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UITVOERING

Om dit knelpunt bij Rijkswaterstaat op te
lossen heeft het Hoofdkantoor van Rijks-
waterstaat aan AKWA opdracht gegeven
om, in nauwe samenwerking met de Lands-
advocaat, een draaiboek op te stellen. Het
draaiboek is primair bestemd voor de
Regionale Directies van Rijkswaterstaat en
moet inzichtelijk maken welke juridische
wegen kunnen worden bewandeld om er
voor te zorgen dat de waterbodemveront-
reiniging niet (uitsluitend) op kosten van
het Rijk wordt opgeruimd.

Een belangrijke pijler van het draaiboek is
de projectmatige aanpak per locatie. Bij het
beoordelen van de juridische mogelijkheden
is het belangrijk dat in het projectteam
technische en juridische kennis wordt
gebundeld. Dit team gaat vervolgens per
locatie op een eenduidige en gestructu-
reerde wijze de beschikbare informatie
verzamelen. Deze informatieverzameling
richt zich op een breed spectrum aan
onderwerpen, o.a. vergunningenpositie,
verontreinigingsperiode, eigendomssituatie,
gemaakte kosten.
Op basis van deze verzamelde informatie
kan middels een Quick scan (in de vorm
van een vragenformulier) de juridische
mogelijkheden van een bepaalde locatie op
een rijtje worden gezet. Grofweg kent deze
beoordeling twee uitkomsten:
• Er is voldoende informatie om een

vervolg te geven aan het dossier;

• Er is onvoldoende informatie om het
dossier door te zetten.

Indien het dossier wordt doorgezet, kan in
overleg met het Hoofdkantoor de strategie
bepaald worden voor de juridische aanpak
van de vervuilde waterbodem. Vier
mogelijkheden staan daarbij open:
• bestuursrechtelijke handhaving door

Rijkswaterstaat;
• privaatrechtelijke handhaving door

Rijkswaterstaat;
• bestuursrechtelijke handhaving door

derden;
• privaatrechtelijke handhaving door derden.
Uit dit overzicht blijkt dat niet alleen
Rijkswaterstaat zelf de mogelijkheid of
bevoegdheid heeft om op te treden tegen
de veroorzaker of eigenaar van de veront-
reinigde waterbodem. Ook de instrumenten
van andere partijen kunnen worden
ingezet. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan optreden door een gemeente
op basis van het handhaven van een Wet
bodembeschermingvergunning. Daarnaast
zijn er mogelijkheden om op basis van het
bevelsinstrumentarium de andere partij tot
een sanering in eigen beheer te dwingen.
Het inzetten (of dreiging hiervan) verdient
meestal de voorkeur boven het achteraf
terugvorderen van (meestal slechts een
beperkt deel van) de kosten. 

Nadat het juridische spoor is bepaald kan in
overleg worden getreden met de andere

partij (lees de vervuiler en/of eigenaar).
Hier ligt een schone taak voor de
Rijkswaterstaat. In de onderhandelingen
met de wederpartij zal de rug recht moeten
worden gehouden. Een sanering in eigen
beheer is hierbij de beste onderhandelings-
uitkomst. Daarnaast kan, wanneer er
slechts ten dele een vuiler is aan te wijzen,
door de andere partij worden bijgedragen
in de saneringskosten. Wanneer het overleg
niet het gewenste eindresultaat oplevert
kan RWS de beschikbare instrumenten
daadwerkelijk inzetten. Dit varieert van een
saneringsbevel (sanering in eigen beheer)
tot kostenverhaal. Pas als niemand aan-
sprakelijk kan worden gesteld, heeft de
overheid vanuit haar grondwettelijke taak
voor een schoon en veilig land, de plicht
zelf de verontreiniging op te ruimen.

Het draaiboek geeft in de vorm van een
stroomschema aan welke stappen moeten
worden doorlopen om tot een gewogen
juridische aanpak van de vervuiler of
eigenaar (onrechtvaardige verrijking) te
komen. Het draaiboek moet echter niet als
handboek worden beschouwd; door de
complexiteit van het juridische kader zal
vrijwel elke locatie maatwerk vereisen. Het
streven is om het draaiboek binnen een
maand als AKWA-rapport uit te geven.
Deze Leidraad kan besteld worden onder
AKWA rapportnummer 01.003.

Hans Eenhoorn & Arthur van Looij,
AKWA/WAU 
info: tel.: 030-285 8074, 
e-mail: h.eenhoorn@dlb.rws.minvenw.nl,
a.vlooij@bwd.rws.minvenw.nl
Schelte Plantenga & Mario Cerutti,
RWS/HK
info: tel.: 070-351 8084, e-mail:
m.f.a.cerutti@hkw.rws.minvenw.nl

Verhaalsactie saneringen
In het milieurecht klinkt vaak de bekende kreet “de vervuiler betaalt”. Je kan je afvragen
waarom deze kreet ook niet van praktisch nut kan zijn bij de aanpak van onze vervuilde
waterbodems; Waarom moet de overheid in zo veel gevallen opdraaien voor het opruimen
van de vervuiling van de waterbodem die door anderen is veroorzaakt? Een belangrijke
oorzaak ligt bij de overheid zelf; de onbekendheid met de juridische mogelijkheden om de
vervuiler en/of eigenaar aansprakelijk te stellen. 

▲▲

LOSGESTORT

Baggernet, is gericht op versterking van het
netwerk van kennis en kennissen op het
gebied van de omgang met verontreinigde
waterbodems en baggerspecie. Baggernet is
een ontmoetingsplaats voor alle professio-
nals werkzaam  op dit gebied. De nadruk
ligt hierbij op uitvoering en praktijkervaring

en minder op beleid en (wetenschappelijk)
onderzoek. Als belangrijke doelgroepen
kunnen o.a. worden onderscheiden: water-
en havenschappen, hoogheemraadschap-
pen, gemeenten, provincies, rijkswaterstaat,
ingenieursbureaus en aannemers van
bagger- en saneringswerken.

Baggernet organiseert themadagen en
workshops. De eerstvolgende bijeenkomst
is op 13 juni en heeft als thema “Actief
Waterbodembeheer”

Voor meer informatie: 
http://home-2.worldonline.nl/~baggern/
tel: 055 549 3927, 
e-mail: baggernet@mep.tno.nl

Baggernetbijeenkomsten

▲▲
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De omstandigheden in een waterbodem
zijn stabieler dan in een uiterwaard, waar
periodieke overstromingen zorgen voor

sterke wisselingen in de beschikbaarheid
van metalen. De hydraulische dynamiek in
een rivier kan echter wel de oorzaak zijn

van veranderingen in de bodem waardoor
de verdeling van metalen over bodemfasen
en water kunnen wisselen. In situaties
waarbij een overwegend zuurstofloos
sediment door resuspensie in de waterko-
lom komt, zullen metaalverbindingen
oxideren waarmee de mobiliteit kan toene-
men. Dit gebeurt bij erosie, baggeractivitei-
ten of het storten van slib, maar ook tijdens
het opwerken van een sediment monster
voor bijvoorbeeld een bioassay. Er zijn
verschillende aanwijzingen dat het beschik-

ONDERZOEK

Beoordeling milieurisico’s van metalen in waterbodems
Zware metalen in waterbodems en uiterwaarden zorgen nog steeds voor problemen. Dit uit
zich in verhoogde concentraties in poriewater van sediment en in organismen, accumulatie
in voedselketens en in nadelige effecten op het ecosysteem.  Een probleem bij het inschatten
van de risico’s van metalen voor organismen is de bindingsvorm waarin zij voorkomen. Deze
is sterk afhankelijk van de milieuomstandigheden. De beschikbaarheid (en daarmee de
mobiliteit) van zware metalen is sterk afhankelijk van de zuurgraad,  redoxpotentiaal en
bodemeigenschappen. AKWA heeft in het kader van deze problematiek een rapport
geschreven.

De uniforme gehaltetoets wordt toegepast
om de aanvaardbaarheid van de eventuele
verspreiding op zee van matig verontrei-
nigde baggerspecie te beoordelen. In de
vierde Nota waterhuishouding is aangege-
ven dat de toets onvoldoende mogelijkhe-
den biedt om complexe verontreinigings-
situaties op de juiste risicowaarde in te
schatten. Om hieraan tegemoet te komen
wordt een biologisch beoordelingssysteem
ontwikkeld, dat aanvullend is op de
vigerende chemische beoordeling.

Een  verder ontwikkeld, geïntegreerd biolo-
gisch-chemische beoordeling kan volgens
twee scenario’s worden geschetst. 
In het eerste scenario is de kwaliteit van de
baggerspecie op basis van de geïntegreerde
beoordeling onvoldoende en wordt tegen
hoge kosten in depot geborgen. 
In een tweede, opvolgend scenario wordt
onderzocht wat de chemische oorzaak is
van de negatieve biologische beoordeling.
Is deze in de vorm van een lijst van stoffen
vast te stellen, dan levert dit de basis voor
het achterhalen van de bron en de
mogelijkheid om de chemische oorzaak via
de bronbenadering aan te pakken.
De benadering van het koppelen van stoffen
aan een biologisch effect staat bekend als
T.I.E.: Toxiciteit Identificatie en Evaluatie.

T.I.E.
Een respons van de biologische effectme-
ting duidt op giftigheid van het monster.
Om de chemische oorzaak van deze giftig-
heid, de daarvoor verantwoordelijke
stoffen, te achterhalen is T.I.E. als onder-

zoekstechniek ontwikkeld. Een T.I.E.-proce-
dure kent drie fasen. In fase I wordt de
chemische aard van de voor de giftigheid
verantwoordelijke stoffen vastgesteld:
zware metalen, organische microverontrei-
nigingen, ammoniak, etc. In fase II wordt
de identiteit van de stof(fen) of
stofgroep(en) bepaald. In fase III tenslotte
wordt geverifieerd of de geïdentificeerde
stoffen of stofgroepen daadwerkelijk
verantwoordelijk kunnen zijn geweest voor
de waargenomen giftigheid.

Een praktijk-voorbeeld
Het RIKZ legt op dit moment de laatste
hand aan een (fase II en III) T.I.E. studie
naar organische microverontreinigingen die
verantwoordelijk zijn voor de genotoxiciteit
van havenslib (d.w.z. giftigheid voor het
erfelijke materiaal). Stoffen uit de lijst van
de gehalte-toets (PCBs, PAKs, bestrijdings-
middelen) konden de waargenomen giftig-
heid niet verklaren. Met behulp van een
geavanceerde analyse-techniek werd,
gesteund door informatie uit de weten-
schappelijke literatuur, gezocht naar
onbekende, genotoxische stoffen in het
sediment-extract. Wanneer dergelijke
stoffen aanwezig bleken te zijn werden ze
aangeschaft, waarna én het voorkomen én
de giftigheid konden worden bevestigd.
In een eerste identificatie-ronde werden
een kleine twintig nieuwe stoffen onom-
stotelijk aangetoond. Zeven hiervan bleken
genotoxisch te zijn; samen konden ze ca.
2% van de waargenomen giftigheid van
het sediment-extract verklaren. Hiermee ligt
98% van de giftigheid nog in het duister.

Toekomst
2% van de giftigheid verklaard - vanwege
de hardheid van dit getal op zich een
mijlpaal, maar verder wellicht niet om over
te juichen. Of toch?
98% onverklaard op basis van alle stoffen uit
de gehaltetoets, aangevuld met twintig
nieuwe, voorheen ‘onbekende’ stoffen. Is er
een betere motivatie voor biologische beoor-
deling denkbaar? De werkelijke winst zit
echter in de inhoud van de 2%. De chemi-
sche structuur van de zeven giftige stoffen is
exact bekend, en voor een groot deel ook de
eigenschappen en de herkomst ervan: stoffen
die deels van nature in aardolie voorkomen
en voor een ander deel bij het gebruik van
olie-produkten ontstaan. De waargenomen
toxiciteit is daarmee gerelateerd aan indu-
striële activiteiten die onlosmakelijk met het
havengebied verbonden zijn.
In een streven de waargenomen giftigheid
van sedimenten beter te kunnen verklaren,
wordt door uitwisseling van gegevens in
nationaal en internationaal kader (SEDNET,
ICES), geprobeerd kennisleemtes op het
gebied van risico’s van nieuwe stoffen op te
vullen: een stroomgebiedsbenadering die
aandacht besteed aan zowel de bronnen,
het vóórkomen als de giftigheid. Medio
september zal een T.I.E.-workshop worden
georganiseerd.

Hans Klamer AKWA/RIKZ 
Info: tel: 0505331357, e-mail:
j.klamer@rikz.rws.minvenw.nl

▲▲

T.I.E. en biologisch-chemische beoordeling: 
Kunnen we de giftigheid verklaren?

▲▲
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Herrebrugh zat jarenlang in de internatio-
nale handel en scheepvaart. “Mijn
verwantschap met waterbeheer heeft
echter een historische reden. In 1960 heb ik
een dijkdoorbraak meegemaakt en ben ik
zelfs geëvacueerd. Vandaar dat ik tijdens
mijn Kamerperiode vroeg om de porte-
feuille die zaken als dijkversterkingen en
inpoldering bevatte. Ik kreeg de natte
waterstaat toe-bedeeld, waarin zich ook de
baggerspecie bevond.”
Al snel merkte Herrebrugh dat Nederland
zich wat dit onderwerp betreft behoorlijk
had vastgepraat. “Met de motie
Herrebrugh heb ik getracht dat probleem
vlot te trekken. Dat is vrij snel gelukt. Het
kabinet heeft besloten om geld beschikbaar
te stellen voor een grootschalige proef in
baggerverwerking. In totaal gaat het om
zo’n 160 miljoen gulden in vier jaar tijd.”

Stimuleringsregeling
De miljoenen uit de motie zijn bedoeld om
verontreinigd slib vanuit vaarwegen te
verwerken tot bruikbare materialen die in de
bouw en grondbouw verwerkt kunnen
worden. Met een stimuleringsregeling van
90 miljoen wil men nog niet in praktijk
toegepaste technieken ontwikkelen, terwijl
de WBM (Wet voor Belasting op
Milieugrondslag) ervoor zorgt dat bestaande
technieken ook daadwerkelijk worden
toegepast. Herrebrugh: “Voor deze beleids-
wijziging van de staatssecretaris heb ik
gepleit. Die stimuleringsregeling zat in eerste
instantie niet in het pakket maat-regelen en
ik heb deze er nadrukkelijk, in overleg met
de regering, in moeten brengen. Ik heb er
daarbij voor gepleit dat met die 90 miljoen
niet te benepen wordt omgegaan.”

Wet- en regelgeving 
Hoewel 90 miljoen veel geld lijkt, geven
bedrijven die een thermische immobilisatie-
plant willen neerzetten aan dat dit te weinig
is om dat structureel van de grond te
krijgen. Zij vragen om verdere wet- en
regelgeving, zodat zij zeker weten dat er
aanbod op gang komt. Herrebrugh ziet
geen noodzaak voor verdere wet- en regel-
geving waar het het systeem van de WBM
betreft. “Het budget is inderdaad niet
afdoende, maar ik praat niet over een
regulier subsidie-instrumentarium om dit
soort bedrijven in de markt te zetten. Ik
praat in eerste instantie over het houden
van een grootschalige praktijkproef. Ik wil
eerst weten of het goed uitwerkt, aanslui-
tend kunnen we kijken naar een systeem
van medefinanciering door de rijksoverheid
bij verwerkingstechnieken.”

Heffingsmodel
Herrebrugh heeft meer plannen voor een
goed functionerende slibverwerking in
Nederland, maar stuit hierbij op de grenzen
van het huidige regeerakkoord. “Ik ben
voorstander van het heffingsmodel. Kort 

1

PODIUMVERHAALVan de redactie

▲▲
NUMMER 13 MEI 2001Rijkswaterstaat

De heer Willem Herrebrugh zit in de PvdA-fractie van de Tweede Kamer. De afgelopen jaren
heeft hij zich hard gemaakt voor de baggerproblematiek, die zich in zijn portefeuille bevindt.
Met de motie Herrebrugh stelde hij een grootschalige proef voor met de verwerking van
baggerslib. Deze motie werd door het Kabinet goedgekeurd.

“Heffingen gebruiken om sectorproblemen
op te lossen”

…….Vraaggesprek met Tweede-Kamerlid Willem Herrebrugh 

De zomer komt er weer aan.
En met de zon op het gezicht
kijkt iedereen weer vrolijk.
Ook de heer Herrebrugh ziet
de toekomst vrolijk tegemoet.
Een toekomst zonder
saneringsspecie, waarbij de
aanpak van onderhoudsspecie
probleemloos verloopt.
Een toekomst waarin binnen
10 jaar op een nuttige manier
wordt verwerkt, via een
zelfvoorzienend systeem van
baggerspecieverwerking.
De heer Herrebrugh ziet
zichzelf als een echte optimist.
Dat moet je ook zijn als je
met baggerspecie omgaat.
Gelukkig zijn er nu  ook
aanwijzingen dat het de
goede kant op gaat en is
optimisme niet meer onze
enige houvast.
Verwerking heeft volop de
aandacht,  maar ook de
broodnodige depots worden
niet vergeten. Bovendien
wordt tegenwoordig bij de
planvorming voor depots
rekening gehouden met alle
betrokkenen en ontstaat
daardoor het noodzakelijke
draagvlak voor deze oplos-
sing. De toekomst lacht 
ons toe.…..

Willem Herrebrugh
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opgezet. Wat betreft de sanering is van
belang hoeveel geld we daarvoor willen
uittrekken en hoe we het technische
probleem van de baggercapaciteit oppak-
ken. De sanering zal wel een behoorlijke tijd
in beslag nemen.”
Vooralsnog gaat hij er liever niet vanuit,
maar als de proef mislukt voorziet
Herrebrugh een groot probleem.
Herrebrugh: “In dat geval moeten we toch
overgaan tot de vorming van grootschalige
stortdepots. De maatschappelijke weerstand
is echter groot, niemand wil een slibdepot in
zijn achtertuin. Dat verklaart deels de wat
afwachtende houding van lagere overheden
waar het de slibproblematiek betreft.
Gelukkig ben ik vrij optimistisch, ik denk dat
de proef gaat lukken.”

2

PODIUMVERHAAL

door de bocht geformuleerd: leg een gulden
op elke ton zand en grind die je uit de
bodem haalt en zet dat in voor de verlaging
van de kostprijs van slibverwerkingsproduc-
ten. Dat kan echter niet in het huidige
regeerakkoord, dat zegt dat dit soort
opbrengsten in het kader van de vergroe-
ning van het belastingsstelsel terug moeten
naar de burger. Ik committeer me uiteraard
aan het regeerakkoord. Bij de opstelling van
een nieuw regeerakkoord zal ik er voor
pleiten dat het systeem van tolheffingen in
het milieubeleid wordt ingevoerd. Heffingen
die wij op milieugebied leggen, bijvoorbeeld
bij de winning van oppervlaktedelfstoffen,
moeten gebruikt worden om problemen op
te lossen die breed in die sector spelen.”
Hoewel Herrebrugh voor heffingen is, toont
hij zich een tegenstander van stortings-
heffing. “Ongeveer 96% van de opdracht-

gevers voor baggerwerken is overheid. Dit
zou betekenen dat we een bureaucratisch
geldrondpompsysteem opzetten, waarbij de
overheid met de ene hand geld vangt, dat
met de andere wordt uitgegeven.”

Ideaalbeeld
Herrebrugh realiseert zich dat een eerste
doorbraak nog geen oplossing betekent,
toch heeft hij een positief toekomstbeeld
betreffende de baggerproblematiek. “Mijn
ideaalbeeld is daarbij dat al onze waterwe-
gen gesaneerd zijn waar het vervuild slib
betreft en dat er probleemloos onderhouds-
baggerwerkzaamheden kunnen worden
verricht. Het daarbij vrijkomende slib wordt
bovendien op een nuttige manier verwerkt.
Als de proef lukt hoop ik dat we binnen een
periode van tien jaar zo’n zelfvoorzienend
systeem van baggerslibverwerking hebben ▲▲

▲▲

Breedspectrum beoordeling met biologi-
sche effect metingen
Momenteel is de waterkwaliteitsbeoordeling
gericht op een stofgerichte aanpak. Dat wil
zeggen dat alleen chemische metingen de
mate van verontreiniging beoordelen die
wordt veroorzaakt door een stof of
stofgroep. Nadeel hiervan is dat slechts een
honderdtal chemische stoffen kunnen
worden gemeten, terwijl er zo’n honderd-
duizend chemische stoffen voorkomen. Het
nieuw te ontwikkelen geïntegreerd
chemisch-biologische beoordelingsinstru-
mentarium gaat inzicht geven in zowel de
nadelige milieueffecten als het voorkomen
van niet-bekende of gemeten stoffen.
Daarnaast is de meerwaarde van deze
biologische effectmetingen dat omzettings-
producten en de gevolgen van combinatie
toxiciteit kunnen worden verklaard.
Biologische  effecttechnieken zijn zo
ontwikkeld dat  een breedspectrum beoor-
deling plaats vindt op ondermeer acute en
chronische toxiciteit. Bij acute toxiciteit kijkt
men naar sterfte en duurt enkele uren tot
enkele dagen, terwijl bij chronische toxiciteit

de blootstellingstijd een belangrijk deel van
de levensduur beslaat.  
Aan de nieuwe beoordelingssystematiek is
de mogelijkheid gekoppeld tot het identifi-
ceren van bekende toxische stoffen. Tevens
is het mogelijk naar de stof(groep) te
zoeken die daadwerkelijk potentiële effec-
ten veroorzaakt. Voor deze benadering is
gekozen om tot de identificatie van
toxiciteit te komen door middel van de
zogenaamde “Toxicity Identification
Evaluation” methode (T.I.E.), die verderop
in deze nieuwsbrief wordt toegelicht. 

Biologische effecttechnieken; bioassays en
biomarkers
Biologische effectmetingen worden uitge-
voerd met technieken als bioassays, biomar-
kers en biosensoren. Bioassay technieken
maken gebruik van gekweekte cellijnen of
intacte organismen, die enige tijd in een
laboratorium worden blootgesteld aan
water, sediment of extracten daarvan.
Biomarkers maken biochemische effecten in
organismen zichtbaar die als indicator
optreden van toxicologische effecten. Als

Nieuw beoordelingssysteem bepaling waterkwaliteit
Om beter inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van onze watersystemen en de invloed vast te stellen van de gevolgen door schadelijke stoffen,
is in Nederland een nieuw waterbeleid opgesteld. Het is de verwachting dat het regeringsbeleid zich de komende jaren in het mariene- en
aquatische milieu zal richten op het beëindigen van nadelige milieueffecten, ten gevolge van lozing van gevaarlijke stoffen (regeringsbesluit
vierde Nota Waterhuishouding-NW4). 

voorbeeld wordt hier beschreven dat inmid-
dels voor zoute baggerspecie biologische
effecttechnieken beschikbaar zijn,
bestaande uit een testbatterij met drie
bioassays. Dit zijn kortdurende bioassays
met in de zeebodem levende slijkgarnaal,
een test met bacteriën en één met
gerecombineerde cellijn. De eerste twee
geven voor baggerspecie een indicatie van
algemene toxiciteit. De cellijn-bioassay
reageert op de specifieke nadelige biologi-
sche effecten van dioxines en dioxine-
achtige stoffen als PCB’s, die al in zeer lage
concentraties giftig zijn voor hogere
organismen. De resultaten laat zien dat
toxicologische effecten niet kunnen worden
verklaard met de klassieke chemische analy-
ses.

Toepassingskader
Inmiddels zijn er meerdere toepassingsge-
bieden van biologische effecttechnieken
voor zoete-, zoute- en brakke watersyste-
men in ontwikkeling. De eerste toepassin-
gen met biologische effecttechnieken zijn
uitgevoerd bij de verspreiding van bagger-

ONDERZOEK
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Organisatie
RWS Directie Noordzee heeft over het werk
de directie gevoerd, aannemer was Boskalis
Dolman. Op basis van de informatie vanuit
deze directievoering is een contractuele
evaluatie opgesteld van de overeenkomst
voor het verwerken van verontreinigde
baggerspecie in de mechanische zandschei-
dingsinstallatie ‘Slufter’. Deze evaluatie is
uitgebracht als AKWA-rapport (nummer
00.009). De doelgroep voor deze evaluatie
is breed geformuleerd: alle betrokkenen bij
het verwerken van baggerspecie. Specifiek
kunnen genoemd worden: beheerders van
(huidige en toekomstige) baggerspecie-
depots en beleidsmakers en besteks-
schrijvers, die betrokken zijn bij het omgaan 

met verontreinigde baggerspecie. Voor de
meer (milieu-technisch/fysisch-technisch)
inhoudelijke evaluatieaspecten van de
mechanische zandscheiding wordt ver-
wezen naar een ander rapport, dat in
opdracht van RWS/DZH is opgesteld [1].

Evaluatie
In de evaluatie zijn contractuele aspecten
behandeld. De belangrijkste, waarop is
ingegaan zijn: 
1. Is het specieaanbod uit de sedimentatie-

bekkens van de Slufter, nu en in de
toekomst, voldoende groot voor het
permanent in bedrijf hebben van een
mechanische scheidingsinstallatie?

2. Welke eisen kan men het beste stellen
aan het fysisch scheidingsproces van 

specie en de emissie van totaal effluent.
Voor het verspreiden van baggerspecie zal
de biologische effectbeoordeling reeds op
korte termijn beschikbaar komen. 
Een ander toepassingskader is het vroegtij-
dig waarschuwen voor ecologische effecten
door het vaststellen van de kwaliteit van
oppervlaktewater. Om deze waterkwaliteit
vast te stellen wil de regering vanaf uiterlijk
2006 ook de effectgerichte beoordeling van
watersystemen in een wettelijk kader
opnemen. Dit komt nationaal tot uiting in
de NW4-tussendoelen van 2020 (geen
aantoonbaar effect), in aanvulling op het zo
mogelijk halen van de streefwaarde in 2010
voor individueel genormeerde stoffen.
Hierbij dienen zich de internationale
verplichtingen van OSPAR en de Europese
Unie (Kaderrichtlijn Water) aan. Via natio-

nale en internationale platforms zal een
samenwerking tussen betrokken instituten
en organisaties plaatsvinden.

Ontwikkeling en implementatie geïnte-
greerd beoordelingsinstrumentarium
In opdracht van het Hoofdkantoor van
Rijkswaterstaat ontwikkelt AKWA in het
kader van een WONS programma het
geïntegreerd biologisch-chemisch beoorde-
lingsinstrumentarium voor zoute- en zoete
watersystemen. Na de acceptatie en imple-
mentatie van de nieuwe generatie water-
kwaliteitsparameters, wordt verwacht dat in
een vergunning- en ontheffingsstelsel van
de Wet Verontreiniging Zeewater (WVZ) en
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
(WVO) de biologische effectclassificatie: de
“maatlat” gaat worden opgesteld. 

De meerwaarde van deze benadering is dat
dankzij dit geïntegreerd beoordelingsinstru-
mentarium de bijdrage aan effecten van alle
stoffen wordt gemeten, zodat beter inzicht
ontstaat in de milieubezwaarlijkheid van
(afval)water en baggerspecie. Deze biologi-
sche effectmetingen zullen een onderschei-
dende bijdrage leveren bij de kwaliteit van
watersystemen ter bescherming van het
zeemilieu, oppervlaktewater en gebruiks-
functies.

Cor Schipper, AKWA/RIKZ
info: tel.: 0113377007, 
e-mail: C.A.Schipper@rikz.rws.minvenw.nl
Joop Bakker, AKWA/RIKZ
info: tel.: 0505331369, 
e-mail: J.F.Bakker@rikz.rws.minvenw.nl

▲▲

UITVOERING

In de periode 1996 - 1999 is op het ‘Slufter-terrein’, op initiatief van RWS/DZH, een groot-
schalig demonstratieproject uitgevoerd voor de verwerking van verontreinigde baggerspecie.
In dit demonstratieproject is ervaring opgedaan met zandscheiding door middel van
sedimentatiebekkens en een mechanische scheidingsinstallatie. Initiatiefnemers hiertoe
waren het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR), RWS Directie Zuid-Holland
(RWS/ZH), RWS Directie Noordzee (RWS/NZ) en RWS Dienst voor Weg- en Waterbouw-
kunde (DWW). Belangrijk onderdeel van het overkoepelende demonstratieproject was het
uitvoeren van mechanische zandscheiding door middel van hydrocyclonage en opstroom-
kolommen. Het invoermateriaal voor deze installatie bestond uit verontreinigd (klasse 3-4),
zandig materiaal uit de sedimentatiebekkens of het Papegaaiebekdepot (ruim 70% groter
dan 63 µm). In totaal is ruim 220.000 ton droge stof verwerkt in de mechanische scheidings-
installatie.

Mechanische zandscheiding op de Slufter:
contractuele aspecten

Voor- en nadelen van twee verschillende soorten eisen aan mechanische zandscheiding zijn:

Fysische voorwaarden Chemische voorwaarden 
(o.a. scheidingsrendement etc.) (chemische kwaliteit van het product)

Voordelen • Sluiten het beste aan bij het ‘fysische proces ’ • Sluiten het beste aan bij de hergebruikswensen
van mechanische zandscheiding ten aanzien van het geproduceerde zand

• Aannemer hoeft alleen rekening te houden • Hiermee is relatief veel ervaring opgedaan bij 
met de procesrisico’s de ‘droge grondreiniging’

• Fysische parameters kunnen in een relatief 
korte tijd worden verkregen 

Nadelen • Eenduidig vaststellen van fysische parameters • Moeilijk te stellen bij sterk variërende invoer-
is vooralsnog een probleem, wat het controleren kwaliteit (grote heterogeniteit)
van de bestekseisen bemoeilijkt • Aannemer moet rekening houden met zowel 

proces- als invoer/productrisico’s
• Het verkrijgen van (met name) uitlooggegevens

duurt lang  

▲▲
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UITVOERING

stort- en ‘grondkosten’ en geen kosten of
opbrengsten voor de afzet van het zandpro-
duct. De kostprijzen zijn berekend per tds
en per m3 specie, zoals die uit het sedimen-
tatiebekken komen en zijn afhankelijk van
het zandgehalte (variërend van 40 tot 80%)
en de batchgrootte (variërend van 25.000
tot 150.000 tds/batch). De kostprijzen
variëren van ƒ 11,-/m3 tot ƒ 40,-/m3.
Indien batchgewijze mechanische zand-
scheiding met behulp van een mobiele
installatie bij een grootschalig depot
overwogen wordt, dient rekening gehouden
te worden met de hiervoor noodzakelijke
voorzieningen (zoals vloeistofdichte vloer
inclusief riolering) en tijdelijke opslagfacili-
teit, inclusief de hiervoor benodigde
vergunningen.

Haico Wevers, AKWA/Directie Noordzee
info: tel.: 030-2858861, e-mail:
H.H.A.G.Wevers@DNZ.RWS.minvenw.nl
Dick Visser, RWS Directie Zuid-Holland
info: tel.: 010-4026321, e-mail:
D.Visser@dzh.rws.minvenw.nl

[1] Demonstratieproject Mechanische

Zandscheidingsinstallatie Slufter, Eindevaluatie,

Ingenieursbureau J. van ‘t Hoff, februari 2000.

Afbeelding 1: Luchtfoto van de ‘Slufter-situatie’ (3 sedimentatiebekkens en scheidingsinstallatie) in 1999.

mechanische zandscheiding: eisen
gebaseerd op chemische of fysische
parameters?

3. Wat is een reële eenheidsprijs voor een
(mobiele) mechanische scheidingsinstalla-
tie?

Uit nadere analyse is gebleken dat het
waarschijnlijk is dat in de toekomst een
hoger aanbod aan zandige specie naar het
sedimentatiebekken (en dus in potentie
naar een mechanische scheidingsinstallatie)
geleid zal worden. Het lijkt echter niet reëel
om te verwachten dat deze toename in
aanbod veel hoger zal liggen dan een factor
1,5-2, laat staan de factor 4-6,5 die nodig is
voor het volcontinue draaien van een
mechanische installatie. Geconstateerd
wordt dan ook dat zowel het huidige als
verwachte toekomstige specieaanbod, voor
mechanische zandscheiding uit de sedimen-
tatiebekkens van de Slufter, te klein is voor
het volcontinue in bedrijf hebben van een
scheidingsinstallatie. Echter, batchgewijze
verwerking van specie uit de sedimentatie-
bekkens met behulp van een mobiele instal-
latie is wel (financieel) interessant.
Op dit moment kan er geen algemeen,
generiek toepasbaar advies omtrent te
hanteren besteksvoorwaarden worden

gegeven. Voorlopig wordt verwacht dat in
de meeste gevallen, bij toekomstige
contracten ten aanzien van mechanische
zandscheiding, het stellen van chemische
eisen het meest ideaal is. Echter, dit zal
waarschijnlijk een tijdelijke situatie zijn. Het
eenduidig bepalen van fysische parameters
(met name de fijne fracties) zal verbeteren,
waardoor een betere controle mogelijk is.

Geconcludeerd is dat het specieaanbod uit
de sedimentatiebekkens van de Slufter niet
groot genoeg is voor het volcontinue laten
draaien van een mechanische zand-
scheidingsinstallatie. Daarom is onderzocht
wat een reële eenheidsprijs is voor een
mobiele mechanische zandscheidingsinstal-
latie. Hier-bij is er vanuit gegaan dat op de
locatie een hoeveelheid te verwerken
materiaal opgeslagen moet worden, totdat
een batchgrootte is bereikt die groot
genoeg is voor economische verwerking via
een mobiele installatie.
Op basis van de intensieve monitoring is
een berekening gemaakt van de kostprijs
per eenheid voor een mobiele scheidingsin-
stallatie. Hierbij is onder andere uitgegaan
van een vergelijkbare installatie, zoals
tijdens het demonstratieproject is gebruikt,
afschrijving van de installatie in 5 jaar, geen
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ONDERZOEK

baar komen van zware metalen door oxida-
tie achter blijft bij de snelle oxidatie van de
veel voorkomende ijzer- en mangaansulfi-
den. Daardoor bufferen ijzer en mangaan
het beschikbaar komen van metalen bij
kortdurende processen zoals omwoelen van
slib tijdens baggeren. Niettemin kan een
herschikking van metalen over de verschil-
lende bindingsvormen hebben plaatsgevon-
den. De mate van binding is hierdoor gewij-
zigd en mogelijk ook de biologische
beschikbaarheid. 

Generieke normen zoals de interventie-
waarde gaan aan de verschillende bindings-
vormen grotendeels voorbij. Hierdoor geeft
een normoverschrijding, uitgaande van
totaal gehalten, geen inzicht in het actuele
risico. Dit actuele risico is, naast veldom-
standigheden, afhankelijk van de wijze van
leven en foerageren van bodemdieren.
Daarnaast is het onduidelijk wat het effect
is van opgelost organisch koolstof (DOC) in
poriewater op de opname door organis-
men. De invloed van DOC is bij de huidige
testen die de normen onderbouwen niet
meegenomen. Tot slot ontbreken in onder-
bouwing van de waterbodemnormen vaak
de  ecotoxicologische gegevens voor
bodembewoners. 
Om de actuele risico’s te kunnen voorspel-
len is er inzicht nodig in de biologische
beschikbaarheid van metalen in de bodem.

Voor de opname door organismen wordt
tegenwoordig veel belang gehecht aan de
metaalionen die vrij in het poriewater in
oplossing zijn. Toch is aangetoond dat ook
andere metaalfracties (waaronder
sediment-gebonden metalen) een rol
spelen. 

Kansen voor verbeteringen van de huidige
praktijk van normstelling liggen onder meer
in het mee laten wegen van milieufactoren,
zoals de zuurgraad die de beschikbaarheid
van metalen bepalen. Bovendien moet bij
de onderbouwing van normen voor water-
bodems meer ecotoxicologische gegevens
van waterbodembewoners betrokken
worden.

Meten van beschikbaarheid 
Beschikbare fracties van metalen kunnen
worden gemeten of met geavanceerde
modellen worden berekend. Een tussen-
oplossing is het schatten met eenvoudig te
hanteren rekenregels die uitgaan van de
afhankelijkheid van bodemkarakteristieken.
Een dergelijke aanpak is er al voor land-
bodems. 
Meettechnieken die meer zeggen over de
fysisch-chemische beschikbare fractie zijn: 
1. Berekenen: 

• rekenmodel BIOCHEM
• rekenregels gebiedskenmerken

2. Fysisch-chemische metingen:

• Analyse poriewater
• Diffuse Gradiënt Techniek
• Zwakke Extractie
• SEM-AVS

3 Biologisch-Chemisch meten
• SOFIE® Chemisch-toxicologische

meetcel
• FEASY Chemisch-biologische

meettechniek
• T.I.E. (toxiciteit, identificatie, evaluatie)

De hierboven genoemde meettechnieken
worden uitgebreid beschreven in het rapport.

Het beschikbare potentieel aan onderzoek
voor het vaststellen van de ecotoxicologi-
sche risico’s van metalen moet zo veel
mogelijk worden ingezet op meettechnie-
ken die de beschikbaarheid van metalen
karakteriseren in samenhang met een
eenduidige relatie met de toxicologische
effecten. Daarnaast is aandacht nodig voor
de gevolgen van verandering van milieu-
omstandigheden in uiterwaarden, tijdens
baggeren, storten en het op de kant zetten
van sediment voor de mobiliteit en
beschikbaarheid van metalen. 
(AKWA rapport nr 00.007: Zware Metalen:
Speciatie en Risicobeoordeling in Zoete
Waterbodems.) 

J. van Steenwijk, AKWA/RIZA 
info: telefoon 0320-298649
e-mail: j.steenwijk@riza.rws.minvenw.nl ▲▲

Figuur 1. Overzicht van de verschillende fasen waarin metalen in sediment voorkomen.
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LOSGESTORT

Toen anderhalf jaar geleden bekend werd
dat er geen groot baggerdepot zou komen
in het IJmeer bij Durgerdam, zaten de
waterbeheerders in de provincie Noord-
Holland met een probleem. Waar moesten
ze nu heen met de enorme hoeveelheden
vervuilde bagger uit de Noord-Hollandse
wateren? De oplossing moet komen van het
Platform Baggerspecie Noord-Holland,
waarin verantwoordelijke bestuurders en
betrokkenen samenwerken. Dit platform,
onder leiding van de onafhankelijke voorzit-
ter mevrouw Leemhuis-Stout, heeft recen-
telijk het eindadvies overhandigd aan de
gedeputeerde mevrouw Wildekamp en de
heer Keijts, namens staatssecretaris
mevrouw De Vries. Dit advies bestaat uit de
volgende kernpunten: primair inzetten op

eenvoudige verwerkingstechnieken, creëren
van (tijdelijke) stortcapaciteit en het onder-
zoeken van de haalbaarheid van thermische
immobilisatie. Bovendien is veel aandacht 
ge-schonken aan de gezamenlijke aanpak
van beleidsmatige actiepunten, om zo de
problematiek effectief aan te kunnen
pakken. Een informatiekrant omtrent het
advies van het platform is te bestellen via
Inge.Mijnders@grontmij.nl

Voor meer informatie:
RWS Directie NoordHolland:
Ellen van Mulligen (tel. 023-5301301)
Provincie Noord-Holland:
Frans Buijs (tel. 023-5143143)
Grontmij: Rob van Zoest 
(tel. 030-6344700)

Eindadvies Platform Baggerspecie Noord-
Holland 
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De redactie vraagt uw medewerking bij het
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.
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