dit vraagt
doorzettingsvermogen van de beheerder.
Het is niet verwonderlijk dat realisatie van
de meeste projecten lukte als de beheerder
lange tijd door dezelfde persoon is verte-
genwoordigd: hij had goede contacten met
bevoegd gezag. Het verlengen en verande-
ren van vergunningen bleek vaak

moeizaam. Niet vanwege bezwaren, maar
omdat bevoegd gezag er niet aan toe
kwam.
Op de locaties dichtbij bewoning bleek
communicatie met omwonenden belangrijk.
Toch was bij geen van de initiatieven sprake
van een communicatieplan. Positieve
ervaringen zijn opgedaan met: 
-  goede informatievoorziening vanaf het

begin (dus niet pas als er onrust is
ontstaan);

-  goede (telefonische) bereikbaarheid van
contactpersonen tijdens de planfase en
met het aanstellen van een contactper-
soon op het werk;

-  het uitnodigen van mensen tijdens de
bouw/inrichting;

-  het serieus kijken of bezwaren zijn te
verhelpen (hek voor veiligheid kinderen,
extra maaien van de kades wegens
onkruid, fietspad aanleggen langs de
aanvoerroute, etcetera);

-  een sfeervolle locatie, inclusief een hapje
en drankje

Dit sluit nauw aan bij de bijdrage over
communicaties elders in deze nieuwsbrief.
In dit onderzoek is alleen de visie van
beheerders geëvalueerd. In de tweede fase
is het de beurt aan de visie van bevoegd
gezag op de inhoud van vergunningen en
de communicatie tussen bevoegd gezag en
beheerder. 

Leonard Osté, AKWA/RIZA 
info : tel. (0320) 298456
e-mail: l.oste@riza.rws.minvenw.nl

Schep duidelijke randvoorwaarden voor landfarming
De inzet van eenvoudige verwerkingstechnieken van baggerspecie - zoals rijpen, landfar-
ming en koude immobilisatie- spaart depotruimte uit. Landfarming is het reinigen van
baggerspecie door microbiële afbraak. Dit gebeurt momenteel op beperkte schaal. Niet
alleen technische mogelijkheden maar ook maatschappelijke aspecten zijn in de praktijk een
probleem. De beheerders van gerealiseerde landfarms hebben ruime ervaring met het
vergunningentraject, op zowel juridisch als communicatief gebied. In opdracht van
AKWA/RIZA zijn deze ervaringen geïnventariseerd.

Landfarming, V.of. Oostwaardhoeve

▲▲
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Baggerspecie (Vervangt AKWA 98.002; 
rapport verschenen in de Grondstoffenreeks)

DWW-2002-056 Zandscheiding van baggerspecie juni 2002
Stand van zaken

DWW-2002-057 Ontwateren, rijpen en landfarmen van juni 2002
baggerspecie Stand van zaken

DWW-2002-058 Koude immobilisatie van baggerspecie juni 2002
Stand van zaken

DWW-2002-059 Thermische immobilisatie van baggerspecie juni 2002
Stand van zaken

Opvragen van AKWA-rapporten: Cabri-mailservice (zie colofon)
Opvragen van AKWA/DWW-rapport: M.A.Schomaker (015-2518308)

In de afgelopen periode zijn de volgende publicaties verschenen in de vorm van AKWA-
rapporten en AKWA/DWW-werkdocumenten. De genoemde ‘stand van zaken’ documenten
zullen jaarlijks worden herzien.


