
De heer Hans van der Vlist (54) is Directeur-
generaal Milieu bij het Ministerie van
VROM. Na zijn studie civiele weg- en
waterbouwkunde in Delft vervulde hij bij de
Gemeentewerken van Schiedam diverse
functies. Als gedeputeerde milieu in Zuid-
Holland en dijkgraaf bij de Uitwaterende
Sluizen in Edam verdiepte hij zijn milieu-
kennis. “Eigenlijk kun je zeggen dat ik de
geschiedenis van de bodemsanering heb
meegemaakt. Vanaf Lekkerkerk was ik erbij
betrokken.”

Tijdens zijn studie en daarna is Van der Vlist
veel bezig geweest met de kwaliteit van het
publieke gebied. Milieu is daarbinnen een
belangrijk element. “Je kunt niet aangeven
waar milieu ophoudt en waar water begint,
zonder water geen leven. Het is één
systeem. Water is de drager van het
natuursysteem en daardoor worden veel
zaken aan land mede bepaald door de eisen
die je aan het watersysteem stelt.“
Volgens Van der Vlist is het ook niet
vanzelfsprekend om te zeggen dat water
allen bij het DG Water hoort. “De normen,
ook die voor waterbodems, worden hier
ontwikkeld. Het beleidspakket rondom
bagger ontwikkelen we samen met het DG
Water.” 

Dubbelpositie
Het Tienjarenscenario waterbodems is een
coproductie van Provincies, Water-
schappen, VROM en Rijkswaterstaat.
Traditioneel is er volgens Van der Vlist altijd
een spanning geweest tussen V&W en
VROM. “Belangrijk punt in de discussie is
altijd geweest dat V&W het beleid mede
moest formuleren, maar tegelijkertijd het
meeste last had van dat beleid. Dit doordat
ze als beheerder voor dat baggeren
moesten opdraaien. En je maakt liever geen
beleid waarvan je zelf (behoorlijke) finan-
ciële last hebt in de uitvoering. VROM

heeft nooit in die dubbelpositie gezeten. 
In de beleidsdiscussie heeft VROM steeds
“ALARA” als uitgangspunt genomen, dus:
wat is er mogelijk tegen redelijke kosten. Bij
V&W speelde naast de gedachte aan wat
mogelijk was, de gedachte aan het beschik-
bare geld. Die spanning heeft te lang het
tempo van de ontwikkeling van baggerbe-
leid gefrustreerd. We zijn nu een behoorlijke
stap verder. De splitsing bij V&W tussen
beleid en uitvoering heeft daar ongetwijfeld
ook aan bijgedragen.”

Wbm
Een belangrijk nieuw instrument in het
baggerbeleid is de invoering van een finan-
ciële prikkel via de Wbm voor water-
bodems. “Dat instrument is gekoppeld aan
beschikbare technieken. In het
Tienjarenscenario is opgenomen dat we in
2004 kijken of er nieuwe technieken zijn en
daar de criteria op aanpassen. De druk moet
worden opgeschroefd. In de komende jaren
moet ook de niet-zanderige specie gerei-
nigd worden. Uiteraard moet er meer geld
beschikbaar komen voor het baggeren.
Maar we moeten ook creatief nadenken
over toepassingen van baggerspecie die
goedkoper zijn dan de huidige toepassings-
methoden. Een goede risicobenadering is
daarbij van groot belang. Op dat punt kan
geleerd worden van de ervaringen bij de
landbodems (BEVER). Ook het invoeren van
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“Worden we bagger de baas?”
Deze vraag stelt het Bestuurlijk
Overleg Tienjarenscenario
Waterbodems in haar Bestuurlijk
Advies aan de staatssecretaris
V&W en de minister van VROM.
Voor de beeldvorming: de komende
jaren moeten we een enorme 
hoeveelheid specie baggeren, ter
grootte van de provincie Utrecht,
met een laagdikte van een halve
meter! De heer Verheijen, voorzitter
van het Bestuurlijk Overleg, durft
het in de media zelfs te vergelijken
met het fileprobleem. Dit moet
draagvlak genoeg geven voor het
oplossen van het probleem, lijkt
ons. Helemaal gezien het feit dat
men in nationale en provinciale
nota’s inzet op een verschuiving
van vervoer per weg naar transport
over water. 
Uit deze en de voorgaande nieuws-
brieven blijkt wel dat AKWA druk
inzet op 2 van de 3 pijlers die in
het Bestuurlijk Advies worden
genoemd.  Door bouwstenen aan te
dragen besteden we aandacht aan
‘samenwerking’ en ‘uitgekiend 
baggerbeleid’. Misschien moet het
vervolg van het  ‘Tienjarenscenario’
wel bestaan uit een ‘tientrapsraket’
om de oplossingen en de gezamen-
lijke aanpak van de grond te laten
komen.
Rest nog de pijler ‘politieke 
prioriteit’, oftewel: geld. 
Het is nu aan de politiek om op
basis van de verrichte inventarisatie
beslissingen te nemen en een koers
uit te zetten. Is het nu wachten op
een verkiezingsstunt om de bagger
de baas te worden?

“Het kan altijd schoner”
………….In gesprek met Hans van der Vlist, DG Milieu VROM

Hans van der Vlist



onderzoeken werden gestart voor projecten
die niet honderd procent binnen het beleid
pasten. Doordat je je niet direct richtte op
het beleid, maar op afstand van dat beleid
bezig was met ontwikkeling van nieuwe
technieken en innovaties, remde je de
innovaties niet door het beleid. Als er dan
goede resultaten worden bereikt, nieuwe
inzichten ontstaan, dan hebben die uiter-
aard invloed op dat beleid. In het verleden
is al eens gesproken over het koppelen van
de R&D-activiteiten  van SKB en AKWA.
Beide zijn kenniscentra voor de bodem.
Helaas heeft AKWA zich altijd bezig gehou-
den binnen Rijkswaterstaat. Nogal naar
binnen gericht en mijns inziens te veel
beleidsgestuurd. Ze zouden zich ook veel
meer moeten richten op de (bagger-
)problematiek buiten Rijkswaterstaat en dan
denk ik vooral aan de regionale baggerpro-
blematiek. Ik hoop dat in de toekomst de
onderzoeksprogramma’s kunnen worden
gebundeld. Dat is net zo effectief. Maar iets
loslaten is altijd moeilijk. Het gezamenlijke
Tienjarenscenario zou echter een mooie
aanleiding kunnen zijn.”

Interview: Miranda van Ark (MvA)
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actief bodembeheer op locaties is bij
landbodem al volop in ontwikkeling. Hier
zou de waterbodem ook veel voordeel bij
kunnen hebben. Daarbij is ook de gebieds-
gerichte benadering van belang.”

Risicobenadering
De vraag hoe om te gaan met baggerspe-
cie, moet volgens Van der Vlist genuan-
ceerd worden bekeken. “Je kunt niet
zomaar zeggen: weghalen of niet wegha-
len. Niet elke vervuiling is even mobiel. De
mate waarin de vervuiling het ecosysteem
aan kan tasten verschilt en loopt tussen de
klassen door.
Je hebt klasse 1-specie waar toch veel
vervuiling bij vrij komt, terwijl in sommige
klasse 4-specie de vervuiling sterk is gebon-
den, waardoor het geen kwaad kan voor de
omgeving.”
In een nieuwe klassenindeling gebaseerd op
risico’s kan Van der Vlist zich vinden. “Elke
ontwikkeling naar risicobenadering vind ik
een verstandige. Bij risicobenadering is het
wel noodzakelijk een bewakingssysteem te
ontwikkelen. Als je met risico’s omgaat,
moet je deze goed monitoren.” 

Bouwmaterialen
Op dit moment kan Van der Vlist nog niet

overzien in welke mate het bouwstoffenbe-
sluit beperkingen oplegt aan de restproduc-
ten bij verwerking van baggerspecie. “De
basis van het besluit is natuurlijk het bevor-
deren van hergebruik. Maar het is ook
bedoeld om te voorkomen dat je diffuse
vervuiling veroorzaakt. We stellen normen
aan de kwaliteit van bouwmaterialen. Wel
kan het zijn dat we op een bepaald moment
een nuancering moeten aanbrengen, omdat
een stofje dat de normering overschrijdt ook
in de ontvangende bodem in die hoeveel-
heid voorkomt. De achtergrondswaarde van
de ontvangende bodem is van belang. Het
heeft weinig zin om aan de bodem die je
aanbrengt andere eisen te stellen dan aan
de ontvangende bodem. Je moet er echter
goed over nadenken hoe je daarmee
omgaat.”

Bundelen
Van der Vlist was jarenlang voorzitter van
het SKB, de Stichting Kennistransfer Bodem.
“Bij het SKB hebben we de diverse betrok-
ken partijen bij elkaar gehaald, zoals ingeni-
eursbureaus, kennisinstituten, universiteiten,
aannemers en de grote bedrijven die de
problemen met de bodem hadden.
Gezamenlijk is een vraaggestuurd onder-
zoeksprogramma ontwikkeld, waarbij ook ▲▲

Bagger in Beeld
In het Basisdocument is voor het gehele
land het verwachte aanbod aan baggerspe-
cie in beeld gebracht. Tevens zijn oplos-
singsrichtingen door middel van een aantal
scenario’s verkend en is nagegaan wat dit
betekent. Het Basisdocument is tot stand
gekomen via een interactief proces met alle
betrokken overheden. Belangrijke spil in het
aanleveren van de gegevens waren de
provinciale werkgroepen, met vertegen-
woordigers van waterschappen, gemeenten
en Rijkswaterstaat onder regie van de
provincie. AKWA heeft het proces van
regionale afstemming gefaciliteerd en
gecoördineerd en tevens de redactie van
het Basisdocument gevoerd.

Bestuurlijk Advies
Het Bestuurlijk Advies berust op drie pijlers.
De eerste pijler is samenwerking. Door meer
samenwerking tussen de overheden en een
betere benutting van de bestaande voorzie-
ningen zoals een ruimere openstelling van
bestaande depots kan de coördinatie van
baggerstromen worden verbeterd; hierdoor
zijn kosten te besparen.
Ten tweede wordt benadrukt dat extra
financiële middelen nodig zijn om het
baggerprobleem in een periode van 25 jaar
op te lossen. Het gaat hierbij om middelen
uit de aardgasbaten (ICES) en een structu-
rele verhoging, minimaal een verdubbeling,
van de bestaande budgetten.
De derde pijler is een uitgekiend bagger-

beleid, waarbij met name wordt ingezet op
hergebruik en verwerking van baggerspecie. 
De staatssecretaris heeft aangegeven
binnen twee maanden met een reactie van
het Kabinet te komen over het Tienjaren-
scenario. Verder heeft zij Dhr. Verheijen, als
voorzitter van het Bestuurlijk Overleg,
gevraagd om de bestuurlijke samenwerking
verder te structureren.

Bestellen rapporten
De bovengenoemde rapporten zijn:
● Bagger in Beeld, Basisdocument

Tienjarenscenario Waterbodems
● Samenvatting van het basisdocument
● Worden we de Bagger de Baas ?,

Bestuurlijk Advies Tienjarenscenario
Waterbodems

Deze publicaties kunnen centraal aange-
vraagd worden via Cabri-mailservice te
Lelystad, zie hiervoor de “Nieuwe produc-

▲▲
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Bestuurlijk Advies Tienjarenscenario aangeboden aan 
staatssecretaris V&W
Het Bestuurlijk Overleg Tienjarenscenario Waterbodems onder voorzitterschap van gedepu-
teerde Verheijen van de provincie Noord-Brabant heeft in aanwezigheid van de pers op 20
februari j.l. het Basisdocument en het Bestuurlijk advies aangeboden  aan de staatssecretaris
van Verkeer en Waterstaat mevrouw de Vries.
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tenlijst” in deze nieuwsbrief. De kosten zijn
€16,- per rapport met advies en samenvat-
ting (incl. BTW en verzendkosten).
Medewerkers van overheden kunnen de
rapporten kosteloos opvragen. 
De rapporten zijn in te zien via de intranet-
site van AKWA en binnenkort ook op inter-
net te raadplegen via de Waterland-site.

Pol Hakstege, AKWA/WAU
info: tel. (030) 285 8784
e-mail: a.l.Hakstege@bwd.rws.minvenw.nl

Baggerwerkzaamheden

▲▲

Aanbod
Zo’n 130 miljoen m3 aan niet-verspreidbare,
verontreinigde zoete baggerspecie zou dit
decennium in Nederland moeten worden
gebaggerd, volgens het Basisdocument
Tienjarenscenario. Hiervan is ruim een kwart
potentieel geschikt voor rijpen en/of
landfarmen. Weliswaar op kleine schaal,
maar op een paar plaatsen in Nederland
vinden deze technieken al aftrek. Koude
immobilisatie is bijna niet operationeel,
omdat het grootschalig toepassen van deze
technieken in de praktijk nog een aantal
knelpunten tegenkomt.

In de ‘Marktstudie gerijpte baggerspecie’,
die KPMG Milieu in opdracht van
AKWA/DWW heeft uitgevoerd, zijn
knelpunten bij het aanbod, de verwerking
van baggerspecie en bij de afzet van
producten uit baggerspecie geïnventari-
seerd. De studie geeft ook een aanzet tot
oplossingen. 

Verschil tussen groot en klein
De marktstudie onderscheidt klein- en

Verruiming reinigbaarheidscriteria WBM
Met de Wet belastingen op milieugrondslag
(WBM) voor baggerspecie wil het kabinet
het aandeel storten verminderen om
verwerking en afzet ervan als bouwstof te
stimuleren. Op 1 januari dit jaar istreed stap
één van deze wet in werking getreden. 
Dit betekent dat baggerspecie met een
minimaal zandpercentage van 60 procent is
te reinigen. Voor deze baggerspecie geldt
dan niet langer een vrijstelling van afval-
stoffenbelasting. Het kabinet heeft in een
brief aan de Tweede Kamer aangekondigd
de reinigbaarheidscriteria voor verontrei-
nigde baggerspecie te verruimen. De defini-
tieve datum hiervoor is nog niet bepaald.
Zeker is dat het ergens tussen 2004 en
2006 gebeurt. 
Door deze uitbreiding is wellicht ook
baggerspecie die met andere eenvoudige
verwerkingstechnieken (rijpen, landfarmen
en koude immobilisatie) is om te zetten in
een product, als reinigbaar te beschouwen.
Natuurlijk moet het product wel voldoen
aan de milieuhygiënische eisen in het
Bouwstoffenbesluit.

grootschalige aanbieders. Grootschalige
aanbieders, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en
het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam,
zien rijpen nog niet echt als operationele
activiteit. Gemeenten en waterschappen
hebben nu al wél relatief veel baggerspecie
bestemd voor het rijpen.

Grootschalige aanbieders gaan over een
groot beheergebied, waaruit in relatief korte
tijd een groot aanbod per werk vrijkomt.
Voor de verwerking van deze baggerspecie
is veel ruimte nodig. Ook bereiken grote
hoeveelheden gerijpte baggerspecie tegelij-
kertijd de afzetmarkt. Kleinschalige aanbie-
ders hebben te maken met een continu
vrijkomende hoeveelheid baggerspecie uit
veel verschillende baggerwerken. De
verwerking van baggerspecie gebeurt vaak
in kleinere structurele maar ook eenmalige
depots. Deze kleinere hoeveelheden zijn,
vaak in eigen werken, relatief eenvoudig af
te zetten. 

Kunnen, mogen en willen
De ervaring leert dat het verwerkingstraject
van baggerspecie en de afzet van producten
uit baggerspecie van drie domeinen
afhangt: het technisch kunnen toepassen,
het beleidsmatig mogen toepassen en het
operationeel willen toepassen. Het
technisch kunnen toepassen heeft onder
meer te maken met de civieltechnische
eisen aan het product, gerelateerd aan de
afzetmogelijkheden. Daarnaast moet het
aanbod groot genoeg zijn voor een garantie
van de continuïteit bij de afzet. Beleidsmatig
mogen toepassen omvat bijvoorbeeld de

UITVOERING

Verwerking van baggerspecie
Is  baggerspecie eenvoudig reinigbaar?

De eenvoudige technieken om van baggerspecie een bruikbare bouwgrondstof te maken zijn
er (zandscheiding,  rijpen, landfarmen en koude immobilisatie). In de praktijk vindt toepas-
sing, met uitzondering van zandscheiding, desondanks nauwelijks plaats. Echt vreemd blijkt
dit niet te zijn. Twee studies laten namelijk knelpunten bij aanbod en afzet zien. Een kwestie
van mogen, kunnen en willen.
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milieuhygiënische eisen aan de producten
uit baggerspecie of de procedures rondom
een vergunning voor de aanleg van verwer-
kingsdepots. Het operationeel willen
toepassen is mede bepaald door aspecten
als maatschappelijke weerstand, imagopro-
blemen, financieel-economische motieven
of bijvoorbeeld onbekendheid met het
materiaal.
De mate van de onderlinge overlap tussen
deze drie domeinen bepaalt de omvang van
de afzetmarkt. Voor afzet is het noodzake-
lijk een overlap te realiseren.

Knelpunten
In het domein van beleidsmatig mogen
toepassen liggen de voornaamste knelpun-
ten voor kleinschalige aanbieders: het
verkrijgen van de juiste vergunningen voor
een in te richten depot en de milieuhygiëni-
sche randvoorwaarden voor de toepassing
van het product. Oplossingen liggen
wellicht in het versimpelen van de procedu-

res voor de Milieuwetvergunningen voor
depots en in de ontwikkeling van gebieds-
gericht beleid gericht op actief
(water)bodembeheer.
Voor grootschalige aanbieders knelt het met
name bij het technisch kunnen toepassen:
de onzekerheden over de civieltechnische
en milieuhygiënische kwaliteit van het
product en de inherente risico’s bij toepas-
sing in (grote) werken. Mogelijke oplossing
ter bevordering van het grootschalig herge-
bruik van producten uit baggerspecie is
onder meer het uitvoeren van proefprojec-
ten. Dit om te bewijzen dat er civieltech-
nisch geen bezwaren zijn. Ook is een betere
garantie van de continuïteit van het aanbod
te realiseren door eigen verwerkingslocaties
in te richten of eigen grondbanken op te
zetten. Zo kan er een betere afstemming
tussen aanbod/verwerking en afzet
ontstaan en is grootschalig hergebruik
eenvoudiger te bewerkstelligen.

Bij kleine en grote aanbieders bestaat een
spanning tussen de toepassing van
verwerkte baggerspecie en de milieuhygië-
nische eisen uit het Bouwstoffenbesluit. Een
ambtelijke werkgroep van VROM en VenW
werkt nu aan een beleidsvoorstel voor een
acceptabele oplossing, waarbij oog is voor
het belang van de bescherming van bodem
en oppervlaktewater èn voor het stimuleren
van de verwerking van baggerspecie.

Proefvakken
Verschillende proefprojecten met gerijpte
baggerspecie zijn in uitvoering of voor-
bereiding. In samenwerking met het
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam zijn
de voorbereidingen voor een proef-
ophoging op de Maasvlakte volgens het
‘sandwichprincipe’ in volle gang. Zo’n
20.000 m3 zand en klei uit baggerspecie zal
in deze ophoging laagsgewijs tot een
hoogte van vier meter worden verwerkt.
In proefvakken bij de A5 en A50 is ophoog-
zand vervangen door circa 20.000 m3

gerijpte baggerspecie De aanlegfase van
beide proefvakken is succesvol afgerond.
Na de huidige monitoring volgt een evalu-
atie van het hele project. Doel van deze
proefprojecten is het bereiken van een
schaalsprong in de toepassing van gerijpte
baggerspecie als bouwgrondstof.

Koude immobilisatie
In een marktverkenning koude immobilisa-
tie van baggerspecie opgesteld door TNO-
MEP en Van Ruiten Adviesbureau B.V. zijn
de afzetmogelijkheden beschreven. De
specifieke materiaal- en milieuhygiënische
eigenschappen van koude immobilisaten
bepalen de afzetopties. Het afzetpotentieel
is gerelateerd aan de vraag, het prijsniveau
en de concurrentie met ander materialen.
Koude immobilisaten uit baggerspecie zijn
afzetbaar in de funderings/stabilisatiemarkt,
als de kwaliteit van het product tenminste
te vergelijken is met dat van menggranu-
laat. De ophoog- en aanvulmarkt biedt ook

▲▲

Voorwaarden voor het ontstaan van een markt bij grootschalige aanbieders Voorwaarden voor het ontstaan van een markt bij kleinschalige aanbieders

Van bagger naar Bouwstof ..... toepassing van gerijpte baggerspecie in de A5

Het beleidsmatig ‘mogen’
toepassen van klei uit 
baggerspecie

Het beleidsmatig ‘mogen’
toepassen van klei uit 
baggerspecie

Het operationeel ‘willen’
toepassen van klei uit
baggerspecie

Het operationeel ‘willen’
toepassen van klei uit
baggerspecie

Het technisch ‘kunnen’
toepassen van klei uit
baggerspecie

Het technisch ‘kunnen’
toepassen van klei uit
baggerspecie

Gebied waar wordt voldaan aan 
de voorwaarden voor 
afzet/toepassing

Gebied waar wordt voldaan aan 
de voorwaarden voor 
afzet/toepassing
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afzetmogelijkheden. Dat blijkt wel uit de
jaarlijkse vraag aan ophoogmateriaal. 
Verder onderzoek moet uitwijzen wat de
mogelijkheden zijn; net als bij rijpen kunnen
proefprojecten een belangrijke bijdrage
leveren. In Groningen is al een grootschalig

proefproject met koude immobilisatie in
SKB-verband (Stichting Kennisontwikkeling
en Kennisoverdracht Bodem) in voor-
bereiding, om de haalbaarheid van deze
techniek voor baggerspecie aan te tonen.

Investeren in proeven
De studies geven een dieper inzicht in de
aard en omvang van de knelpunten. De
proefprojecten en het uitwerken van het
beleidsvoorstel voor het Bouwstoffenbesluit
zijn goede aanzetten om grootschalig
hergebruik van producten uit baggerspecie
te kunnen realiseren. De komende tijd
zullen daarom samen met marktpartijen
nog meer proefprojecten moeten worden
uitgevoerd. Ook zal energie moeten
worden gestoken in verdere uitwerking en
mogelijke verwezenlijking van andere
oplossingsrichtingen. Mede op grond van
de uitkomst is het dan nodig te kijken wat
dit alles betekent voor een zinvolle uit-
breiding van de reinigbaarheidscriteria.

Elmert de Boer 
info: tel. (015) 25 18 211
e-mail: e.j.dboer@dww.rws.minvenw.nl
Margriet Kruiderink-Meijer
info: tel. (015) 25 18 224
e-mail: g.t.kruiderink@dww.rws.minvenw.nl
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De verontreinigingssituatie van de water-
bodem heeft een meer dynamisch karakter
dan die van de landbodem. Hierdoor
nemen de risico’s van de verontreinigingen
(gebaseerd op effecten in de huidige
situatie) door natuurlijke afdekking met
schoner sediment in de toekomst
waarschijnlijk af. De milieuwinst van actief
saneren is dan gering. Belangrijk om
verkeerde beeldvorming door het oordeel
‘saneringsurgentie’ te voorkomen: het
aspect ‘milieuwinst door actief ingrijpen’ is
geen onderdeel van de urgentiebeoorde-
ling.  

Afname urgente gevallen
Het rapport bevat een systematiek die de te
behalen milieuwinst door sanering betrekt
in het oordeel over de saneringsurgentie.
Toepassing van deze systematiek op het
benedenrivierengebied leidt tot een kleiner
aantal urgente gevallen dan bij de urgentie-
systematiek gebaseerd op alleen actuele
risico’s het geval is. Met de systematiek is
ook binnen alle saneringsgevallen te priori-
teren.

Verwerkingstechnieken

Rijping van baggerspecie is het proces waarbij baggerspecie door indrogen en oxidatie
overgaat in een compacter, meer luchtdoorlatend materiaal. De baggerspecie verandert
hierdoor geleidelijk van een natte slurrie in een steekvaste grond. Rijping richt zich op het
bewerkstelligen van een fysische kwaliteitsverbetering en niet op het verkrijgen van een
chemische kwaliteitsverbetering.
Vergeleken met rijpen is bij landfarmen, in combinatie met een intensieve(re) behandeling
om bacteriële afbraak van organische verontreinigingen (met name minerale olie en PAK)
te stimuleren, een langere verblijftijd gehanteerd.
Koude immobilisatie is een bewerking waarbij de fysische en/of chemische eigenschap-
pen van ontwaterde baggerspecie worden gewijzigd, zodat verspreiding van milieu-
verontreinigde stoffen door uitloging, erosie of verstuiving beduidend vermindert.
Menging van de ontwaterde baggerspecie met bindende stoffen (meestal cement) legt
verontreinigde stoffen in het uitgeharde materiaal vast.

Van actueel risico naar urgentie via milieuwinst
Onlangs verscheen het AKWA-rapport ‘Integratie van Milieuwinst in Urgentiebeoordeling
waterbodemsanering’. Het rapport bevat een voorstel om de urgentiebeoordeling voor
waterbodems aan te vullen met de vraag of sanering van het specifieke geval zinvol is. 
Dit met het oog op de te behalen milieuwinst.
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autonome ontwikkeling
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t De milieuwinst van een sanering is weergegeven
als het gebied tussen de kwaliteitsontwikkeling
van de toplaag bij autonome ontwikkeling (- - -)
en die na een saneringsingreep (–––). De lengte
van de periode tot het bijeenkomen van beide
lijnen, is afhankelijk van de locatiespecifieke
omstandigheden.
Afhankelijk van de specifieke veldsituatie kan het
risico dat de toplaag zonder ingrijpen vormt voor
de mens en het ecosysteem, al afnemen en zelfs
onder een Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau
dalen.

tijd

MTR

tijdstip sanering

evenwichtsniveau

nu 5 jr 10

ontwikkeling na sanering

autonome ontwikkeling

10jr

-
b
o
d
e
m
k
w
a
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it

Een voorbeeld van een saneringsgeval 
waarin de toplaagkwaliteit zo snel reageert
op de kwaliteit van het vers aangevoerde
sediment, dat een sanering door ontgraven
niet zinvol is. 
Door de lage milieuwinst van een sanering
door actief ingrijpen, is een sanering niet
urgent te noemen.
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Verbetering in alle opzichten
De huidige urgentiesystematiek richt zich
uitsluitend op het actueel risico in de
huidige situatie. De verwachte ontwikkeling
van de toplaagkwaliteit is daarin niet
meegenomen. Voor de waterbodem is het

een verbetering om de huidige situatie én
de kwaliteitsontwikkeling in de tijd mee te
nemen, zowel bij niet als bij wel ingrijpen.
Door de milieuwinst van een ingreep in te
schatten, is het ook mogelijk te prioriteren
tussen saneringsgevallen.

Integratie van Milieuwinst in
Urgentiebeoordeling waterbodemsanering;
Met toepassing op Benedenrivierengebied.
AKWA rapport nr. 01.006. 

Charlotte Schmidt, AKWA/RIZA 
info: tel. (0320) 29 85 28
e-mail: c.schmidt@riza.rws.minvenw.nl.

Piet den Besten, AKWA/RIZA 
info: tel. (0320) 298464
e-mail: p.dbesten@riza.rws.minvenw.nl.

UITVOERING

Urgente situatie
Reden voor de werkzaamheden in de
Bergse Voor- en Achterplas in Rotterdam-
Hillegersberg is de aanwezige vervuiling
door zware metalen. Langdurige lozingen
van onvoldoende gereinigd zuiveringsefflu-
ent zijn de hoofdoorzaak. Door een actueel
ecologisch risico en een (gering) risico voor
verspreiding naar het grondwater, is sprake
van een urgente situatie. 
De waterbodemsanering bestaat voorname-
lijk uit het baggeren van 175.000 m3

vervuilde specie. Een zandlaag dekt de
gebaggerde gebieden af als ballast of isola-
tie van de achterblijvende vervuilde specie.
Het ontgravingprofiel is een te baggeren
diepte, gebaseerd op een statistische inter-
pretatie van de boorgegevens. In een deel
van het gebied wordt alleen de meest
vervuilde toplaag gebaggerd. Een zandlaag
met de juiste laagdikte neemt het ecolo-
gisch risico weg.

Nieuw jaar, nieuwe start
Op 28 mei 2001 is het bestek gegund aan

de firma De Vries & van de Wiel uit
Schagen. Twee weken daarna is de aanne-
mer begonnen met de opbouw van het
materieel, terwijl de mobilisatie naar de
werklocatie vanaf half juli plaatsvond.
Medio september 2001 zijn de baggerwerk-
zaamheden opgestart; half november is de
mobilisatie afgesloten.

▲▲

tijd

MTR

ontwikkeling na sanering

autonome ontwikkeling

tijdstip sanering

ontwikkeling na sanering

autonome ontwikkeling
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k
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a
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Het tegenovergestelde kan ook. Zonder ingrij-
pen is in de komende jaren waarschijnlijk geen
sprake van een significante vermindering van
het actueel risico. Maar de inschatting is dat
met sanering van de waterbodem ook op de
lange termijn de toplaagkwaliteit door sedi-
mentatie niet boven de MTR uitkomt. Door
een hoge inschatting van de milieuwinst van
actief saneren, is dit soort saneringsgevallen
juist wel urgent te noemen 

▲▲

Waterbodemsanering Bergse Plassen in nieuwe fase

AKWA/WAU heeft in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland te Rotterdam
(HHS) het bestek “Waterbodemsanering Bergse Plassen” voorbereid en op de markt
gebracht. Het is geschreven in het kader van het Integraal Plan Bergse Plassen.
De waterbodemsanering is onderdeel van het plan de plassen weer te laten voldoen aan de
kwaliteitseisen die voortvloeien uit hun ecologische en recreatieve functie. AKWA/WAU is
ook verantwoordelijk voor de uitvoeringsbegeleiding (directievoering UAV en toezicht op de
bestekswerkzaamheden).

Baggeren in de Bergse plassen  



7

UITVOERING

onderhouden van de contacten in de
omgeving, bijvoorbeeld met bewoners en
aanwonenden van de plassen, booteigena-
ren en recreanten.

Aandachtspunten
Aandachtpunten bij de waterbodemsane-
ring zijn:
● Bodembewegingen in het onderliggend

veenpakket, zoals het uitbreken van
veenschollen en het omhoogkomen van
de bodem door ontlasting, ontstaan door
bijvoorbeeld het baggeren, maken het
onmogelijk volledig te voldoen aan de
bestekstoleranties. Hierdoor is ook lastig
te bepalen of de aannemer de doelstelling
van het bestek heeft gehaald. Bij het
opleveren van delen van werk is het
daarom belangrijk zorgvuldig vast te
stellen waarom acceptatie plaatsvindt
terwijl niet aan de toleranties is voldaan.

● Isolatie door afdekken met zand gebeurt
op grond met een zeer lage dichtheid,
circa 1070 kg/m3. Dit onderdeel verloopt
uitstekend.

● Ten opzichte van de kosten vragen bijko-

Door diverse oorzaken liggen de werkzaam-
heden achter op schema. Het baggeren en
zandsproeien is 15 januari 2002 weer
opgestart. De aannemer mobiliseert extra
materieel om de achterstand te compense-
ren. De materieelinzet bestaat uit drie grote
sets: een ponton met hydraulische graafma-
chine, een beunbak met pompinstallatie en
een grof vuil bak. Daarnaast zijn er twee
kleine sets met bakken, twee schuifboten en
een sproeiponton op de plassen. Verder
liggen er circa vijftien kilometer leiding,
diverse overslagstations, boosters en
werkboten.  

Dat moet RWS kunnen
Voor de opdrachtgever is vooral het
omgevingsmanagement - informatievers-
trekking aan derden en het voorkomen en
afhandelen van klachten - belangrijk.
Volgens hem is er geen discussie over het
technisch goed lopen van het project: “Dat
moet RWS zonder problemen kunnen”.
Het toezicht gaat vooral uit van de tech-
nische bewaking van het project. Eén
toezichthouder is speciaal belast met het

ONDERZOEK

mende werkzaamheden in het bestek,
zoals weghalen en vernieuwen van kabels
en leidingen, onevenredig veel aandacht.

● De mobilisatie en installatie van materieel
kost meer tijd dan verwacht.

Themadag
In samenwerking met het hoogheemraad-
schap van Schieland organiseerde
Baggernet op 6 december een themadag
over het Integraal Plan Bergse Plassen. De
achtergronden en de resultaten van het
project kwamen uitgebreid aan de orde.
Ruim 100 deelnemers namen deel aan deze
bijeenkomst. 
Op de website van Baggernet staat een
uitgebreid verslag van de
bijeenkomst : www.baggernet.info

Roel van Swam, AKWA / WAU
info: tel. (030) 285 81 21
e-mail: r.m.vswam@bwd.rws.minvenw.nl

▲▲

Na het verschijnen van de nota ‘Overal
zindert bagger’ (RIZA 96.073) is verder
onderzocht wat de mogelijkheden zijn van
het storten van verontreinigde specie in
open putdepots. Onder een open putdepot
wordt in dit project verstaan een (kunstma-
tige) verdieping in de waterbodem waarin
verontreinigde specie gestort kan worden.
Deze putten zijn vaak oude of nog te
graven zandwinputten in grote open
wateren zoals bijvoorbeeld het Hollands
Diep, IJmeer of IJsselmeer. Daarnaast
kunnen zandwinlokaties in kleinere wateren
of naast rivieren ook dienen als bergings-
locatie.

Conclusies
Kenmerkend voor de problematiek van
putdepots is dat er een directe uitwisseling
mogelijk is van verontreinigingen in en
buiten de put tijdens en na het storten. De

belangrijkste conclusies van de studie zijn:
● het is mogelijk de emissie uit een open

put terug te brengen tot ongeveer
hetzelfde niveau als van een gesloten
(nat) depot;

● de randvoorwaarden voor het storten
van verontreinigde baggerspecie in open
depots richten zich met name op beper-
king van de verspreiding van zwevend
stof in het oppervlaktewater en waar
nodig op een beperking aan concentra-
ties verontreinigingen in het te storten
materiaal;

● de verspreiding van zwevend stof kan
beperkt worden door de locatiekeuze,
inrichtingsmaatregelen en bepaalde
storttechnieken;

● het beoordelen van de effecten van het
storten zou plaats moeten vinden op
basis van actuele (aquatische) risico’s met
behulp van toxiciteitsgegevens. De

vracht aan verspreiding van verontreini-
ging kan aanleiding zijn voor het opstel-
len van acceptatiecriteria. Bij stagnant
water zullen risicogrenzen wel sturend
zijn;

● op basis van risicogrenzen voor opper-
vlaktewater is het mogelijk specifieke
acceptatiecriteria op te stellen voor
baggerspecie die in een putdepot gestort
moet worden;

Het eindrapport en de 5 onderliggende
deelstudies zullen in maart 2002 verschij-
nen. De rapportages zijn bedoeld voor de
beleidsvoorbereiding alsmede voor de
uitvoering in de praktijk. Het is niet nodig
om nieuw beleid te ontwikkelen omdat
bestaande wettelijke structuren voldoende
ruimte bieden voor toepassing van put-
depots.

D. van Pijkeren, AKWA / RIZA 
info: tel. (0320) 29 86 07 
e-mail: d.vpijkeren@riza.rws.minvenw.nl

Storten van baggerspecie in putdepots 

In de afgelopen drie jaar is er binnen Advies en Kenniscentrum Waterbodems (AKWA)
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het storten van baggerspecie in putdepots. In
dit project is geprobeerd inzicht te krijgen in de effecten van het storten van verontreinigde
specie in putdepots die gelegen zijn in het oppervlaktewater. Daarnaast is onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden om deze effecten te  minimaliseren.

▲▲
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Zwel
Uit het vooronderzoek blijkt dat advectief
en diffusief transport het gevormde CH4 en
CO2 in opgeloste vorm afvoert naar de
boven- en onderzijde en naar de taluds van
het baggerspeciedepot. Zijn de gasproduc-
tiesnelheden van methaan en kooldioxide
groter dan de afvoersnelheden van deze
stoffen via de waterfase? Dan lopen de
concentraties in het poriënwater op. Dit
leidt na enige tijd tot een oververzadiging
van het poriënwater. In eerste instantie met
methaan, en later ook met kooldioxide,
waardoor gasbellen ontstaan.
Bij een voortgaande gasproductie en
inherente groei van gasbellen kan het
volume van in een depot gestorte bagger-
specie sterk toenemen (zwel). De gaspro-
ductiesnelheid waarbij nog net geen zwel
van het slib plaatsvindt, heet ‘kritische
gasproductiesnelheid’. Deze is bij een diep
depot (dikke laag baggerspecie) lager. De
kans dat gasbellen uit de slibmassa ontsnap-
pen is volgens het vooronderzoek gering,
met uitzondering van de bovenste zeer
slappe sliblaag. Het is daarom niet uit te
sluiten dat bij voortgaande zwel het depot
uiteindelijk overloopt, met alle gevolgen van
dien. In de rapportage staat dan ook dat
baggerspecie zich kan gedragen als ‘zelf-
rijzend bakmeel’. 

Zelfrijzend bakmeel
In aansluiting op deze voorstudie ontwik-
kelde het WL een model (DELCON) om de
processen te kwantificeren. Het DELCON-
model berekent de afvoer van opgelost CH4

en CO2 via de waterfase en het verloop van
de gasaccumulatie (gasbellen in slib) in de
tijd. De resultaten van de modelberekenin-

gen voor een 50 meter diep depot toonden
aan dat baggerspecie zich inderdaad kan
gedragen als ‘zelfrijzend bakmeel’. Met
gasontsnapping hielden de destijds uitge-
voerde modelberekeningen (1995) geen
rekening. Daarom is besloten het WL een
uitgebreid onderzoek te laten uitvoeren.

Gasonderzoek 1996-2001
Het onderzoek volgde twee sporen:
● Gasproductieonderzoek: Een analyse van

de bacteriële afbraak van organische stof
in baggerspecie en de daarvoor
bepalende factoren. Doel: de kwantifice-
ring van het verloop van de gasproductie
bij baggerspecie in een depot.

● Gasontsnappingsonderzoek: Een identifi-
catie van de fysische mechanismen die
bepalend zijn voor de afvoer van gas uit
in depots gestorte baggerspecie en de
kwantificering van de effecten.

Gasproductie-onderzoek 
Het gasproductieonderzoek bevat de
volgende stappen:
a Een analyse van factoren* die van invloed

kunnen zijn op het verloop van de
afbraak van organische stof in baggerspe-
cie en de daarmee gepaard gaande
gasproductie in de tijd.

b Een nadere analyse van vroeger uitge-
voerde gasproductiemetingen om de
geschatte gasproductiesnelheden uit het
vooronderzoek te verifiëren.

c De uitvoering van nauwkeurige gaspro-
ductiemetingen met behulp van een door
het WL ontworpen meetopstelling in het
laboratorium.

d Extrapolatie van de gasproductiesnelhe-
den, gemeten aan monsters met verschil-

lende sedimentleeftijden naar een te
verwachten verloop van de gasproductie-
snelheid in de tijd (gasproductiecurve).

Ad a factoren*:hoeveelheid, aard en ouderdom van
organische stof in het slib en de toegankelijkheid
ervan voor bacteriële afbraak; poriëngrootte, druk en
temperatuur; concentratie van zware metalen,
organische contaminanten, sulfaat en ammonium.

Onzekerheden
De resultaten van het gasproductieonder-
zoek tonen aan dat de gasproductiesnelheid
bij atmosferische druk de kritische gaspro-
ductiesnelheid heel lang sterk kan
overschrijden. Dit bevestigt het beeld van
mogelijke zwel van slib in een depot. 
Definitieve conclusies zijn lastig door
onzekerheden op het gebied van:
● De al dan niet blijvende belemmering van

het bacteriële afbraakproces in het depot
door een verhoging van de waterdruk
(toename met de diepte), een oplopende
ammoniumconcentratie in het depot
(vergiftiging) en/of compactie (consolida-
tie; verkleining van poriëngrootte).

● De rol die sorptie van geproduceerd
methaan aan organische stof speelt.

● De gevolgde extrapolatiemethode voor
de bepaling van het verloop van de
gasproductiesnelheid in de tijd.

● De beïnvloeding van de resultaten van
gasproductiemetingen door drukverande-
ringen waaraan monsters tussen monster-
name en meting blootstaan. 

Gasontsnappingsonderzoek
Voor het gasontsnappingsonderzoek is
zowel experimenteel als theoretisch onder-
zoek uitgevoerd. Om te verifiëren of
gasvorming inderdaad leidt tot sterke zwel
van slib, is experimenteel onderzoek gedaan
in een grote kolom met baggerspecie. Uit
de resultaten blijkt dat gas kan ontsnappen
via scheuren, kanalen en kraters. Op basis
hiervan heeft het WL, ondersteund door
laboratoriumexperimenten, het mechanisme
van gasontsnapping uitvoerig bestudeerd.
Conclusie: het gas kan inderdaad via scheu-
ren en kanalen uit de bovenste lagen van de
gestorte baggerspecie ontsnappen. De dikte
van de ‘gasontsnappingszone’ hangt af van
de slibeigenschappen en vooral van de
ontwikkeling van de slibsterkte. Voor het
depot IJsseloog geldt voor de zone een
dikte van 7 - 10 meter.

Effecten van gasvorming in baggerspeciedepots
Baggerspecie als zelfrijzend bakmeel

Bij anaërobe afbraak van organische stof in baggerspecie ontstaan methaan (CH4) en
kooldioxide (CO2). Deze stoffen lossen op in het poriënwater. Oververzadiging van het
poriënwater leidt tot gasbellen. Eén kubieke meter slib kan al de productie van vele kubieke
meters gas betekenen. 
WL/Delft Hydraulics (WL) signaleerde dat dit problemen kan opleveren voor baggerspecie-
depots. Dit eerst bij de m.e.r.-studie, uitgevoerd in het kader van de aanleg van het
Slufterdepot en daarna bij een studie naar de mogelijke invloed van het geproduceerde gas
op diffusieprocessen. Dit resulteerde in een vooronderzoek (1995) en een uitgebreid onder-
zoek naar de bepalende productiefactoren van gas in slib en de effecten van deze gasproduc-
tie op het gedrag van in depots gestorte baggerspecie. Tussen 1996 en 2001 voerde WL,
samen met derden, een uitgebreid gasonderzoek uit. Dit in opdracht van AKWA/WAU, als
onderdeel van het project ‘Onderzoek Waterbodems en Depots’. Binnenkort verschijnt een
evaluatie in de vorm van een AKWA-rapport. 
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Instabiele situatie
Beneden de gasontsnappingszone kan, op
basis van de WL-berekeningen, het gas niet
ontsnappen. Bij een voldoende hoge
gasproductiesnelheid gaat de zwel beneden
de gasontsnappingszone door totdat de
dichtheid van de slibmassa door het toene-
mende gasgehalte (tot 25 à 37%) de dicht-
heid van water (1000 kg/m3) benadert of
onderschrijdt. Dan ontstaat een instabiele
situatie en kan het materiaal zich door
opdrijving en afschuiving van de slibmassa
aanzienlijk verplaatsen. Bij dergelijke materi-
aalverplaatsingen voert een deel van het in
de baggerspecie aanwezige gas en water af
naar het sliboppervlak, dat hierdoor daalt.
Bij een hoge gasproductiesnelheid is zo’n

instabiele situatie al enige
tientallen jaren na vulling
van het depot mogelijk.
Hoewel het ontstaan van
een instabiele situatie de
zwel in het depot dus
beperkt, kunnen de daaraan
gerelateerde grote materi-
aalverplaatsingen grote
problemen veroorzaken.
Lokaal kan een deel van de
baggerspecie namelijk over
de kruin van de ringdijk
afvloeien.

Uit de modelmatige
benadering van het WL
voor de gasontsnapping uit
baggerspeciedepots volgt
dat in diepe depots met een
gasontsnappingszone van
een beperkt aantal meters,
het volume van de aanwe-

zige baggerspecie aanzienlijk kan toene-
men. Externe deskundigen hadden geen
argumenten om het gasontsnappingsmodel
van WL te verwerpen. Desondanks is het
model voorlopig op theoretische grond-
slagen en laboratoriumexperimenten
gebaseerd, en nog niet in de praktijk geveri-
fieerd.

Monitoring en validatie
Zoals hiervóór is aangegeven bestaan er ten
aanzien van de gasproductie en de gas-
ontsnapping onzekerheden. Het is daarom
wenselijk een volledige verificatie en valida-
tie van het DELCON-model uit te voeren bij
een bestaand depot. Belangrijke effecten,
zoals sterke zwel en het ontstaan van insta-

biliteit, treden pas lang na het vullen van
het depot op. Daarom lukt zo’n verificatie
en validatie voorlopig niet. Wel blijkt uit een
recent onderzoek naar geschikte monito-
ringsmethoden dat het Slufterdepot
waarschijnlijk goede mogelijkheden biedt
om de processen van gasproductie en
gasontsnapping op essentiële punten
relatief snel te verifiëren. Op grond van
bevindingen in het Slufterdepot is dan een
monitoringsprogramma voor andere nog te
vullen depots op te stellen. Overigens is nu
al duidelijk dat een monitoringsprogramma
tenminste moet bestaan uit het volgen van
de consolidatie (verloop van de waterspan-
ning, de korrelspanning en de dichtheid van
het slib met de diepte), een meting van de
gasproductie onder depotomstandigheden
en een bepaling van de gasaccumulatie.

Conclusie
Het gasonderzoek levert veel kennis op over
de gasproductie en gasontsnapping in
baggerspecie depots en de factoren
waarvan deze processen afhankelijk zijn. Uit
de resultaten van het onderzoek blijkt dat
gasproductie in baggerspeciedepots zeer
ongewenste effecten kan hebben. Wel
bestaan nog onzekerheden over zowel
gasproductie als gasontsnapping.
Monitoring van, inmiddels door het onder-
zoek geïdentificeerde, kritische processen in
‘de Slufter’ kan een belangrijke rolspelen bij
de validatie van het DELCON-model en
voor de opstelling van monitoring-program-
ma’s voor andere depots. 

Frans Bisschop, AKWA/WAU
info: tel. (030) 285 88 02
e-mail: f.bisschop@bwd.rws.minvenw.nl

Depot Slufter 

LOSGESTORT

Het Steunpunt Emissies is een steunpunt
voor de Wvo-vergunningverlening. Bij dit
steunpunt kunnen vergunningverleners /
handhavers van waterkwaliteitsbeheerders
en bijvoorbeeld bedrijven en adviesbureaus
terecht met hun vragen. Vragen over
lozingsnormen, zuiveringstechnieken en
CIW-rapporten maar ook over waterbo-
dems. Denk hierbij aan het tienjaren-
scenario, de subsidie gemeentelijke bagger-
plannen, het storten van baggerspecie en
reinigingstechnieken.

Het steunpunt beschikt uiteraard over
parate kennis van het betreffende
ingevoerde beleid. En geeft informatie over
nieuwe ontwikkelingen. Als het steunpunt
niet direct over de gewenste kennis
beschikt, doet het een beroep op de water-
bodemspecialisten van het RIZA.

Wateremissies.nl
Het steunpunt verzorgt ook de RIZA
Nieuwsbrief Emissies, die vier keer per jaar
uitkomt, en de internetsite 

www.wateremissies.nl. In de nieuwsbrief en
op de site vindt u informatie over de laatste
ontwikkelingen op het gebied van watere-
missies. Vanaf de site kunt u diverse publi-
caties downloaden.

Het steunpunt is bereikbaar tijdens
kantooruren op tel. (0320)298428 en 
fax (0320)298480.
E-mail: steunpunt@riza.rws.minvenw.nl.

Goed op de hoogte met Steunpunt Emissies
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updaten van het adressenbestand van de
AKWA Nieuwsbrief. Wanneer uw gegevens
gewijzigd zijn of u de AKWA-nieuwsbrief
niet langer wilt ontvangen verzoeken wij u
een e-mail te sturen naar:

AKWA@DWW.RWS.MinVenW.NL
Vermeld bij een wijziging duidelijk uw oude
en nieuwe gegevens. U kunt natuurlijk ook
een collega opgeven voor een abonnement.
Als u de nieuwsbrief gewoon wilt blijven
ontvangen hoeft u niets te doen.

Rapportnummer Titel Datum

AKWA  01.006 Integratie van Milieuwinst in Urgentie- augustus 2001
beoordeling van waterbodemsanering;
Met toepassing op Benedenrivierengebied 

AKWA 01.008 Storten van baggerspecie in putdepots maart 2002
Deelrapport 1: referentie ontwerp putdepots 

AKWA 01.009 Storten van baggerspecie in putdepots maart 2002 
Deelrapport 2: Verspreiden van zwevend stof 
en verontreinigingen

AKWA 01.010 Storten van baggerspecie in putdepots maart 2002
Deelrapport 4: Aanzet tot kwaliteitscriteria 
voor baggerspecie, afgeleid van risicogrenzen 
voor stoffen in het watersysteem 

AKWA 01.011 Storten van baggerspecie in putdepots maart 2002
Deelrapport 5: Aanbevelingen voor monitoring 
van putdepots 

AKWA 01.012 Storten van baggerspecie in putdepots maart 2002
Eindrapport 

AKWA 01.013 Legal aspects and regulations for dealing with maart 2002
contaminated sediment (+bijlage) 

AKWA 01.014 Basisdocument Tienjarenscenario Waterbodems december 2001-
Delen “Bagger in Beeld”, “Samenvatting” en februari 2002
Bestuurlijk advies “Worden we Bagger de Baas?”

Opvragen van AKWA-rapporten: Cabri-mailservice (zie colofon)


