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Beoordeling; algemeen

Probleemschets

Al meer dan 20 jaar kennen we in ons
land het probleem van de verontreinigde
waterbodems. Een groot aantal locaties
in havens, vaarwegen, grote rivieren en
regionale wateren komt in aanmerking
voor sanering. Het opgebaggerde
materiaal kan vaak niet worden verspreid
of nuttig worden hergebruikt en moet
worden verwerkt of opgeslagen. Door te
hoge verwerkingskosten en een gebrek
aan opslagcapaciteit stagneren
onderhoudswerkzaamheden en de
uitvoering van herinrichtingsprojecten.

Toegenomen inzicht, en noodgedwongen ook financiële redenen, hebben geleid tot meer nuancering
in het omgaan met normen, en tot bijstelling van aanvankelijk ‘multifunctioneel’ ingezette
regelgevingen. Van saneringsnoodzaak, urgentie- en tijdstipbepaling is nu een ontwikkeling zichtbaar
naar functiegericht saneren, aanbrengen van leeflagen, en actief bodembeheer. Risicoreductie en
beheersing is het dominerende, leidende motief aan het worden. De voortgaande functie- en
gebiedsgerichte differentiatie zal zijn doorwerking hebben niet alleen in beleidsvoorbereidende zin,
maar ook in het dagelijks beheer, de nazorg en monitoring van grootschalige ingrepen.
In de 4e Nota Waterhuishouding (regeringsbeslissing) is aangegeven dat anders wordt omgegaan met
normen, ook bij de beoordeling van de waterbodemkwaliteit. Milieukwaliteitsnormen voor stoffen
worden vastgesteld op basis van risicogrenzen (VR, MTR, ER), en worden onderscheiden van
produktkwaliteitsnormen voor de verspreiding en toepassing van baggerspecie. Effect-criteria uit
bioassays zijn voorgesteld ter aanvulling op de stofgerichte beoordeling.

Onderzoeksprogramma Thema Beoordelen

Het onderzoek binnen het thema beoordelen richt zich op het vergroten, integreren en implementeren
van de kennis van risico’s van verontreinigingen in waterbodems en baggerspecie. Er worden
beoordelings- en afwegingsmethodieken ontwikkeld en geoperationaliseerd. Met name ook de
beoogde doorwerking hiervan in wet- en regelgeving zal aandacht krijgen. De vernieuwde
beoordelingsmethoden zijn van belang voor het vaststellen van de hoeveelheid specie die moet worden
verwijderd of kan worden verwerkt.

Kennisopbouw Fysisch-Chemisch

Nieuw inzicht in het gedrag van stoffen in de waterbodem
leert ons dat verontreinigingen veelal minder mobiel zijn dan
we dachten, en dat de risico’s onder water in het algemeen
minder groot zijn dan boven water (droge bodems).
Bovendien is het vers aangevoerde slib van een betere
kwaliteit dan voorheen. Hierdoor treedt langzaam een
algehele kwaliteitsverbetering van de waterbodem-toplaag
op.
Echter, op erosiegevoelige plaatsen blijft de verontreiniging
aan het oppervlak, met als gevolg dat er nog steeds opname
van stoffen door organismen kan plaatsvinden. Waar en in
hoeverre dit tot ongewenste risico’s en daadwerkelijke veld-
effecten leidt wordt nader onderzocht.           



Het fysisch-chemische onderzoek richt zich met name op kennisontwikkeling op het gebied van
bodemopbouw, stofgedrag en het grootschalig transport van verontreinigd slib.

Steenuil

Kennisopbouw Biologisch

Er een toenemend besef dat het analyseren van een
beperkt aantal stoffen slechts een beperkt beeld geeft
van de algehele waterbodemkwaliteit. Dit heeft
geleid tot een toenemend gebruik van effectgerichte
beoordelings-methoden. Onder het thema
beoordelen worden deze verder uitgewerkt en
geïmplementeerd. Het biologische onderzoek richt
zich met name op de kennisontwikkeling en
kennisintegratie op het gebied van risico’s en effecten
van waterbodemverontreinigingen, effectmodellering,
en de veld-validatie daarvan. Bovendien wordt er
gewerkt aan een beter onderbouwde normstelling.

Kennistoepassingen

Meer en meer zal rekening worden
gehouden met gebiedseigen
functies, bijvoorbeeld bij het
vaststellen van de hoeveelheid
specie die verwijderd moet worden,
bij het verspreiden van
(onderhouds)specie, en bij het ver-
plaatsen, bergen en direct
toepassen van specie in het kader
van actief bodem beheer. Daarnaast
zal ook de huidige klassenindeling
waterbodems op deze ontwik-
kelingen worden aangepast en de
consequenties van deze aanpassing
(volumes bijv.) zullen in kaart
worden gebracht.

Dit alles kan leiden tot een meer gedifferentieerde aanpak: verspreiden indien verantwoord voor het
ontvangende systeem, verwerken (scheiden, reinigen, toepassen) waar mogelijk tegen redelijke kosten,
en storten als een vooralsnog onontkoombare, maar milieu- en kosteneffectieve sluitpost.

Nieuwe inzichten, verbeterde methoden en technieken, gecalibreerde modellen en goede
referentiebeelden voor de veldsituatie zullen naar verwachting leiden tot een verdere optimalisatie van
het waterbodembeheer, toegesneden op voorgenomen ingrepen en planvorming, op maat met
betrekking tot de gewenste en benodigde informatie over de kwaliteit van de waterbodem, en met
aanbevelingen voor de voorbereiding, monitoring en nazorg van ingrepen.

Voor vragen en inlichtingen ten aanzien van toepassing van klei uit  baggerspecie kunt u bellen:
AKWA-BOA, RIZA-Lelystad 0320-298533 Advies- en Kenniscentrum
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AKWA is een samenwerkingsverband tussen de specialistische diensten van Rijkswaterstaat op het gebied van waterbodems:
Bouwdienst, DWW, RIKZ, RIZA en Dir. Noordzee.


