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1 Inleiding 

 
1.1 Aanleiding 

Op 29 augustus 2003 heeft de Dienst Weg- en Waterbouwkunde/AKWA van Rijkswater-
staat aan De Straat Milieu-adviseurs opdracht verleend voor het interpreteren en rapporte-
ren van gegevens van de reeds uitgevoerde monitoring van in-situ waterbodemonderzoe-
ken en ex-situ baggerspecieonderzoeken. De monitoring heeft betrekking op zeven partijen 
baggerspecie, waarvan er zes door De Straat Milieu-adviseurs zijn onderzocht en één door 
Oranjewoud. Het betreft partijen die in het winterseizoen tussen augustus 2002 en juni 
2003 zijn gebaggerd. 
 
1.2 Achtergrond 

Bij het verspreiden van baggerspecie, direct hergebruik of acceptatie aan de poort van een 
verwerkingsinstallatie of een stortplaats wordt uitgegaan van de resultaten van het in-situ 
onderzoek. In de praktijk vindt ex-situ nauwelijks controle van de kwaliteit van de bagger-
specie plaats. Alleen bij de toepassing van (verwerkte) baggerspecie in werken wordt de 
kwaliteit van het materiaal bepaald conform het Bouwstoffenbesluit. 
 
De verwachting is dat er verschillen zijn tussen de in-situ gegevens en de daadwerkelijk op 
de verwerkingslocatie (ex-situ) aangeleverde baggerspecie. De ex-situ samenstelling en 
kwaliteit van de bagger zijn feitelijk bepalend voor de verwerkingsmogelijkheden. De oor-
zaken van de verschillen tussen in-situ en ex-situ gegevens kunnen gelegen zijn in: 
1) veranderingen in de in-situ kwaliteit van de waterbodem, door de dynamiek van het wa-

tersysteem of de invloed van lokale of diffuse bronnen van verontreiniging; 
2) de heterogeniteit en opbouw van de waterbodem; 
3) de gehanteerde onderzoeksprotocollen en -methoden; 
4) de nauwkeurigheid waarmee wordt gebaggerd; 
5) de wijze van transport. 
 
1.3 Doelstelling 

Het doel van de monitoring is: 
- een verkenning van de verschillen tussen in-situ en ex-situ kwaliteit die in de praktijk 

daadwerkelijk optreden; 
- inzicht krijgen in de oorzaken van deze verschillen. 
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In het onderzoek zijn zeven partijen baggerspecie zowel in-situ als ex-situ onderzocht. Er is 
voor gekozen om het onderzoek te richten op kleinschalige baggerwerken in wateren met 
een geringe dynamiek. De invloed van het transport blijft in de gekozen praktijksituaties 
gering. Dit betekent dat de oorzaken van de geconstateerde verschillen gezocht moeten 
worden in de opbouw van de waterbodem, de gehanteerde onderzoeksprotocollen en –
methoden en de nauwkeurigheid van baggeren. 
 
1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt nader ingegaan op de factoren die de verschillen tus-
sen in-situ en ex-situ bepalen. In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksopzet bij de monitoring 
beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van de monitoring beschreven en geïnterpre-
teerd. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de conclusies beschreven. 
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2 Achtergrond 

 
2.1 Overzicht factoren 

De baggerketen bestaat uit verschillende stappen (zie figuur 2.1). Bij iedere stap zijn er fac-
toren die verschillen tussen de resultaten van in-situ en ex-situ waterbodemonderzoek kun-
nen veroorzaken (zie tabel 2.1). 

Tabel 2.1: Factoren die een verschil tussen in-situ en ex-situ gegevens kunnen veroorzaken [naar bron 4]  

Processtap Variabelen  
I Onderzoek Protocol 

 
 

• intensiteit bemonstering 
• te bemonsteren lagen 
• wijze samenstellen (meng)monsters 
• aantal analyses 
• te analyseren parameters 

 Veldwerk • bemonsteringsapparatuur 
• nauwkeurigheid van werken  

 Analyses • homogeniseren monstermateriaal 
• analysemethode   

II Locatiekenmerken Dynamiek watersysteem • stroming 
• scheepvaart 
• slibafzetting 

 Bronnen • lokaal 
• diffuus 

 Waterbodem • heterogeniteit 
• bodemopbouw 
• slibdikte 

III Baggeren1) Kleinschalig Mechanisch: 
• hydraulische kraan (backhoe) 
• schuifboot 
• drijvende kraan 
• droogzetten in combinatie met kraan 
Hydraulisch: 
• kleine cutterzuiger 
• slibzuigers 

 Grootschalig Mechanisch: 
• emmerbaggermolen 
Hydraulisch: 
• hopperzuiger 
• cutter- of snijkopzuiger 
• bodemzuiger 

IV Transport Kleinschalig • per as 
• per schip 
• tussendepot gevolgd door transport per as 

 Grootschalig • per schip 
• per persleiding 

1) Voor beide type baggermethoden (kleinschalig en grootschalig) zijn de meest gangbare opgenomen. 
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Figuur 2.1: Baggerketen [bron 4] 

waterbodem baggeren transport bestemming

uitvoering

ex-situin-situ onderzoek

 
 
 
2.2 Onderzoek 

Bij het in-situ onderzoek van een te baggeren waterbodemlaag wordt gebruik gemaakt van 
één van de tien onderzoeksprotocollen die worden genoemd in de (concept) ‘Regeling be-
oordeling reinigbaarheid baggerspecie’. In de protocollen is vastgelegd hoe veldwerk, ana-
lyses en interpretatie van de gegevens moeten plaatsvinden. De protocollen verschillen in 
de intensiteit van bemonstering en analyse. Bij protocollen die voor het saneringstraject 
onder de Wet bodembescherming worden gebruikt, is de te baggeren waterbodemlaag niet 
vooraf bekend. Het onderzoek in saneringskader richt zich op het vaststellen van de be-
grenzing van de te baggeren waterbodem. In de protocollen bestaat veel vrijheid in de keu-
ze van bemonsteringsapparatuur. 
 
In de keten van bemonstering en analyse zijn verschillende handelingen te onderscheiden 
die invloed hebben in de toevallige afwijking in het eindresultaat. Het betreft het nemen 
van grepen uit de partij, de monstervoorbewerking (mengen, homogeniseren van de grepen 
en nemen van analysemonster) en de instrumentele analyse op het laboratorium.  
 
Bij toenemende heterogeniteit van de partij geldt, zowel voor de fysische als de chemische 
parameters, dat de kans groter is dat het gemiddelde van de genomen grepen afwijkt van 
het werkelijke partijgemiddelde. Naarmate de intensiteit van bemonstering en analyse toe-
neemt wordt de kans kleiner dat het (gemiddelde) meetresultaat sterk afwijkt van het wer-
kelijke gemiddelde van de partij. De intensiteit van bemonstering en analyse, zoals vastge-
legd in de protocollen voor in-situ en ex-situ onderzoek, kan dus van invloed zijn op de ge-
constateerde verschillen tussen in-situ en ex-situ gegevens. 
 
Ook als gevolg van de monstervoorbewerking en instrumentele analyse in het laboratorium 
kunnen belangrijke toevallige afwijkingen voor de fysische en chemische parameters optre-
den. Gebleken is dat zich zowel binnen één laboratorium als tussen verschillende laborato-
ria een spreiding in de gemeten zandgehaltes voordoet van gemiddeld 15 gewichtsprocent 
(bron 1). Deze spreiding staat los van de afwijking die optreedt als gevolg van het nemen 
van grepen uit een partij. 
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Voor het bemonsteren van een partij baggerspecie ex-situ geldt dat de heterogeniteit van 
de partij afhankelijk is van onder meer de wijze waarop het baggerwerk is uitgevoerd, de 
wijze waarop overslag op het transportmiddel heeft plaatsgevonden en de wijze waarop de 
baggerspecie is getransporteerd. Dit geldt zowel voor de fysische als de chemische para-
meters. Omdat de heterogeniteit onbekend is, worden bij de monitoring van dezelfde hoe-
veelheid baggerspecie voor het ex-situ onderzoek meer grepen uit de partij genomen dan 
voor het in-situ onderzoek. Verder wordt de toevallige afwijking als gevolg van de mon-
stervoorbewerking verkleind door volgens AP04-voorschriften te werken. 
 
Een bron van verschillen tussen in-situ en ex-situ gegevens ontstaat verder als bij het in-
situ onderzoek niet precies de te baggeren laag wordt bemonsterd. Dit kan veroorzaakt 
worden door onnauwkeurigheid bij het uitvoeren van het veldwerk. Ook kan het voorko-
men dat de eisen in het baggerbestek niet aansluiten bij de wijze waarop het onderzoek 
van de te baggeren laag in-situ onderzoek is uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat baggeren met 
overdiepte wordt toegestaan. 
 
2.3 Dynamiek watersysteem 

De dynamiek van een watersysteem is afhankelijk van stroming, scheepvaart en wind. 
Door stroming, wind en scheepvaart kan, afhankelijk van de waterdiepte, opwerveling en 
transport van sediment optreden waardoor erosie en sedimentatie plaatsvinden. De chemi-
sche en fysische kwaliteit van baggerspecie kan hierdoor op een locatie in de tijd verande-
ren. De mate waarin deze factor verschil veroorzaakt tussen in-situ en ex-situ gegevens 
wordt mede bepaald door de tijd tussen het in-situ onderzoek en het baggeren. 
 
2.4 Bronnen 

De chemische kwaliteit van baggerspecie kan op een locatie veranderen door de invloed  
van lokale en/of diffuse bronnen. Voor kleine watersystemen geldt dat de afstroming van 
materiaal, al dan niet vanaf verharde oppervlakken (inclusief bodemerosie), voor aanvoer 
van (verontreinigd) sediment in het systeem kan zorgen. Ook voor de bronnen geldt dat de 
mate waarin de factor verschil veroorzaakt tussen in-situ en ex-situ gegevens mede wordt 
bepaald door de tijd tussen het in-situ onderzoek en het baggeren. 
 
2.5 Bodemopbouw 

De bodemopbouw is van belang vanwege mogelijke verschillen in kwaliteit of samenstel-
ling tussen de te baggeren laag en de onderliggende laag. De betrouwbaarheid van het in-
situ onderzoek en de nauwkeurigheid van baggeren zijn meestal groter naarmate er een 
duidelijker verschil in samenstelling is tussen deze twee lagen. Anderzijds zal bij een gerin-
ger verschil in kwaliteit en samenstelling tussen baggerlaag en onderliggende laag het ef-
fect van het baggeren met overdiepte op het verschil tussen in-situ en ex-situ kleiner zijn.  
Bij een kleinere dikte van de te baggeren laag leiden dezelfde onnauwkeurigheden bij het 
baggeren theoretisch tot grotere verschillen tussen in-situ en ex-situ.  
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2.6 Baggeren 

De nauwkeurigheid waarmee de te baggeren laag wordt verwijderd hangt af van de eisen 
die in het baggerbestek aan de nauwkeurigheid worden gesteld en van de prestaties van de 
baggertechniek. De nauwkeurigheid die haalbaar is wordt beïnvloed door de dichtheid van 
de te baggeren specie. De nauwkeurigheid neemt af bij een lage dichtheid. 
 
Bij het baggeren wordt sediment opgewerveld en gemorst. Dit sediment zorgt ervoor dat 
na afloop van het baggerwerk een zogenaamde ‘morslaag’ achterblijft. Mors is één van de 
oorzaken van de verschillen tussen in-situ en ex-situ kwaliteit.  
 
2.7 Transport 

Verschillen tussen in-situ en ex-situ gegevens door het transportmiddel kunnen het gevolg 
zijn van: 
- bij transport van de specie via een leiding is het verlies van materiaal geringer dan bij 

transport per as of per schip; 
- oxidatieprocessen: met name als de baggerspecie niet met water verzadigd is, kan tij-

dens transport oxidatie van bepaalde verontreinigingen in de baggerspecie optreden. 
Dit geldt met name voor transport per as en per schip; 

- uitdamping: tijdens transport kan uitdamping van vluchtige stoffen optreden. Dit geldt 
met name bij transport per as en per schip. 
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3 Onderzoeksopzet 

 
3.1 Inleiding 

Uit het voorgaande blijkt dat er veel factoren zijn die verschillen tussen in-situ en ex-situ 
gegevens kunnen veroorzaken. Door Dienst Weg- en Waterbouwkunde/AKWA en het Ser-
vice Centrum Grond (SCG) is ervoor gekozen om een beperkt aantal factoren in de monito-
ring te betrekken. Via een vergelijking van de resultaten van in-situ en ex-situ onderzoeken 
is nagegaan of en in hoeverre deze factoren aantoonbare verschillen veroorzaken tussen in-
situ en ex-situ gegevens. De vergelijking is uitgevoerd voor de meest beheersbare en in de 
praktijk meest voorkomende combinaties van in-situ onderzoek – baggermethode – wijze 
van transport [bron 4]. De overige factoren, zoals de dynamiek van het watersysteem, zijn 
zoveel mogelijk uitgesloten. Dit heeft geleid tot de volgende keuzes: 
 
In-situ onderzoek 
De monitoring is gericht op kleinschalige projecten (<10.000 m3). Omdat het aantal sane-
ringsprojecten beperkt is, heeft de monitoring zich gericht op onderhoudsprojecten. De 
NVN 5720 is het meest gebruikte onderzoeksprotocol voor kleinschalig onderhoud en is 
daarom voor het in-situ waterbodemonderzoek gehanteerd. Voor de bemonstering is ge-
bruik gemaakt van een zuigerboor. Bij de monitoring is ook de bovenste 0,30 m onderzocht 
van de bodemlaag die zich onder de te baggeren laag bevindt.  
 
Dynamiek van het watersysteem en lokale/diffuse bronnen 
Om de invloed van het transport van sediment door erosie en slibafzetting te minimaliseren 
is de monitoring gericht op wateren met een stroomsnelheid <0,3 m/s waar geen be-
roepsscheepvaart plaatsvindt. Verder is de tijd tussen de uitvoering van het in-situ en ex-
situ onderzoek zo kort mogelijk gehouden. Dit zorgt er tevens voor dat de invloed van loka-
le en/of diffuse bronnen beperkt blijft.  
 
Om toch iets te kunnen zeggen over de effecten van de dynamiek van het watersysteem 
en lokale of diffuse bronnen op de verschillen tussen in-situ en ex-situ gegevens zijn de 
resultaten van het in-situ monitoringsonderzoek vergeleken met het onderzoek van de te 
baggeren waterbodem dat op een eerder tijdstip is uitgevoerd. 
 
Baggeren 
De monitoring heeft plaatsgevonden in projecten waar voor het baggeren gebruik is ge-
maakt van een kraan, van een schuifboot (in combinatie met kraan) of van het droogzetten 
van de watergang (in combinatie met kraan). De nauwkeurigheid van baggeren met een 
kraan vanaf de kant, vanaf een ponton of vanaf een schip zijn vergelijkbaar [bron 2]. 
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Transport 
Voor het transport van de verwijderde baggerspecie is gebruik gemaakt van een vrachtwa-
gen en/of een beunschip. Met het oog op de verklaring van de verschillen tussen in-situ en 
ex-situ zijn transport per schip en per as vergelijkbaar. Als de baggerspecie met water ver-
zadigd is, is de invloed van het transport op de kwaliteit vermoedelijk zeer gering. In het 
onderzoek is ervan uitgegaan dat het gehanteerde transportmiddel niet de verklaring kan 
vormen voor het verschil tussen in-situ en ex-situ kwaliteit of samenstelling [bron 4]. 
 
Ex-situ onderzoek 
Bij het ex-situ onderzoek is uitgegaan van het VKB protocol 1018 dat bedoeld is voor par-
tijkeuringen van grond onder het Bouwstoffenbesluit. In VKB protocol 1018 zijn naast 
richtlijnen voor het aantal monsters en het aantal analyses ook richtlijnen opgenomen over 
bemonsteringsapparatuur, de greepgrootte, het samenstellen van mengmonsters en de 
monstervoorbewerking. In het protocol worden meer grepen van een partij baggerspecie 
genomen dan in het in-situ onderzoek. Dit is wenselijk vanwege de onbekende heterogeni-
teit van de partijen ex-situ.  
 
3.2 Selectie onderzoekslocaties 

Deze de uitvoerende bureaus zijn in overleg met Dienst Weg- en Waterbouwkunde/AKWA 
en het SCG zeven partijen baggerspecie geselecteerd die aan de gestelde eisen voldoen. 
De monitoring op zes locaties is uitgevoerd door De Straat Milieu-adviseurs, op één locatie 
door Oranjewoud (Haven ‘De Poort’, te Den Helder). De betreffende locaties zijn weerge-
geven in tabel 3.1.  

Tabel 3.1: Geselecteerde locaties van te baggeren partijen voor het monitoringsonderzoek  

Locatienr. Herkomst Baggertechniek Transport Bestemming 

1 Singelplan, Rotterdam Schuifboot + kraan Vrachtwagen Slufter 
2 Singelplan, Rotterdam Schuifboot + kraan Vrachtwagen Hoge Nesse Polder 
3 Angstel, Abcoude Schuifboot + kraan Beunbak/ 

Vrachtwagen 
Verwerkingsinrichting,  
Wilnis 

4 Angstel, Abcoude Schuifboot + kraan Beunbak/ 
Vrachtwagen 

Definitief depot, Wilnis 

5 Rijsdijk, Albrandswaard Droogzetten watergang, 
daarna afgraven 

Vrachtwagen Tijdelijk depot 

6 Schenkeldijk, Albrandswaard Droogzetten watergang, 
daarna afgraven 

Vrachtwagen Tijdelijk depot 

7 De Poort, Den Helder Kraan Vrachtwagen Tijdelijk depot 
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Voor het baggerwerk in het Singelplan in de wijk Kralingen/Crooswijk te Rotterdam is het 
Hoogheemraadschap van Schieland de opdrachtgever. Het baggerwerk in de Angstel te 
Abcoude is uitgevoerd in opdracht van DWR. Het Waterschap IJsselmonde is opdrachtge-
ver voor het baggerwerk langs de Rijsdijk en de Schenkeldijk in de Albrandswaard. Het 
baggerwerk in De Poort te Den Helder is uitgevoerd in opdracht van V.O.F. Poort van Den 
Helder. De genoemde opdrachtgevers hebben toestemming verleend voor het uitvoeren 
van de monitoring. 
 
Op elke geselecteerde locatie was door de opdrachtgever van het baggerwerk al eerder een 
waterbodemonderzoek uitgevoerd. In tabel 3.2 is vermeld welke protocollen daarbij zijn 
gehanteerd en tot welke aantallen boringen en analyses dat, gezien de partijgrootte, heeft 
geleid. 

Tabel 3.2: Strategie voor (oude) in-situ waterbodemonderzoek door de waterbeheerder 

Locatienr. Herkomst Bestemming Protocol Lengte 
watergang  

Oppervlakte 
watergang 

Aantal 
boringen 

Aantal analyses 
baggerlaag 

1 Singelplan Slufter NUB1) 678 m 10.426 m2 10 1 
2 Singelplan Hoge Nesse 

Polder 
NUB1) 1.377 m 20.984 m2 20 2 

3 Angstel Verwerkings- 
inrichting 

RVKO2) 240 m 3.408 m2 5 1 

4 Angstel Definitief 
depot 

RVKO2) 220 m 3.344 m2 5 1 

5 Rijsdijk Tijdelijk depot NUB1) 583 m 1.574 m2 10 1 
6 Schenkeldijk Tijdelijk depot NUB1) 547 m 555 m2 10 1 
7 De Poort Tijdelijk depot NVN 5720 n.v.t. 3.500 m2 10 1 

1) NUB = Nota uitwerking baggerbeleid II 
2) RVKO = Regeling vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie 
 
 
3.3 Monitoringsonderzoek in-situ 

In het monitoringsonderzoek heeft de bemonstering van de te baggeren laag telkens 
plaatsgevonden conform NVN 5720 (zie tabel 3.3). Aanvullend is ook van de bodemlaag 
(circa 30 cm) direct onder de te baggeren laag één mengmonster bemonsterd en geanaly-
seerd. Voor het uitvoeren van het veldwerk is voor elke onderzoekslocatie in overleg met 
Dienst Weg- en Waterbouwkunde/AKWA een bemonsteringsplan opgesteld.  
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Tabel 3.3: Strategie voor in-situ waterbodemonderzoek volgens NVN 5720  

Locatienr. Herkomst Bestemming Lengte 
watergang  

Oppervlakte 
watergang 

Aantal  
boringen 

Aantal analyses 
baggerlaag 

1 Singelplan Slufter 678 m 10.426 m2 30 3 
2 Singelplan Hoge Nesse Polder 1.377 m 20.984 m2 40 4 
3 Angstel Verwerkingsinrichting 240 m 3.408 m2 30* 3 
4 Angstel Definitief depot 220 m 3.344 m2 30* 3 
5 Rijsdijk Tijdelijk depot 583 m 1.574 m2 9 3 
6 Schenkeldijk Tijdelijk depot 547 m 555 m2 9 3 
7 De Poort Tijdelijk depot n.v.t. 3.500 m2 19 3 

* volgens NVN 5720 had met 18 boringen (6 grepen per mengmonster) volstaan mogen worden 

 

3.4 Hoeveelheidsbepalingen 

Behalve een onderzoek naar de kwaliteit van de baggerspecie is op de onderzoekslocaties 
ook een onderzoek naar baggervolumes verricht. Voorafgaande aan het baggerwerk zijn 
berekeningen gemaakt van de hoeveelheid baggerspecie die verwijderd dient te worden. 
Hiervoor is de ligging van de waterbodem ingepeild en vergeleken met de te bereiken (on-
derhouds)diepte van de watergang. Na afloop van het baggeren is het daadwerkelijk ver-
wijderde baggervolume berekend via een vergelijking tussen de ligging van de waterbodem 
voorafgaande aan het baggerwerk (inpeiling of voorpeiling) en de ligging van de waterbo-
dem na afloop van het baggerwerk (uitpeiling of napeiling).  
 
Voor het berekenen van de baggervolumes uit de in- en uitpeilgegevens wordt door veel 
waterbeheerders de zogenaamde DWP-methode toegepast. Bij deze methode wordt, af-
hankelijk van de lengte van de watergang, op minimaal elke 50 m een dwarsprofiel (DWP) 
ingemeten. Per dwarsprofiel wordt de ligging van de waterbodem ten opzichte van NAP 
van kant tot kant met een vast meetinterval van 0,5 à 1 m bepaald. Elk dwarsprofiel wordt 
representatief gesteld voor een bepaald deel van de in te meten watergang.  
 
Op basis van de metingen wordt vervolgens berekend hoeveel bagger uit de watergang 
moet worden gehaald (voor uitvoering baggerwerk) of hoeveel bagger uit de watergang is 
gehaald (na uitvoering baggerwerk). 
 
3.5 Monitoringsonderzoek ex-situ 

De bemonstering (aantal grepen, greepgrootte e.d.) bij het ex-situ onderzoek heeft plaats-
gevonden op basis van het VKB-protocol 1018 (zie tabel 3.4). De totale partij die afge-
voerd wordt is, op grond van VKB-protocol 1018, onderverdeeld in deelpartijen. Per deel-
partij zijn 2 x 50 grepen genomen à 180 gram, zodat in totaal per deelpartij 2 x 9 kg 
monstermateriaal verzameld is. 
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Tabel 3.4: Strategie voor ex-situ baggerspecieonderzoek volgens VKB-protocol 1018 

Locatienr. Herkomst Bestemming Te baggeren 
hoeveelheid (m3) 

Aantal 
deelpartijen 

Aantal 
boringen/grepen 

Aantal 
analyses 

1 Singelplan Slufter 3.166 4 8x50 8 
2 Singelplan Hoge Nesse Polder 5.029 4 8x50 8 
3 Angstel Verwerkingsinrichting 2.137 2 4x50 4 
4 Angstel Definitief depot 1.712 2 4x50 4 
5 Rijsdijk Tijdelijk depot 632 1 2x50 2 
6 Schenkeldijk Tijdelijk depot 544 1 2x50 2 
7 De Poort Tijdelijk depot 2.650 2 4x50 4 

 
 
Bemonsteren op de eindbestemming van de baggerspecie kan niet plaatsvinden als er ter 
plaatse meerdere partijen gemengd opgeslagen of geborgen worden. Daarom moest de ex-
situ bemonstering van de bagger uit Singelplan te Rotterdam (locaties 1 en 2) en de Ang-
stel te Abcoude (locaties 3 en 4) elders plaatsvinden. Om technische redenen en veilig-
heidsredenen bleek bemonstering in het middel van transport niet haalbaar. In overleg met 
de aannemer, de waterbeheerder en Dienst Weg- en Waterbouwkunde/AKWA is de meest 
geëigende locatie voor de ex-situ bemonstering vastgesteld. Voorwaarde bij de locatiekeu-
ze was dat de bemonstering niet mocht leiden tot stagnatie van het baggerwerk en daar-
mee tot kosten voor waterbeheerder of aannemer. Dit heeft ertoe geleid dat bij het Singel-
plan en bij de Angstel bemonsterd is bij overslag van de baggerspecie op het middel van 
transport. 
 
Om de bemonstering kosteneffectief te kunnen uitvoeren, is in overleg met Dienst Weg- en 
Waterbouwkunde/AKWA besloten om gedurende de periode van het baggerwerk telkens 
na een vast tijdsinterval een aantal grepen van de baggerspecie te nemen. Voorafgaand 
aan het baggerwerk werd vastgesteld welk aantal dagen voor het baggerwerk geraamd 
was en welk totaal aantal grepen volgens VKB protocol 1018 genomen diende te worden. 
Op basis hiervan is uitgerekend hoeveel grepen op één dag genomen dienden te worden 
(zie ook bron 3). De grepen zijn conform VKB protocol 1018 telkens verdeeld over twee 
mengmonsters (duplo’s). In verband met mogelijke dichtheidsverschillen is elke greep tel-
kens over de gehele verticaal van de baggerlaag genomen. 
 
De baggerspecie van de locaties ‘Rijsdijk’ en ‘Schenkeldijk’ is bemonsterd in het tijdelijk 
baggerdepot te Hendrik-Ido-Ambacht. Het tijdelijk depot bestaat uit twee compartimenten. 
In één compartiment is de baggerspecie van de Rijsdijk verwerkt, in het andere comparti-
ment de baggerspecie van de Schenkeldijk. Van zowel de locatie Rijsdijk als de locatie 
Schenkeldijk zijn twee mengmonsters geanalyseerd. De grepen zijn verpreid over het depot 
genomen. Het tweede mengmonster is een duplo van het eerste.  
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De ex-situ baggerspecie van de baggerlocatie ‘Rijsdijk’ is behalve op de hierboven beschre-
ven wijze ook onderzocht door hetzelfde aantal grepen te nemen en mengmonsters te ana-
lyseren als in het in-situ onderzoek (NVN 5720). Doel van dit extra ex-situ onderzoek is 
inzicht te krijgen in de toevallige afwijking die het gevolg is van het hanteren van een min-
der intensieve ex-situ bemonstering, in dit geval de bemonstering volgens NVN 5720. 
 
3.6 Laboratoriumonderzoek 

Het laboratoriumonderzoek bij de monitoringsonderzoeken in-situ en ex-situ is uitgevoerd 
door Alcontrol Laboratories (Sterlab) te Hoogvliet. Bij de in-situ onderzoeken die eerder 
door de opdrachtgever van het baggerwerk zijn uitgevoerd, zijn de volgende laboratoria 
ingeschakeld: 
- Singelplan te Rotterdam: Alcontrol Laboratories (Sterlab) te Hoogvliet; 
- Angstel te Abcoude: Omegam Analytisch-Chemisch Laboratorium (Sterlab) te Amster-

dam; 
- Rijsdijk en Schenkeldijk in de Albrandswaard: Laboratorium Zuiveringschap Hollandse 

Eilanden en Waarden (Sterlab); 
- De Poort te Den Helder: Analytico Milieu BV (Sterlab) te Barneveld en Alcontrol Labora-

tories (Sterlab) te Hoogvliet. 
 
De in-situ en ex-situ monsters zijn in het kader van de monitoring geanalyseerd op het vol-
gende pakket: 
- droge stof; 
- organische stof; 
- SCG-zeefkromme (NEN 5753); 
- zware metalen: arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, nikkel, lood, zink; 
- PAK (10 VROM); 
- PCB’s en OCB’s*; 
- EOX; 
- minerale olie. 
 
* de monsters zijn alleen op PCB’s en OCB’s geanalyseerd als deze parameters in het oude 
in-situ waterbodemonderzoek als enige klassebepalend zijn gebleken. 
 
In het kader van de monitoring zijn de monstervoorbewerking (mengen) en de analyse van 
de ex-situ monsters uitgevoerd conform AP04-richtlijnen. 
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4 Resultaten en interpretatie 

 
4.1 Inleiding 

Bij de interpretatie van de verschillen tussen de gegevens van de in-situ en ex-situ onder-
zoeken is gekeken naar: 
- de verschillen tussen de te verwijderen hoeveelheid (inpeiling t.o.v. onderhoudsdiepte) 

en daadwerkelijk gebaggerde hoeveelheid (in/uitpeiling); 
- het verschil tussen het waterbodemonderzoek dat door de waterbeheerder is uitge-

voerd en het in-situ onderzoek in het kader van de monitoring; 
- het verschil tussen de monitoringsonderzoeken in-situ en ex-situ; 
- het verschil tussen ex-situ conform VKB 1018 en ex-situ conform NVN 5720. 
 
Bij de vergelijking van de gegevens van in-situ en ex-situ onderzoek worden de gegevens 
betrokken van het in-situ onderzoek van de laag onder de te baggeren laag. 
 
4.2 Baggerhoeveelheden 

Bij interpretatie van verschillen tussen in-situ en ex-situ samenstelling en kwaliteit moet 
rekening worden gehouden met de geconstateerde verschillen in baggerhoeveelheden. Als 
de bodemlaag onder de baggerspecie bij het baggeren is meegenomen en deze onderlig-
gende laag is van een andere samenstelling of kwaliteit dan de baggerlaag, dan kan hieruit 
mogelijk het verschil tussen in-situ en ex-situ samenstelling en kwaliteit verklaard worden.  
 
In tabel 4.1 is per locatie het verschil weergegeven tussen de vooraf te baggeren hoeveel-
heid (inpeiling ten opzichte van onderhoudsdiepte) en de daadwerkelijk gebaggerde hoe-
veelheid (in/uitpeiling). Uit de tabel blijkt dat het verschil tussen beide volumes bij het bag-
gerwerk van het Singelplan te Rotterdam (locaties 1 en 2) en de Angstel te Abcoude (loca-
ties 3 en 4) beperkt is gebleven tot maximaal 11%. Bij het baggerwerk langs Rijsdijk en 
Schenkeldijk (locatie 5 en 6) zijn de verschillen tussen te baggeren volume en gebaggerde 
volume in absolute zin vergelijkbaar met de locaties 1 t/m 4. De partijen van Rijsdijk en 
Schenkeldijk zijn veel kleiner zodat het relatieve verschil veel groter is (16% en 25%). Bij 
kleine hoeveelheden kan dezelfde toevallige afwijking in de meting en bij het baggeren the-
oretisch tot een groter relatief verschil in hoeveelheden leiden. Bij De Poort is duidelijk 
minder gebaggerd (31%) dan vooraf was geraamd op basis van de inpeiling. Opvallend is 
dat zowel positieve verschillen als negatieve verschillen zijn gemeten.  
 
Bij het baggeren van Singelplan (locaties 1 en 2) en Angstel (locaties 3 en 4) is grof vuil 
aangetroffen. De hoeveelheden grof vuil hebben, gezien de geringe afwijkingspercentages, 
geen belangrijke invloed gehad op de gemeten verschillen tussen te verwijderen en verwij-
derde hoeveelheden. Het grof vuil is telkens alleen waargenomen bij het ex-situ onderzoek.  
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Tabel 4.1: Vergelijking berekende theoretisch te verwijderen volume per locatie op basis van inpeilgegevens en de 
gewenste ontgravingsdiepte met het berekende daadwerkelijk verwijderd volume op basis van in- en uitpeilgege-
vens. 

Locatie-
nummer 

Herkomst Te verwijderen 
volume (m3) 

Daadwerkelijk 
verwijderd (m3) 

Afwijking daadwerkelijk 
verwijderd - te verwijderen 

(%)1 

1 Singelplan, Slufter 3.166 3.3072 4 
2 Singelplan, Hoge Nesse Polder 5.029 5.0792 1 
3 Angstel, verwerkingsinrichting 2.137 2.3773 11 
4 Angstel, definitief depot 1.712 1.6363 -4 
5 Rijsdijk, tijdelijk depot 632 791 25 
6 Schenkeldijk, tijdelijk depot 544 459 -16 
7 De Poort, tijdelijk depot 2.650 1.830 -31 

1 Afwijking = (daadwerkelijk verwijderd volume – te verwijderen volume) / te verwijderen volume * 100 % 
2 Bij baggeren is grof vuil aangetroffen. Het grof vuil, bestaande uit onder andere fietsen en kluizen, is separaat 
verzameld en afgevoerd. 
3 Tijdens het baggerwerk is het een en ander aan grof vuil gezien. Het grof vuil, bestaande uit voornamelijk puin 
(steen, houtwerk), is niet apart weggezet. 

 
De oorzaak van de verschillen tussen in-situ en ex-situ baggerhoeveelheden kan gelegen 
zijn in (on)nauwkeurigheden bij het baggerwerk. Het daadwerkelijk gebaggerde profiel wijkt 
in de praktijk vaak af van het theoretische profiel dat voor de berekening is gebruikt (zie 
figuur 4.1). Bij het verwijderen van de baggerlaag kan mogelijk plaatselijk een deel van de 
baggerlaag blijven liggen, eventueel kan op andere plekken een gedeelte van de ondergrond 
worden meegenomen. Verder kunnen meetonnauwkeurigheden in-situ en ex-situ (mede) 
oorzaak zijn van de gemeten verschillen tussen in-situ en ex-situ baggerhoeveelheden.  
 
Als de daadwerkelijk gebaggerde hoeveelheid veel groter is dan de ingepeilde hoeveelheid 
ten opzichte van de onderhoudsdiepte (>10% hoger) is vermoedelijk met overdiepte ge-
baggerd ten opzichte van het vooraf vastgestelde te baggeren profiel. Dit lijkt op de locatie 
Rijsdijk het geval te zijn. Voor de overige locaties komt uit de vergelijking van hoeveelhe-
den niet duidelijk naar voren dat een gedeelte van de ondergrond is meegenomen. Dit be-
tekent overigens niet dat geen ondergrond meegenomen kan zijn, omdat eventueel meege-
nomen ondergrond ook gecompenseerd kan zijn door elders niet de gehele te baggeren laag 
te verwijderen. Op de locaties Schenkeldijk en De Poort lijkt het erop dat niet de gehele te 
baggeren laag is verwijderd. Hierbij moet worden aangetekend dat ook onnauwkeurigheden 
bij de bepaling van de hoeveelheden (meting en interpolatie van de meetresultaten) kunnen 
hebben bijgedragen aan de geconstateerde verschillen. 
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Figuur 4.1: (On)nauwkeurigheden bij baggeren. Bij de uitvoering van het baggeren ontstaan afwijkingen ten op-
zichte van het theoretische profiel, c.q. de onderhoudsdiepte. 

 
 
 
4.3 Samenstelling en kwaliteit 

Voor de interpretatie van de verschillen in kwaliteit en samenstelling is het rekenkundig 
gemiddelde van de in-situ en ex-situ waarnemingen berekend. Bij een onderzoek volgens 
VKB protocol 1018 mag het rekenkundig gemiddelde representatief worden verondersteld 
voor de partijen baggerspecie. Bij toepassing van NVN 5720 wordt de grootte van het 
mengmonstervak gebaseerd op de oppervlakte van de locatie. Alleen als telkens sprake is 
van gelijke laagdikte, is het rekenkundig gemiddelde van de mengmonsters representatief 
voor de partij. 
 
Voor een beschouwing over de verschillen tussen in-situ en ex-situ gegevens zijn per loca-
tie de gemiddelde gemeten waarden in baggerlaag en ondergrond in een tabel opgenomen 
(zie hierna volgende subparagrafen). Verder is de klasse-indeling van de geanalyseerde 
monsters bij toetsing aan de productkwaliteitsnormen van de Vierde Nota Waterhuishou-
ding vermeld. Per parameter is tevens de afwijking tussen beide in-situ onderzoeken en de 
afwijking tussen de monitoringsonderzoeken in-situ en ex-situ berekend. De berekende af-
wijkingen zijn in de tabellen opgenomen.  
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Voor de chemische parameters geldt dat een geconstateerd verschil tussen in-situ en ex-
situ van belang is als voor de betreffende parameter sprake is van een verontreiniging 
(klasse 1 of hoger). In de tabellen per locatie zijn de parameters die noch in-situ, noch ex-
situ klasse 1 of hoger scoren cursief weergegeven. Het belang van het verschil neemt nog 
toe als de betreffende chemische parameter een klassebepalende parameter is. De chemi-
sche parameters die verantwoordelijk zijn voor indeling in de hoogste klasse zijn in de ta-
bellen telkens vetgedrukt weergegeven. 
 
Om de verschillen tussen de onderzoeksresultaten in-situ en ex-situ te interpreteren, is 
verder gekeken naar de verschillen tussen de duplomonsters van dezelfde deelpartij bij het 
ex-situ onderzoek. Deze gegevens zijn niet in de tabellen opgenomen. Tussen de duplo-
monsters blijkt in veel gevallen sprake van grote verschillen: 
- Het verschil in zandgehalte tussen de duplomonsters van het Singelplan te Rotterdam 

(locaties 1 en 2) bedraagt maximaal 21 gewichtsprocent, bij een gemiddeld zandgehal-
te van 45 à 50 gewichtsprocent. Bij de duplomonsters uit de Angstel bedraagt het 
maximale verschil 13 gewichtsprocent, bij een gemiddeld zandgehalte van 50-70%.  

- In het organisch stofgehalte is het verschil tussen de duplo’s veelal 0-2%, met een uit-
schieter in de Angstel naar 5% bij een gemiddeld organisch stofgehalte van 10 à 15%.  

- In het lutumgehalte blijft het verschil meestal onder 5%, met enkele uitschieters naar 
boven voor Singelplan/Hooge Nesse Polder (7%) en Angstel/depot (6%). 

- Ook in de gehalten aan de chemische parameters doen zich soms grote verschillen tus-
sen de duplo’s voor. De grootte van deze verschillen is mede afhankelijk van de hoogte 
van het gemeten gehalte: bij lagere gehalten is het verschil relatief het grootst (soms 
meer dan 100%), maar in absolute zin het geringst.  

 
Bij de interpratie van de verschillen tussen in-situ en ex-situ gegevens is met de hierboven 
geconstateerde verschillen tussen duplo’s rekening gehouden. De grote afwijkingen voor 
bepaalde parameters tussen duplo’s, vooral bij Singelplan, Angstel en De Poort, moeten 
vermoedelijk grotendeels worden toegeschreven aan het nemen van grepen uit de partij. Bij 
het ex-situ onderzoek is de monstervoorbewerking immers uitgevoerd volgens AP04-
voorschriften, zodat de toevallige afwijking als gevolg van monstervoorbewerking en ana-
lyse over het algemeen gering zal zijn. Hieruit volgt dat de toegepaste wijze van ex-situ 
bemonstering mogelijk niet altijd leidt tot goed inzicht in de werkelijke gemiddelde kwaliteit 
en samenstelling van een (deel)partij ex-situ.  
 
4.3.1 Singelplan, eindbestemming Slufter 

In tabel 4.2 zijn de resultaten voor de partij ‘Singelplan, Slufter’ weergegeven. De bagger-
specie is op drie momenten onderzocht: bij het in-situ onderzoek door de waterbeheerder, 
bij het in-situ onderzoek in het kader van de monitoring en bij het ex-situ onderzoek. 
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Tabel 4.2: Singelplan (locatie 1). Het baggerwerk is uitgevoerd met een schuifboot. De bagger is met behulp van 
een knijper overgeladen en per vrachtwagen naar de Slufter afgevoerd. De klassebepalende parameters zijn vet-
gedrukt weergegeven; parameters die boven de streefwaarde zijn aangetoond (klasse 0) zijn cursief weergegeven. 

 In-situ (oud) In-situ 
(nieuw) 

Ex-situ 
(VKB) 

Ondergrond Afwijking in-situ 
(nieuw) / in-situ 

(oud) (%)1 

Afwijking ex-situ 
(VKB) / in-situ 
(nieuw) (%)2 

Datum bemonstering: Sept. 2001 Sept. 2002 Nov. 2002 Sept. 2002   

Protocol: Nota uitwerking 
baggerbeleid II 

NVN 5720 VKB 1018    

Droge stof (%) 29,50 30,33 37,80 40,50 3 25 

Organisch stofgehalte (%) 11,34 10,13 8,69 8,60 -11 -14 

Lutumgehalte (% ds) 19,00 10,93 10,46 15,00 -42 -4 

Zandgehalte (%) 44,00 48,84 49,48 44,93 11 1 

Cd (mg/kg ds) 3,60 2,17 2,04 2,40 -40 -6 

Hg (mg/kg ds) 2,20 1,08 1,08 1,40 -51 -1 

Cu (mg/kg ds) 79,00 52,67 54,75 60,00 -33 4 

Ni (mg/kg ds) 32,00 19,67 23,00 22,00 -39 17 

Pb (mg/kg ds) 250,00 145,00 157,38 200,00 -42 9 

Zn (mg/kg ds) 770,00 410,00 463,75 570,00 -47 13 

Cr (mg/kg ds) 70,00 40,33 46,50 46,00 -42 15 

As (mg/kg ds) 38,00 16,67 20,25 25,00 -56 22 

Minerale olie (mg/kg ds) 1000,00 493,33 686,25 930,00 -51 39 

Som 10 PAK (mg/kg ds) 7,30 5,46 4,03 7,84 -25 -26 

Toetsing NW4 
(aantal x klasse) 

1 x 4 3 x 2 5 x 2 
3 x 4 

1 x 2   

1 Afwijking = (In-situ (nieuw) – In-situ (oud)) / In-situ (oud) * 100 % 
2  Afwijking = (Ex-situ (VKB) – In-situ (nieuw)) / In-situ (nieuw) * 100 % 

 
Uit tabel 4.2 komt naar voren dat: 
- De resultaten van het ex-situ onderzoek voor het merendeel van de belangrijkste para-

meters (zandgehalte, lutumgehalte, organisch stofgehalte, cadmium, kwik, koper, zink) 
goed overeenkomen met het nieuwe in-situ onderzoek. De afwijking blijft voor deze pa-
rameters binnen 15%. Alleen voor minerale olie is de afwijking groter. Voor minerale 
olie geldt dat ex-situ in enkele deelpartijen grote afwijkingen tussen duplo’s zijn gecon-
stateerd. Dit betekent dat eraan getwijfeld mag worden of het gemeten ex-situ gemid-
delde het werkelijke gemiddelde benadert. Het algemene beeld van geringe verschillen 
tussen in-situ en ex-situ kwaliteit is in overeenstemming met de verwachting op grond 
van het feit dat de daadwerkelijk verwijderde hoeveelheid goed overeenkomt met de 
theoretisch te verwijderen hoeveelheid (zie paragraaf 4.3). 
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- Er voor dezelfde parameters sprake is van aanmerkelijk grotere verschillen tussen het 
nieuwe in-situ onderzoek en het oude in-situ onderzoek. Het lijkt erop dat bij het oude 
in-situ onderzoek geen representatieve bemonstering van de te baggeren laag heeft 
plaatsgevonden. Dit kan zowel veroorzaakt zijn door onvoldoende diep of te diep door 
te steken bij de bemonstering (zie figuur 4.2, bemonsteringssituaties A en C). Verder 
moet er rekening mee worden gehouden dat, vooral bij het oude in-situ onderzoek, het 
in de tabel weergegeven rekenkundig gemiddelde mogelijk niet representatief is voor de 
partij. Ook kan het gebruik van het onderzoeksvoorschrift uit de Regeling vaststelling 
klasse-indeling onderhoudsspecie tot onvoldoende representatieve mengmonsters heb-
ben geleid.  

- De geconstateerde verschillen in met name het zinkgehalte hebben grote invloed op de 
klasse-indeling. In-situ is de baggerlaag aanvankelijk ingedeeld in klasse 4, maar bij het 
monitoringsonderzoek in klasse 2. De ex-situ zijn deels ingedeeld in klasse 2 en deels in 
klasse 4.  

Figuur 4.2: Bemonsteringssituaties in-situ onderzoek ten opzichte van theoretisch profiel te baggerenlaag (A) niet 
de gehele baggerlaag bemonsterd, B) gehele baggerlaag bemonsterd en C) gehele baggerlaag met een gedeelte 
van de ondergrond bemonsterd) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
B C

ondergrondte baggeren laagwaterkolom

bemonsteringssituatieA
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4.3.2 Singelplan, eindbestemming Hoge Nesse Polder 

In tabel 4.3 zijn de resultaten voor de locatie ‘Singelplan, Hoge Nesse Polder’ weergege-
ven. Uit de tabel komt naar voren dat: 
- De resultaten van het oude in-situ onderzoek naar de verontreinigingen met een afwij-

king veelal rond 10% goed overeenkomen met het nieuwe in-situ onderzoek. Opge-
merkt moet worden dat tijdens het oude in-situ onderzoek duidelijk lagere gehalten aan 
minerale olie en PAK zijn gemeten. Mogelijk speelt heterogeniteit in de waterbodem 
hierbij een rol. 

- Tijdens het in-situ onderzoek in het kader van de monitoring een aanzienlijk lager zand-
gehalte is gemeten dan eerder. Er moet rekening mee worden gehouden dat het reken-
kundig gemiddelde van vooral het oude in-situ onderzoek mogelijk niet geheel represen-
tatief is voor de partij. Gezien de veel lagere zandgehalten in de ondergrond (veen) kan 
ook het meenemen van ondergrond de verklaring voor het verschil vormen. Aangezien 
het meenemen van ondergrond niet blijkt uit de gehalten aan verontreiniging, is moge-
lijk specifiek voor de korrelgrootteanalyse een (deel van een) mengmonster gebruikt 
met een relatief groot aandeel ondergrond. 

- In het ex-situ onderzoek zijn circa 20% lagere gehalten aan de belangrijkste verontrei-
nigingen gemeten dan in het in-situ onderzoek in het kader van de monitoring. Het 
meenemen van ondergrond bij het baggeren kan hiervan de oorzaak zijn. Aangezien de 
gebaggerde hoeveelheid vrijwel overeenkomt met de vooraf berekende te verwijderen 
hoeveelheid, moet het meebaggeren van ondergrond gecompenseerd zijn door elders in 
de watergang minder te verwijderen. 

- Ongeacht het uitgevoerde onderzoek is, zowel in de baggerlaag als in de onderliggende 
laag, zijn de onderzochte monsters bij de NW4-toetsing telkens ingedeeld in klasse 2. 
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Tabel 4.3: Singelplan (locatie 2). Het baggerwerk is uitgevoerd met een schuifboot. De bagger is met behulp van 
een knijper overgeladen en per vrachtwagen naar Hoge Nesse Polder afgevoerd. De klassebepalende parameters 
zijn vetgedrukt weergegeven; parameters die boven de streefwaarde zijn aangetoond (klasse 0) zijn cursief weer-
gegeven. 

 In-situ (oud) In-situ 
(nieuw) 

Ex-situ 
(VKB) 

Ondergrond Afwijking in-situ 
(nieuw) / in-situ 

(oud) (%)1 

Afwijking ex-situ 
(VKB) / in-situ 
(nieuw) (%)2 

Datum bemonstering: Sept. 2001 Sept. 2002 Okt. 2002 Sept. 2002   

Protocol: Nota uitwerking 
baggerbeleid II 

NVN 5720 VKB 1018    

Droge stof (%) 33,80 30,70 40,78 16,20 -9 33 

Organisch stofgehalte (%) 14,81 9,25 6,18 49,50 -38 -33 

Lutumgehalte (% ds) 19,50 14,47 11,51 10,00 -26 -20 

Zandgehalte (%) 51,50 29,97 45,35 6,87 -42 51 

Cd (mg/kg ds) 2,30 2,55 1,98 <0,40 11 -23 

Hg (mg/kg ds) 1,25 1,43 1,09 0,44 14 -24 

Cu (mg/kg ds) 70,50 74,25 58,63 25,00 5 -21 

Ni (mg/kg ds) 25,50 28,50 23,25 16,00 12 -18 

Pb (mg/kg ds) 165,00 180,00 137,50 91,00 9 -24 

Zn (mg/kg ds) 505,00 537,50 417,50 170,00 6 -22 

Cr (mg/kg ds) 47,50 53,00 46,13 23,00 12 -13 

As (mg/kg ds) 28,50 24,25 18,13 9,30 -15 -25 

Minerale olie (mg/kg ds) 400,00 660,00 565,00 170,00 65 -14 

Som 10 PAK (mg/kg ds) 4,40 5,82 3,11 1,31 32 -47 

Toetsing NW4 
(aantal x klasse) 

2 x 2 4 x 2 8 x 2 1 x 2   

1 Afwijking = (In-situ (nieuw) – In-situ (oud)) / In-situ (oud) * 100 % 
2 Afwijking = (Ex-situ (VKB) – In-situ (nieuw)) / In-situ (nieuw) * 100 % 

 
 
4.3.3 Angstel, eindbestemming verwerkingsinrichting 

In tabel 4.4 zijn de resultaten voor de locatie ‘Angstel, verwerkingsinrichting’ weergege-
ven. Uit de tabel blijkt dat: 
- De resultaten van het ex-situ onderzoek voor veel parameters sterk afwijken van de 

resultaten van het in-situ onderzoek in het kader van de monitoring. In het ex-situ on-
derzoek zijn voor het merendeel lagere gehalten verontreinigingen en een hoger zand-
gehalte gemeten. Het gemeten zandgehalte ex-situ (70%) ligt opvallend veel hoger dan 
het gemeten gehalte in-situ (50%). Dit verschil kan mogelijk deels worden verklaard uit 
het meebaggeren van ondergrond (zie figuur 4.1). Een aanwijzing voor het meebagge-
ren van ondergrond is dat uit de watergang meer baggerspecie is verwijderd dan vooraf 
was berekend. Vermoedelijk speelt bij de verschillen in zandgehalte ook een toevallige 
afwijking als gevolg van de partijbemonstering, de monstervoorbewerking of de bepa-
ling van de korrelgrootteverdeling een rol. Deels kan de verklaring ook worden gezocht 
in het niet volledig bemonsteren van de gehele te baggeren laag bij het in-situ onder-
zoek (bemonsteringssituatie A, figuur 4.2).  
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- De resultaten van het oude in-situ onderzoek voor veel parameters vrij sterk afwijken 

van het nieuwe in-situ onderzoek. De afwijking is soms positief en soms negatief. De 
resultaten van het oude in-situ onderzoek komen beter overeen met de resultaten van 
het ex-situ onderzoek. Tijdens het oude in-situ onderzoek zijn voor het merendeel lage-
re gehalten verontreinigingen en een hoger zandgehalte gemeten. Het verschil kan mo-
gelijk verklaard worden uit het meebemonsteren van ondergrond bij het oude in-situ 
onderzoek (bemonsteringssituatie C in figuur 4.2). Er moet verder rekening mee wor-
den gehouden dat de rekenkundige gemiddelden mogelijk niet representatief zijn voor 
de totale partij. 

- Het gemeten zandgehalte van de ex-situ baggerspecie boven 60% ligt, zodat de bag-
gerspecie als reinigbaar moet worden beschouwd. Hierbij wordt aangetekend dat de 
baggerspecie naar een verwerkingsinstallatie is afgevoerd en dat dus geen reinigbare 
baggerspecie is gestort. 

- De geconstateerde verschillen hebben maar beperkt invloed op de klasse-indeling. Zo-
wel in de baggerlaag als in de onderliggende laag is over het algemeen sprake van 
klasse 4. Bij het monitoringsonderzoek in-situ zijn drie monsters ingedeeld in klasse 3. 
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Tabel 4.4: Angstel (locatie 3). Het baggerwerk is uitgevoerd met een kraan. De bagger is met beunbakken ver-
voerd naar een overslagpunt. Per vrachtwagen is de bagger afgevoerd naar de verwerkingsinrichting Wilnis. De 
klassebepalende parameters zijn vetgedrukt weergegeven; parameters die boven de streefwaarde zijn aangetoond 
(klasse 0) zijn cursief weergegeven. 

 In-situ (oud) In-situ 
(nieuw) 

Ex-situ 
(VKB) 

Ondergrond Afwijking in-situ 
(nieuw) / in-situ 

(oud) (%)1 

Afwijking ex-situ 
(VKB) / in-situ 
(nieuw) (%)2 

Datum bemonste-
ring: 

Maart 2002 Nov. 2002 Febr. 2003 Nov. 2002   

Protocol: Regeling vaststelling 
klasse-indeling onder-

houdsspecie 

NVN 57203 VKB 1018    

Droge stof (%) 41,70 28,40 52,35 44,50 -32 84 

Organisch stofge-
halte (%) 

12,78 15,47 9,30 13,70 21 -40 

Lutumgehalte 
(% ds) 

3,00 11,67 5,68 7,70 289 -51 

Zandgehalte (%) 56,70 50,18 69,77 61,76 -12 39 

Cd (mg/kg ds) 1,00 1,87 0,58 0,80 87 -69 

Hg (mg/kg ds) 2,30 1,33 1,35 1,00 -42 1 

Cu (mg/kg ds) 58,00 81,67 78,75 55,00 41 -4 

Ni (mg/kg ds) 18,00 28,00 20,50 17,00 56 -27 

Pb (mg/kg ds) 560,00 456,67 527,50 590,00 -18 16 

Zn (mg/kg ds) 440,00 596,67 352,50 400,00 36 -41 

Cr (mg/kg ds) 23,00 37,00 25,75 21,00 61 -30 

As (mg/kg ds) 16,00 20,67 14,00 20,00 29 -32 

Minerale olie 
(mg/kg ds) 

490,00 650,00 222,50 210,00 33 -66 

Som 10 PAK 
(mg/kg ds) 

25,96 26,43 15,72 14,62 2 -41 

Toetsing NW4 
(aantal x klasse) 

1 x 4 2 x 3 
1 x 4 

4 x 4 1 x 4   

1 Afwijking = (In-situ (nieuw) – In-situ (oud)) / In-situ (oud) * 100 % 
2  Afwijking = (Ex-situ (VKB) – In-situ (nieuw)) / In-situ (nieuw) * 100 % 
3 Er zijn telkens 10 in plaats van volgens NVN 5720 benodigde 6 grepen samengesteld tot één mengmonster 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Resultaten monitoring verschillen in-situ en ex-situ onderzoek baggerspecie  pagina 23 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
Opgesteld door De Straat Milieu-adviseurs B.V. 
8 december 2003  

 

4.3.4 Angstel, eindbestemming definitief depot 

In tabel 4.5 zijn de verschillen in baggerspecie van locatie ‘Angstel, definitief depot’ weer-
gegeven. 

Tabel 4.5: Angstel (locatie 4). Het baggerwerk is uitgevoerd met een kraan. De bagger is met beunbakken ver-
voerd naar een overslagpunt. Per vrachtwagen is de bagger afgevoerd naar definitief depot Wilnis. De klassebepa-
lende parameters zijn vetgedrukt weergegeven; parameters die boven de streefwaarde zijn aangetoond (klasse 0) 
zijn cursief weergegeven. 

 In-situ (oud) In-situ 
(nieuw) 

Ex-situ 
(VKB) 

Ondergrond Afwijking in-situ 
(nieuw) / in-situ 
(oud) (%)1 

Afwijking ex-situ 
(VKB) / in-situ 
(nieuw) (%)2 

Datum bemonstering: Maart 2002 Nov. 2002 Febr. 2003 Nov. 2002   

Protocol: Regeling vaststel-
ling klasse-
indeling onder-
houdsspecie 

NVN 57203 VKB 1018    

Droge stof (%) 35,30 31,37 43,38 46,30 -11 38 

Organisch stofgehalte 
(%) 

13,41 14,03 10,23 9,60 5 -27 

Lutumgehalte 
(% ds) 

11,00 10,77 13,13 8,80 -2 22 

Zandgehalte (%) 56,01 53,29 56,65 60,31 -5 6 

Cd (mg/kg ds) 0,80 1,36 0,70 <0,40 70 -49 

Hg (mg/kg ds) 0,95 1,32 1,21 0,57 39 -8 

Cu (mg/kg ds) 51,00 72,00 75,50 31,00 41 5 

Ni (mg/kg ds) 21,00 21,00 25,50 16,00 0 21 

Pb (mg/kg ds) 350,00 290,00 340,00 330,00 -17 17 

Zn (mg/kg ds) 330,00 456,67 380,00 120,00 38 -17 

Cr (mg/kg ds) 27,00 27,00 40,50 20,00 0 50 

As (mg/kg ds) 17,00 15,00 13,20 13,00 -12 -12 

Minerale olie 
(mg/kg ds) 

460,00 353,33 250,00 110,00 -23 -29 

Som 10 PAK 
(mg/kg ds) 

19,72 18,07 29,01 6,07 -8 61 

Toetsing NW4 
(aantal x klasse) 

1 x 3 1 x 2 
2 x 3 

2 x 3 
2 x 4 

1 x 2   

1 Afwijking = (In-situ (nieuw) – In-situ (oud)) / In-situ (oud) * 100 % 
2  Afwijking = (Ex-situ (VKB) – In-situ (nieuw)) / In-situ (nieuw) * 100 % 
3 Er zijn telkens 10 in plaats van volgens NVN 5720 benodigde 6 grepen samengesteld tot één mengmonster 

 
Uit tabel 4.5 komt naar voren dat: 
- De resultaten van het ex-situ onderzoek voor het merendeel van de relevante parame-

ters (zandgehalte, kwik, koper, lood, zink) redelijk overeenkomen met het nieuwe in-
situ onderzoek. Voor organisch stof, lutum, minerale olie en PAK zijn de afwijkingen 
groter. Vermoedelijk speelt een grotere heterogeniteit voor de verontreinigingen (mine-
rale olie en PAK) of een grotere meetfout (organisch stof, lutum) hierbij een rol. Ex-situ 
zijn zowel hogere als lagere gehalten verontreinigingen gemeten. 
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- Het nieuwe in-situ onderzoek een vergelijkbare afwijking vertoont met het oude in-situ 
onderzoek. Over het algemeen zijn tijdens het oude in-situ onderzoek iets lagere gehal-
ten verontreinigingen gemeten. Deze lagere gehalten kunnen mogelijk worden verklaard 
uit het meebemonsteren van de zandige ondergrond bij het oude in-situ onderzoek (zie 
figuur 4.2, bemonsteringssituatie C). Voor lood, minerale olie en PAK is echter sprake 
van hogere gehalten, zodat ook andere factoren een rol zullen spelen. Hierbij kan het 
gaan om de representativiteit van de bemonstering (ofwel het gehanteerde protocol) of 
om het feit dat het rekenkundig gemiddelde van de metingen niet representatief is voor 
het partijgemiddelde. 

- De baggerlaag zowel in-situ als ex-situ meestal als klasse 3 is beoordeeld. Op grond 
van het gehalte zijn twee ex-situ monsters ingedeeld in klasse 4. 

 
4.3.5 Rijsdijk 

In de tabellen 4.6 en 4.7 zijn de resultaten voor de locatie ‘Rijsdijk’ weergegeven. Deze 
partij is ex-situ nog een keer extra onderzocht volgens NVN 5720. Uit tabel 4.6 komt naar 
voren dat: 
- Ex-situ lagere gehalten aan verontreinigingen (DDT/DDD/DDE, PAK) zijn gemeten dan 

in-situ. Dit lagere gehalte kan worden verklaard uit het meebaggeren van ondergrond. 
In paragraaf 4.2 is geconstateerd dat inderdaad 25% meer is gebaggerd dan op basis 
van het theoretisch baggerprofiel was ingeschat. Omdat het zandgehalte in de onder-
grond nauwelijks afwijkt van het zandgehalte in de baggerlaag, wijkt het gemeten 
zandgehalte ex-situ nauwelijks af van het gemeten zandgehalte in-situ. Opvallend is dat 
het gemeten lutumgehalte ex-situ duidelijker lager is dan in-situ. De verklaring voor dit 
laatste is waarschijnlijk de grote meetonnauwkeurigheid op het laboratorium. 

- Bij het oude in-situ onderzoek over het algemeen duidelijk hogere gehalten verontreini-
gingen (zink, PAK) en een lager zandgehalte zijn gemeten dan bij het in-situ onderzoek 
in het kader van de monitoring. Alleen bij het oude in-situ is de baggerspecie vanwege 
het PAK-gehalte ingedeeld in klasse 3, bij de overige onderzoeken in klasse 2. De oor-
zaak van het verschil in gemeten gehalten moet vermoedelijk worden gezocht in een 
beperkte representativiteit van de bemonstering.  
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Tabel 4.6: Rijsdijk (locatie 5), vergelijking in-situ / ex-situ. Het baggerwerk is uitgevoerd door de te baggeren wa-
tergang af te dammen en droog te zetten. Na het droogzetten is de bagger met een kraan ontgraven en per 
vrachtwagen afgevoerd naar een tijdelijk depot. De klassebepalende parameters zijn vetgedrukt weergegeven; 
parameters die boven de streefwaarde zijn aangetoond (klasse 0) zijn cursief weergegeven.  

 In-situ (oud) In-situ 
(nieuw) 

Ex-situ 
(VKB) 

Ondergrond Afwijking in-situ 
(nieuw) / in-situ 

(oud) (%)1 

Afwijking ex-situ 
(VKB) / in-situ 
(nieuw) (%)2 

Datum bemonstering: April 2001 Jan. 2003 April 2003 Jan. 2003   

Protocol: Nota uitwerking 
baggerbeleid II 

NVN 5720 VKB 1018    

Droge stof (%) 25,00 49,27 58,70 62,50 97 19 

Organisch stofgehalte (%) 12,60 6,87 5,40 3,80 -46 -21 

Lutumgehalte (% ds) 23,00 8,23 14,00 7,60 -64 70 

Zandgehalte (%) 31,00 45,23 46,13 49,92 46 2 

Cd (mg/kg ds) <3,00 0,49 <0,40 <0,40   

Hg (mg/kg ds) 0,20 0,12 0,09 0,06 -41 -24 

Cu (mg/kg ds) 36,20 18,17 19,00 6,70 -50 5 

Ni (mg/kg ds) 14,50 15,67 13,50 11,00 8 -14 

Pb (mg/kg ds) 78,00 32,70 27,50 19,00 -58 -16 

Zn (mg/kg ds) 207,00 98,67 83,00 41,00 -52 -16 

Cr (mg/kg ds) 13,00 19,50 26,00 20,00 50 33 

As (mg/kg ds) 10,00 9,07 7,75 6,80 -9 -15 

Minerale olie (mg/kg ds) <80,00 81,67 75,00 <20,00  -8 

Som 7 PCB’s (µg/kg ds) 24,50 5,83 7,00 4,90 -76 20 

Som DDT/DDD/DDE 
(µg/kg ds) 

15,00 22,27 13,35 7,80 48 -40 

Som 10 PAK (mg/kg ds) 13,61 2,57 1,52 0,27 -81 -41 

Toetsing NW4 
(aantal x klasse) 

1 x 3 3 x 2 2 x 2 1 x 1   

1 Afwijking = (In-situ (nieuw) – In-situ (oud)) / In-situ (oud) * 100 % 
2 Afwijking = (Ex-situ (VKB) – In-situ (nieuw)) / In-situ (nieuw) * 100 % 

 
Uit tabel 4.7 blijkt dat bij het ex-situ onderzoek volgens de NVN 5720 wat lagere gehalten 
aan verontreinigingen (DDT/DDD/DDE, som 10 PAK) en een lager zandgehalte zijn waarge-
nomen dan bij het ex-situ onderzoek volgens VKB 1018. De heterogeniteit van de bagger-
specie is hiervan waarschijnlijk de oorzaak. Dat de resultaten van het ex-situ onderzoek 
volgens NVN 5720 daardoor wat beter overeenkomen met het nieuwe in-situ onderzoek 
moet waarschijnlijk aan toeval worden toegeschreven. De geconstateerde verschillen heb-
ben overigens geen invloed op de klasse-indeling. 
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Tabel 4.7: Rijsdijk (locatie 5), vergelijking ex-situ (VKB 1018) / ex-situ (NVN 5720). De klassebepalende parame-
ters zijn vetgedrukt weergegeven; parameters die boven de streefwaarde zijn aangetoond (klasse 0) zijn cursief 
weergegeven. 

 Ex-situ (VKB) Ex-situ (NVN) Afwijking ex-situ (NVN) /  ex-situ 
(VKB) (%)1 

Datum bemonstering: April 2003 April 2003  

Protocol: VKB 1018 NVN 5720  

Droge stof (%) 58,70 55,90 -5 

Organisch stofgehalte (%) 5,40 8,17 51 

Lutumgehalte (% ds) 14,00 9,17 -35 

Zandgehalte (%) 46,13 40,91 -11 

Cd (mg/kg ds) <0,40 0,32  

Hg (mg/kg ds) 0,09 0,10 15 

Cu (mg/kg ds) 19,00 18,33 -4 

Ni (mg/kg ds) 13,50 15,00 11 

Pb (mg/kg ds) 27,50 47,67 73 

Zn (mg/kg ds) 83,00 111,33 34 

Cr (mg/kg ds) 26,00 23,67 -9 

As (mg/kg ds) 7,75 9,77 26 

Minerale olie (mg/kg ds) 75,00 71,67 -4 

Som 7 PCB’s (µg/kg ds) 7,00 5,54 -21 

Som DDT/DDD/DDE (µg/kg ds) 13,35 20,86 56 

Som 10 PAK (mg/kg ds) 1,52 2,14 41 

Toetsing NW4 
(aantal x klasse) 

2 x 2 3 x 2  

1 Afwijking = (Ex-situ (NVN) – Ex-situ (VKB)) / Ex-situ (VKB) * 100 % 

 
 
4.3.6 Schenkeldijk 

In tabel 4.8 zijn de resultaten voor de locatie ‘Schenkeldijk’ weergegeven. Uit de tabel 
blijkt dat: 
- Voor de klassebepalende parameter PAK (in-situ klasse 3) het gemeten gehalte ex-situ 

lager ligt dan in-situ. Dit kan erop duiden dat ondergrond is meegebaggerd, maar ook 
toevallige afwijkingen als gevolg van bemonstering, monstervoorbewerking en analyse 
kunnen een rol spelen. 

- De resultaten van het oude in-situ komen voor de relevante parameters (organisch stof, 
zandgehalte, PAK) over het algemeen goed overeen met het nieuwe in-situ onderzoek. 
Opvallend is het grote verschil in lutumgehalte. Dit verschil is vermoedelijk veroorzaakt 
door de meting op twee verschillende laboratoria. Veel laboratoria gebruiken voor de 
bepaling van het lutumgehalte meetmethoden die onderling enigszins afwijken en die 
enigszins afwijken van de norm (NEN 5753). 
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Tabel 4.8: Schenkeldijk (locatie 6). Het baggerwerk is uitgevoerd door de te baggeren watergang af te dammen 
en droog te zetten. Na het droogzetten is de bagger met een kraan ontgraven en per vrachtwagen afgevoerd naar 
een tijdelijk depot. De klassebepalende parameters zijn vetgedrukt weergegeven; parameters die boven de streef-
waarde zijn aangetoond (klasse 0) zijn cursief weergegeven. 

 In-situ (oud) In-situ 
(nieuw) 

Ex-situ 
(VKB) 

Ondergrond Afwijking in-situ 
(nieuw) / in-situ 

(oud) (%)1 

Afwijking ex-situ 
(VKB) / in-situ 
(nieuw) (%)2 

Datum bemonstering: April 2001 Jan. 2003 April 2003 Jan. 2003   

Protocol: Nota uitwerking 
baggerbeleid II 

NVN 5720 VKB 1018    

Droge stof (%) 35,00 36,47 52,90 56,90 4 45 

Organisch stofgehalte (%) 9,00 9,80 7,15 7,20 9 -27 

Lutumgehalte (% ds) 25,00 13,00 21,00 17,00 -48 62 

Zandgehalte (%) 28,00 27,12 30,18 17,59 -3 11 

Cd (mg/kg ds) <2,00 0,47 0,34 <0,40  -27 

Hg (mg/kg ds) 0,20 0,14 0,12 0,06 -32 -12 

Cu (mg/kg ds) 21,00 21,33 28,50 8,40 2 34 

Ni (mg/kg ds) 15,50 19,67 19,00 19,00 27 -3 

Pb (mg/kg ds) 26,00 28,33 26,00 14,00 9 -8 

Zn (mg/kg ds) 103,00 106,00 99,50 51,00 3 -6 

Cr (mg/kg ds) 21,00 32,33 38,50 31,00 54 19 

As (mg/kg ds) 8,50 11,33 11,00 11,00 33 -3 

Minerale olie (mg/kg ds) <90,00 153,33 50,00 30,00  -67 

Som 10 PAK (mg/kg ds) 10,51 11,61 5,98 0,19 10 -49 

Toetsing NW4 
(aantal x klasse) 

1 x 3 1 x 0 
2 x 3 

2 x 2 1 x 0   

1 Afwijking = (In-situ (nieuw) – In-situ (oud)) / In-situ (oud) * 100 % 
2  Afwijking = (Ex-situ (VKB) – In-situ (nieuw)) / In-situ (nieuw) * 100 % 

 
 
4.3.7 De Poort 

In tabel 4.9 zijn de resultaten voor de locatie ‘De Poort’ weergegeven. Uit de tabel blijkt 
het volgende: 
- Voor de belangrijkste verontreinigingen met metalen (koper, zink, lood) en PAK ligt het 

gemeten ex-situ gehalte duidelijk lager ligt dan het in-situ gemeten gehalte. Opvallend 
is ook het veel lagere organisch stofgehalte ex-situ. In het ex-situ zijn voor organisch 
stof, koper, lood, zink en PAK grote verschillen tussen duplomonsters aangetroffen. 
Mogelijk is het berekende ex-situ gemiddelde daarom niet representatief voor het wer-
kelijke partijgemiddelde. Bij minerale olie is geen sprake van een sterk verschil tussen 
duplomonsters. 

- Aangezien minder baggerspecie is verwijderd dan op basis van het theoretisch profiel 
was ingeschat, is het niet waarschijnlijk dat het verschil tussen in-situ en ex-situ kwali-
teit volledig kan worden verklaard uit het meebaggeren van ondergrond. 

 
 
 
 



 
 
 
Resultaten monitoring verschillen in-situ en ex-situ onderzoek baggerspecie  pagina 28 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
Opgesteld door De Straat Milieu-adviseurs B.V. 
8 december 2003  

 

- In het oude in-situ onderzoek zijn voor de belangrijkste verontreinigende stoffen (vooral 
koper, zink en lood) duidelijk lagere gehalten gemeten dan in het nieuwe in-situ onder-
zoek. De gemeten gehalten in het oude in-situ onderzoek zijn vaak beter in overeen-
stemming met het ex-situ onderzoek. Ook het organisch stofgehalte is in het oude in-
situ onderzoek beter in overeenstemming met het ex-situ onderzoek. Mogelijk is in het 
nieuwe in-situ onderzoek niet het werkelijk gebaggerde profiel (representatief) bemon-
sterd (zie figuur 4.2, bemonsteringssituatie A). 

- De grote verschillen tussen de onderzoeken hebben ertoe geleid dat de baggerspecie, 
die aanvankelijk als klasse 3 was beoordeeld, in het monitoringsonderzoek in-situ en 
ex-situ in zowel klasse 2 als in klasse 3 en klasse 4 is ingedeeld. 

Tabel 4.9: Baggerspecie Haven De Poort te Den Helder (locatie 7). Het baggerwerk is uitgevoerd met een kraan 
en per vrachtwagen afgevoerd naar een tijdelijk depot. De klassebepalende parameters zijn vetgedrukt weergege-
ven; parameters die boven de streefwaarde zijn aangetoond (klasse 0) zijn cursief weergegeven. 

 In-situ (oud) In-situ 
(nieuw) 

Ex-situ 
(VKB) 

Ondergrond Afwijking in-situ 
(nieuw) / in-situ 

(oud) (%)1 

Afwijking ex-situ 
(VKB) / in-situ 
(nieuw) (%)2 

Datum bemonstering: April 2002 Okt. 2002 Nov. 2002 April 2002   

Protocol: NVN 5720 NVN 5720 VKB 1018    

Droge stof (%)  25,63 30,10 50,90  17 

Organisch stofgehalte (%) 11,07 19,33 9,25 7,38 75 -52 

Lutumgehalte (% ds) 11,34 21,67 22,00 35,00 91 2 

Zandgehalte (%)  20,76 19,70   -5 

Cd (mg/kg ds) 1,00 0,83 0,77 <0,40 -17 -8 

Hg (mg/kg ds) 0,61 0,34 0,31 0,09 -44 -9 

Cu (mg/kg ds) 100,00 190,00 107,50 11,00 90 -43 

Ni (mg/kg ds) 23,00 23,00 21,25 28,00 0 -8 

Pb (mg/kg ds) 150,00 269,00 95,00 20,00 79 -65 

Zn (mg/kg ds) 390,00 416,67 272,75 69,00 7 -35 

Cr (mg/kg ds) 37,00 42,00 43,00 49,00 14 2 

As (mg/kg ds) 14,00 13,00 12,75 17,00 -7 -2 

Minerale olie (mg/kg ds) 920,00 686,67 700,00 <20,00 -25 2 

Som 10 PAK (mg/kg ds) 17,38 33,31 21,46 0,14 92 -36 

Toetsing NW4 
(aantal x klasse) 

1 x 3 1 x 2 
1 x 3 
1 x 4 

1 x 2 
2 x 3 
1 x 4 

1 x 0   

1 Afwijking = (In-situ (nieuw) – In-situ (oud)) / In-situ (oud) * 100 % 
2 Afwijking = (Ex-situ (VKB) – In-situ (nieuw)) / In-situ (nieuw) * 100 % 
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4.4 Discussie 

Uit paragraaf 4.3 blijkt dat ex-situ zowel hogere als lagere gehalten aan verontreinigingen 
en zowel hogere als lagere zandgehalten, organisch stofgehalten en lutumgehalten zijn 
aangetroffen.  
 
Uit de duplobepalingen bij het ex-situ onderzoek blijkt dat soms grote afwijkingen tussen 
de monsters worden gevonden. Gezien het feit dat monstervoorbewerking en analyses 
volgens AP04-voorschriften zijn uitgevoerd, is het nemen van grepen uit de partij vermoe-
delijk de belangrijkste bron van deze afwijkingen. De verschillen tussen de duplo’s zijn bij 
de partijen van Singelplan te Rotterdam en Angstel te Abcoude duidelijk groter gebleken 
dan bij de partijen van Rijsdijk en Schenkeldijk. De partijen van Singelplan en Angstel zijn 
bij de overslag van de baggerspecie bemonsterd, de partijen van Rijsdijk en Schenkeldijk 
zijn bemonsterd in een tijdelijk depot.  
 
Bij de in-situ gegevens moet er telkens rekening mee worden gehouden dat het partijge-
middelde mogelijk niet geheel representatief is voor het partijvolume. In de gehanteerde in-
situ onderzoeksprotocollen worden mengmonstervakken ingedeeld op basis van lengte of 
oppervlakte. Als de mengmonstervakken zijn ingedeeld op basis van de lengte van de wa-
tergang is het rekenkundig gemiddelde van mengmonsters alleen representatief voor het 
partijvolume als de breedte van de watergang en de dikte van de te baggeren laag overal 
gelijk zijn. Als de mengmonstervakken zijn ingedeeld op basis van oppervlakte, is het re-
kenkundig gemiddelde van de mengmonsters representatief voor het partijvolume als de 
dikte van de te baggeren laag overal gelijk is. 
 
Als de daadwerkelijk gebaggerde hoeveelheid goed overeenkomt met de vooraf vastgestel-
de te baggeren hoeveelheid, blijken de resultaten van de ex-situ metingen meestal vrij goed 
overeen te komen met de in-situ metingen. Verschillen tussen in-situ en ex-situ partijge-
middelden kunnen veroorzaakt zijn door onnauwkeurigheden als gevolg van de onder-
zoeksstrategie in-situ en ex-situ (protocol, uitvoering veldwerk). Ook is het mogelijk dat 
plaatselijk teveel is gebaggerd, maar dat dit is gecompenseerd door elders niet de gehele 
vooraf vastgestelde te baggeren laag te verwijderen. 
 
Het verschil in-situ/ex-situ in het zandgehalte blijft in absolute zin meestal beperkt tot enke-
le procenten. Op één locatie (Angstel, bestemming verwerkingsinrichting) is het gemeten 
zandgehalte ex-situ 70% en in-situ 50%. Dit verschil kan op grond van de beschikbare ge-
gevens niet volledig worden verklaard uit het meebaggeren van de ondergrond of een on-
juiste in-situ bemonstering. Heterogeniteit in-situ en een meetafwijking ten gevolge van de 
monstervoorbewerking en analyse op het laboratorium kunnen het verschil mogelijk mede 
verklaren. 
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De oorzaak van geconstateerde sterke verschillen in lutumgehalte moet vermoedelijk deels 
worden gezocht in de verschillen die zich tussen laboratoria voordoen. 
  
De verschillen tussen in-situ en ex-situ leiden soms tot een andere klasse-indeling. In het 
monitoringsonderzoek is dit bijvoorbeeld aangetoond voor de partij baggerspecie uit het 
Singelplan Rotterdam met bestemming Slufter en voor de partijen baggerspecie uit de Ang-
stel. Voor de betreffende drie partijen geldt overigens dat de klasse-indeling op grond van 
het eerder uitgevoerde (oude) in-situ onderzoek beter in overeenstemming is met het ex-
situ onderzoek. De bestemming van de baggerspecie was op basis van dit oude in-situ on-
derzoek al bepaald. 
 
Bij vergelijking van het oude in-situ onderzoek met het nieuwe in-situ onderzoek in het ka-
der van de monitoring zijn zowel positieve als negatieve afwijkingen in de gehalten aan 
verontreinigingen en in het zandgehalte geconstateerd. Voor de onderzochte watergangen 
geldt dat er geen sprake is van sterke aanslibbing of erosie, noch van invloed van lokale of 
diffuse bronnen. In sommige gevallen lijkt het erop dat bij het in-situ onderzoek niet exact 
de te baggeren laag is bemonsterd. De geconstateerde verschillen kunnen verder mogelijk 
deels worden toegeschreven aan het gehanteerde protocol (aantallen monsters en analy-
ses). Bij een extensieve bemonstering van de waterbodem is de kans groter dat eventuele 
‘spots’ met verontreinigingen worden gemist dan bij een intensievere bemonstering. Gezien 
het grote aantal factoren dat de in-situ/ex-situ verschillen kan veroorzaken, kunnen op ba-
sis van de beschikbare gegevens echter geen duidelijke conclusies worden getrokken over 
de geschiktheid van de gehanteerde onderzoeksprotocollen.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Het uitgevoerde monitoringsonderzoek voor zeven partijen baggerspecie moet gezien wor-
den als een verkenning van de verschillen die zich voordoen tussen in-situ en ex-situ en 
van de oorzaken daarvan. Er is een groot aantal factoren die een verschil tussen in-situ en 
ex-situ kunnen veroorzaken. Het monitoringsonderzoek is beperkt tot de meest voorko-
mende combinaties van onderzoekspraktijk, baggertechniek en wijze van transporteren.  
Deze beperking betekent dat in het monitoringsonderzoek relatief kleine partijen (<6.000 
m3) die met gebruikelijke technieken zijn gebaggerd (schuifboot met kraan, droogzetten 
watergang en afgraven met kraan). De baggerspecie is per beunbak of per as afgevoerd 
naar de (eind)bestemming. In het monitoringsonderzoek is de invloed van de dynamiek van 
de waterbodem en van wijziging in de belasting met verontreinigingen vanuit lokale of dif-
fuse bronnen gereduceerd. De reductie is enerzijds bereikt door het onderzoek te richten op 
niet-dynamische watersystemen en anderzijds door kort voor het baggeren de kwaliteit in-
situ te meten.  
 
Uit het monitoringsonderzoek is het volgende gebleken: 
 
- In de huidige baggerpraktijk is het niet eenvoudig om ex-situ een representatieve be-

monstering van een partij baggerspecie uit te voeren. Op de (eind)bestemming van de 
baggerspecie vindt vaak menging plaats met andere partijen, zodat uitvoering van een 
partijbemonstering daar niet mogelijk is. Het uitvoeren van een representatieve bemon-
stering in het transportmiddel (beun, vrachtwagen) is vanwege de laagdikte vaak lastig. 
Daarnaast moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen om de veiligheid van de 
monsternemer te garanderen, met hoge kosten als gevolg. Gezien het voorgaande is er 
in het monitoringsonderzoek voor gekozen om de bemonstering uit te voeren bij de 
overslag van de baggerspecie op het transportmiddel. Om kosten te besparen zijn de 
grepen niet telkens na gelijke tijdsintervallen genomen, maar is telkens na een vast 
tijdsinterval (één keer per dag) een serie grepen genomen.  

 
- Bij het ex-situ onderzoek bleken zich vaak grote verschillen tussen duplomonsters voor 

te doen. Het nemen van grepen uit de partij blijkt daarbij de grootste bron van afwij-
kingen in het meetresultaat. Uit de sterke verschillen tussen duplo’s volgt dat het re-
kenkundig gemiddelde van de metingen relatief sterk kan afwijken van het werkelijke 
partijgemiddelde. Dit bemoeilijkt de interpretatie van het monitoringsonderzoek. Bij het 
trekken van conclusies uit de meetresultaten is hiermee rekening gehouden. 

 
- Om de verschillen tussen in-situ en ex-situ kwaliteit te kunnen verklaren, is voor de 

zeven partijen de daadwerkelijk gebaggerde hoeveelheid vergeleken met de vooraf be-
rekende te verwijderen hoeveelheid. In grote lijnen blijkt dat de verschillen tussen in-
situ en ex-situ geringer zijn als de verwijderde hoeveelheid goed overeenkomt met de 
vooraf berekende te verwijderen hoeveelheid. Er zijn ex-situ zowel hogere als lagere 
gehalten aan verontreinigingen en zowel hogere als lagere zandgehalten aangetroffen.  
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- Voor twee locaties is op grond van de gebaggerde hoeveelheden aangetoond dat 

waarschijnlijk ondergrond is meegebaggerd. Op deze locaties lijken de gehalten aan 
verontreinigingen en het zandgehalte inderdaad beïnvloed door de kwaliteit van de on-
dergrond. 

 
- Het verschil in zandgehalte blijft in absolute zin meestal beperkt tot enkele procenten. 

Op één locatie is het gemeten zandgehalte van de partij ex-situ 70% en in-situ 50%. 
De verklaring van dit verschil moet vermoedelijk worden gezocht in de heterogeniteit 
in-situ en in de meetfout op het laboratorium. 

 
- Ondanks het feit dat het monitoringsonderzoek zich heeft gericht op niet-dynamische 

wateren zijn, in vergelijking met de verschillen tussen in-situ en ex-situ, vaak relatief 
grote afwijkingen aangetoond tussen het in-situ onderzoek in monitoringskader en het 
in-situ onderzoek dat eerder op dezelfde locatie is uitgevoerd. De afwijkingen betreffen 
zowel positieve als negatieve afwijkingen in de fysische samenstelling (zandgehalte, lu-
tumgehalte, organisch stofgehalte) en in de gehalten aan verontreinigingen. Mogelijk is 
het niet exact bemonsteren van de te baggeren laag in één van beide onderzoeken of in 
beide onderzoeken deels de oorzaak. Vooral voor de bepaling van het lutumgehalte zijn 
er verder aanwijzingen dat verschillen tussen laboratoria de oorzaak kunnen zijn.  

 
- Bij het ex-situ onderzoek is op vier locaties grof vuil aangetroffen. Dit grof vuil was bij 

het in-situ onderzoek niet waargenomen. 
 
- De geconstateerde verschillen tussen in-situ en ex-situ kwaliteit en samenstelling leiden 

soms tot verschillen in klasse-indeling.  
 
Ondanks de gekozen werkwijze, waarbij het aantal factoren dat verschillen tussen in-situ 
en ex-situ kan veroorzaken is gereduceerd, blijkt het aantal factoren nog te groot om een-
duidige conclusies uit de onderzoeksresultaten te kunnen trekken. Aanbevolen wordt om 
de monitoringsgegevens aan te vullen met gegevens van partijen baggespecie, die speci-
fiek inzicht geven in: 
- De toevallige meetfout bij het nemen van grepen uit een partij baggerspecie in-situ; 
- De toevallige meetfout bij het nemen van grepen uit een partij baggerspecie ex-situ; 
- De toevallige fout die het gevolg is van het samenstellen van mengmonsters, het ho-

mogeniseren van de mengmonsters en het nemen van analysemonsters uit het meng-
monsters (monstervoorbewerking); 

- De toevallige meetfouten die zich binnen één laboratorium en tussen laboratoria voor-
doen. 

 
Vervolgens kan met behulp van statistische methoden (variantie-analyse) worden nagegaan 
welke verbeteringen in de onderzoeks- of baggerpraktijk zinvol zijn.  
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