
Inleiding
Bij het doorlopen van de saneringsketen van het eerste
onderzoek naar verontreiniging tot en m

et de nazorg van
een gesaneerde w

aterbodem
 m

aakt een initiatiefnem
er

diverse keuzes, w
aaronder het besluit tot saneren. D

e initi-
atiefnem

er neem
t hierbij, bew

ust of onbew
ust, onzekerhe-

den voor lief. 
A

ls de uitgangssituatie in het begin van het project niet
goed in beeld is gebracht, leidt dit tot ongew

enste situaties
in een later stadium

, veelal in de uitvoeringsfase. H
et

gevolg is dat bij de uitvoering m
eer kosten gem

aakt m
oe-

ten w
orden om

 de w
aterbodem

 alsnog goed op te leveren,
of dat er m

eer restverontreiniging achterblijft. G
oed onder-

zoek naar de verontreinigsituatie is van w
ezenlijk belang

om
 goede voorbereidingen voor de uitvoering te kunnen

treffen. H
ierm

ee kan voorkom
en w

orden dat het project
qua tijd en geld over de kop gaat, of dat het saneringsdoel
niet gehaald w

ordt. 

D
eze handreiking geeft een sam

envatting van de m
eest

relevante onzekerheden en geeft tips hoe hierm
ee om

 te
gaan, zodat de beheersbaarheid en de doelm

atigheid van
w

aterbodem
saneringsprojecten vergroot w

orden. 

B
eslism

om
enten

In het schem
a hiernaast staan de m

eest elem
entaire stap-

pen en te nem
en beslissingen gedurende een saneringske-

ten. D
oor het m

aken van aannam
es kunnen onjuiste keu-

zes w
orden genom

en. H
et vaststellen van de ernst en

urgentie van een geval van verontreiniging kan bijvoor-
beeld gebaseerd zijn op onzekerheden in zeer gedetailleer-
de aspecten van het onderzoek. D

eze onzekerheden kun-
nen een belangrijk risico voor het project en het slagen
van de sanering zijn. H

et is belangrijk om
 bij elke beslissing

de overw
egingen en beschikbare inform

atie goed tegen
het licht te houden. K

ortom
, w

ees voldoende zeker van de
onderliggende inform

atie, of stel anders het te nem
en

besluit uit tot de onzekerheden opgehelderd zijn. 

D
e inform

atiebehoefte w
ijzigt zich m

et het doorlopen van
de saneringsketen; de inform

atie voor de bepaling van
ernst en urgentie is bijvoorbeeld anders dan inform

atie die
gebruikt w

ordt voor het bepalen van de w
ijze van saneren.

O
ok het detailniveau w

ijzigt in de loop van het traject. Elk
beslism

om
ent heeft zijn eigen inform

atiebehoefte: richt je
project hierop in. Probeer niet m

et één groot onderzoek
alle toekom

stige vragen te beantw
oorden.

C
om

m
unicatie

N
iet alleen voor besluitvorm

ing is het gebruik van de juiste
inform

atie op het juiste m
om

ent van prim
air belang.

Tijdens het doorlopen van de saneringsketen heeft de initi-
atiefnem

er op verschillende tijdstippen interactie m
et vele

aktoren. A
l deze aktoren dienen tijdig en volledig van

inform
atie voorzien te w

orden. D
e initiatiefnem

er is de spil
in het proces. D

e initiatiefnem
er geeft de inform

atie van
de ene actor goed door aan de andere actoren; dat w

at
bijvoorbeeld van belang is voor de aannem

er die het w
erk

uitvoert, is ook relevant voor het bevoegd gezag. H
et

klinkt m
isschien als een open deur, m

aar duidelijke com
-

m
unicatie m

et betrokkenen en het eenduidig vastleggen 

van aannam
es, keuzes en randvoorw

aarden is van prim
air 

belang voor het ondervangen van onzekerheden en het
beheersbaar houden van een project. O

ok het com
m

uni-
ceren over de exacte reden van de sanering en het
beoogde (m

ilieu) resultaat draagt bij aan een doelm
atige

uitvoering.

Toelichting bij tips
1. D

oe goed historisch onderzoek:
denk verder door dan alleen het volgen van een N

EN
-

voorschrift. G
oed historisch onderzoek geeft concrete

inform
atie over het vroegere gebruik van het gebied,

bronnen van verontreiniging, de ontstaansgeschiedenis
van de w

aterbodem
laag en veranderingen hierin als

gevolg van de dynam
iek van het w

atersysteem
. W

ees kri-
tisch op het ontbreken van inform

atie en de consequen-
ties hiervan. G

ebruik historisch inform
atie zow

el bij het
opstellen van een bem

onsteringsplan als bij de planvor-
m

ing en voorbereiding van de uitvoering.

2. M
aak een gegevensinw

inplan: 
doe gericht onderzoek en sluit aan op de keuzes die op
dat m

om
ent in het projekt gem

aakt dienen te w
orden.

H
et doen van teveel onderzoek heeft het risico dat gege-

vens verouderd zijn op het m
om

ent dat ze nodig zijn.
Tevens bestaat dan de kans dat de inform

atie niet goed
aansluit bij de te beantw

oorden vragen. M
aak zonodig

een ‘gegevens-inw
in-plan’, m

et andere w
oorden geef aan

w
elke gegevens op w

elk tijdstip nodig zijn om
 het proces

goed te doorlopen. 

3. W
aarborg m

eetkw
aliteit: 

M
eten is een terugkerende activiteit tijdens het gehele

traject. O
p basis van m

eetresultaten w
orden antw

oorden

op vragen geform
uleerd en w

orden keuzes gem
aakt voor

het vervolg. D
e kw

aliteit van de onderliggende m
eetgege-

vens is van essentieel belang. Suggesties voor het w
aar-

borgen van de m
eetkw

aliteit  zijn:
* neem

 de m
eetresultaten niet zonderm

eer voor w
aar,

m
aar verifieer de data, kloppen de data m

et verw
achtin-

gen, overw
eeg een “tegen-analyse” of een her-analyse;

* laat de resultaten rapporteren m
et een betrouw

baar-
heidsinterval van zow

el de m
eting als de bem

onstering.
* archiveer de data m

et verm
elding van: w

at is er gem
e-

ten, hoe is gem
eten, hoe is bem

onsterd, hoe heeft opslag
van het m

onster plaatsgehad, w
aar is bem

onsterd, w
an-

neer is bem
onsterd en w

anneer is gem
eten en door w

ie
zijn de w

erkzaam
heden uitgevoerd.

4. Saneringsdoelstelling: 
Specificeer de saneringsdoelstelling naar het betreffende
m

ilieurisico (risico voor verspreiding naar grond- of opper-
vlaktew

ater, risico’s voor ecologie of m
ens) en eventuele

nevendoelstelling. Form
uleer de doelstelling in m

eetbare
term

en en stem
 hier de sanerende m

aatregelen en m
onito-

ring (achteraf) op af. 

5. O
verw

eeg een saneringsproef: 
een proef w

aarbij op praktijkschaal gebaggerd of afgedekt
w

ordt, levert zeer w
aardevolle inform

atie op voor het defi-
nitieve ontw

erp van de sanering. H
ierbij kan w

orden
gedacht aan baggertechnische inform

atie als m
engselver-

houding of sam
enstelling slib, m

aar ook aan effektiviteit
van de m

aatregel. Bovendien w
ordt inzicht verschaft in de

nauw
keurigheid van w

erken en de kw
aliteit van de w

ater-
bodem

 die achterblijft. 

6. O
verw

eeg saneringsw
ijze vanuit een gebiedsvisie: 

de haalbaarheid, de doorlooptijd en de doelm
atigheid van

een sanering kunnen aanzienlijk w
orden verbeterd door

sam
enhang te zoeken m

et overige plannen zoals ‘R
uim

te
voor de R

ivier’, natuurontw
ikkeling of (nautisch) onder-

houd. Stel een saneringsvisie op voor een gebied w
aarin

ook het aspect herverontreiniging w
ordt m

eegenom
en en

w
aar ruim

te is voor funktionele oplossingen als bijvoor-
beeld afdekken van de verontreiniging of een com

binatie
van verw

ijderen en afdekken. R
andvoorw

aarde is natuurlijk
dat de om

standigheden de keuze voor afdekken toelaten,
denk m

et nam
e aan de afw

ezigheid van nautische belan-
gen, de afw

ezigheid van erosie en het m
ilieurisico dat

speelt. Bij risico’s voor verspreiding naar grondw
ater ligt

afdekken niet in de rede. 

7. M
aak verw

achtingen over rest- en herverontreiniging
inzichtelijk: 
V

oor de beheersbaarheid van een projekt w
ordt veelal

gekozen voor een verw
ijderingsdoelstelling. M

aak hierbij
goed inzichtelijk w

elke restverontreiniging verw
acht w

ordt
en w

elke risico’s dit nog m
et zich m

ee kan brengen. G
eef

ook de verw
achtingen ten aanzien van de herverontreini-

ging en hanteer een gunstig en een ongunstig scenario ten
aanzien van de kw

aliteit van het aangevoerde slib.
A

nticipeer op ongunstige ontw
ikkelingen en bedenk m

aat-
regelen als deze situatie zich onverhoopt voordoet. N

eem
de verw

achte rest- en herverontreiniging en de m
onitoring

hiervan m
ee in de nazorg en nacontrole van de sanering.

8. D
oe een nauw

keurigheidsanalyse: 
Een nauw

keurigheidsanalyse heeft tot doel om
 inzichtelijk

te m
aken m

et w
elke fout het resultaat van een serie van

elkaar opeenvolgende activiteiten om
geven is. D

e basis
w

ordt gevorm
d door het opsom

m
en van alle (deel)acti-

viteiten die uitgevoerd w
orden om

 tot het gew
enste resul-

taat te kom
en. H

et resultaat kan zijn een gebaggerde
w

aterbodem
, m

aar ook een in beeld gebrachte verontrei-
nigde w

aterbodem
laag. N

auw
keurigheidsanalyse leert dat

het onderzoek een foutenm
arge kent die kan oplopen tot

enkele decim
eters; baggeren kent echter een foutenm

arge
van enkele centim

eters. D
it is niet m

et elkaar in balans en
is niet doelm

atig voor de uitvoering van de sanering.
Probeer bij de voorbereiding van een sanering toe te w

er-
ken naar foutenm

arges die in dezelfde orde van grootte te
liggen en stem

 de eisen aan de uitvoering van het bagger-
w

erkhierop af. Zie ook valkuil 11.

9. Beheersbaarheid uitvoering: 
D

e m
akkelijkste m

anier om
 de uitvoering beheersbaar te

m
aken en te houden is m

et behulp van baggerhoeveelhe-
den. O

verschrijding van vastgestelde hoeveelheden leidt
tot overschrijding van budgetten en planning. D

e eenvou-
digste m

anier om
 dit beheersbaar te houden is de aanne-

m
er te laten baggeren tot een vaste diepte.

R
andvoorw

aarde hierbij is dat het m
ilieuhygiënische doel

van de sanering hierm
ee niet in het geding kom

t. G
a ook

na w
aar (op een natuurlijke w

ijze) afgedekt kan w
orden.

D
it drukt de kosten om

dat geen of slechts w
einig veront-

reinigde specie hoeft te w
orden gebaggerd, getranspor-

teerd en verw
erkt.

10. V
roegtijdige com

m
unicatie m

et om
geving: 

Bij een baggerw
erk zijn direkt betrokkenen in de om

geving
een belangrijke aktor die hinder van de uitvoering kunnen
ondervinden. V

roegtijdige com
m

unicatie hierover en het
m

aken van afspraken helpen voorkom
en dat onverhoeds

het w
erk m

oet w
orden stilgelegd. Bij een groot projekt

m
et een regionale im

pact kan een ‘actoren-analyse’ over-
w

ogen w
orden.

11. D
oe een T0- en een T1-m

eting: 
V

oer kort voor de sanering een T0-m
eting en direkt na

afloop een T1-m
eting uit, w

aarbij de situatie goed vastge-
legd w

ordt. D
oor dit sam

en m
et de aannem

er te doen,
w

orden lastige discussies over de uitvoering van het w
erk

voorkom
en.

Toelichting bij V
alkuilen

1. Beknibbelen op onderzoek: 
het is riskant om

 vanuit financiële overw
egingen te korten

op de onderzoeksinspanning. G
a voor de kw

aliteit van het
onderzoek. H

iaten in het onderzoek kunnen als een boe-
m

erang terugkom
en in de uitvoeringsfase. Tijdens de uit-

voering zullen dan extra kosten gem
aakt m

oeten w
orden

om
 het één en ander naar behoren op te lossen. In de

regel zullen deze extra kosten in de uitvoering evenredig
veel hoger zijn dan onderzoekskosten vooraf.

2. V
erschillende interpretaties: 

ervaring leert dat het beschrijven van dezelfde bodem
lagen

op basis van visuele kenm
erken per persoon kan verschil-

len, bijvoorbeeld w
at de één slibhoudend zand noem

t is bij

een ander zandhoudend slib. Probeer m
et één boor-

m
eester te w

erken. O
nderzoek m

onsters op granulaire
sam

enstelling om
 de koppeling m

et afzetgeschiedenis en
boorbeschrijvingen te kunnen m

aken. M
aak gebruik van

gebiedskennis.

3. Positiebepaling onnauw
keurig: 

bekend is dat plaatsbepaling en m
et nam

e de hoogtebepa-
ling van de bovenkant van de w

aterbodem
 bij boringen

m
inder nauw

keurig is. D
it geldt in sterke m

ate bij oudere
onderzoeken. H

oud hier rekening m
ee en stel zonodig

hoogtes bij. V
ergelijk de gegevens ook eens m

et inform
atie

van lodingen en doe altijd aanvullende peilingen.

4. A
annam

es zijn boterzacht: 
saneringsm

aatregelen w
orden (deels) gebaseerd op basis

van aannam
es. H

et is zaak te onderkennen w
elke aanna-

m
es dusdanig cruciaal en boterzacht zijn, dat hierdoor het

slagen van de sanering in het geding is. Bijvoorbeeld een
onjuiste aannam

e over de oorzaak van het m
ilieurisico leidt

tot de keuze van een verkeerde saneringsw
ijze en onder-

m
ijnt hierm

ee het m
ilieuhygiënische doel van de sanering.

O
ok onjuiste, te optim

istische aannam
es over het optreden

van herverontreiniging na de sanering trekken een zw
are

w
issel op het succes van de sanering. W

ees je bew
ust van

de zekerheid van de gem
aakte aannam

es en consequenties
hiervan voor de sanering. 

5. G
een goede overdracht van inform

atie: 
praktijkgevallen zijn er legio w

aarbij geen volledige infor-
m

atieoverdracht heeft plaatsgevonden tussen betrokken
actoren. D

e gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Bijvoorbeeld
een beschikking w

ordt genom
en op basis van het sane-

ringsplan, terw
ijl in het bestek genoem

de m
aatregelen ont-

breken. H
et bevoegd gezag handhaaft de beschikking en

de consequentie hiervan is dat tijdens de sanering het w
erk

w
ordt stilgelegd om

dat m
en zich niet aan het plan houdt.

Zorg voor een consistente en éénduidige schriftelijke over-
dracht van inform

atie, die bij voorkeur m
ondeling w

ordt
toegelicht. Betrek planvorm

ers en bestekopstellers bij het
saneringsonderzoek en andersom

. D
e initiatiefnem

er scha-
kelt tussen de verschillende actoren.

6. U
itgevoerd onderzoek ontoereikend voor keuze tussen

oplossingen: 
Stem

 onderzoek af op de saneringsvariant; een verw
ijde-

rings- en verw
erkingsvariant heeft een andere inform

atie-
behoefte dan een afdekkingsvariant. Bij verw

ijdering gaat
het vooral om

 de begrenzing van de verontreiniging, bij
afdekken draait het om

 de risicoreductie door afdekking
van de verontreinigde w

aterbodem
. Indien te vroeg is

gekozen voor een verw
ijderingsvariant zal het onderzoek

hierop ingericht w
orden en m

aakt dit de beoordeling van
de haalbaarheid van alternatieve oplossingen lastig.

7. V
ergunningen niet op tijd op orde: 

Er zijn legio oorzaken te noem
en w

aarom
 vergunningen

niet op tijd op orde zijn. A
nalyse van de situatie leert veelal

dat dit het gevolg is van (te) late en onvolledige com
m

uni-
catie. Betrek het bevoegd gezag derhalve vroeg bij de
voorgenom

en plannen en geef voldoende ruim
te om

 op-
en aanm

erkingen te kunnen verw
erken zodat de uiteinde-

lijke aanvraag snel in procedure kan.

8. R
esultaat voldoet niet aan saneringsdoelstelling: 

de grootste ongew
enste gebeurtenis van elk saneringspro-

jekt is dat het m
ilieuhygiënische resultaat achteraf niet vol-

doet aan de saneringsdoelstelling vooraf. H
iervoor zijn vele

valkuilen voor aan te w
ijzen die in het voorgaande al zijn

genoem
d, zoals hiaten in onderzoek, boterzachte aanna-

m
es, herverontreiniging onderschat, restverontreiniging

niet goed in beeld, etcetera. H
iernaast dient nog te w

or-
den verm

eld dat nazorg aan het einde van een sanering
m

eer is dan alleen het nem
en van een aantal controlem

on-
sters. O

m
 een evaluatie van de saneringsdoelstelling te

kunnen uitvoeren is een gedegen nazorg-plan nodig.  

9. W
erk w

ordt stilgelegd door een handhaver:
O

ok voor deze ongew
enste gebeurtenis zijn reeds verschil-

lende oorzaken genoem
d, zoals uitvoeringsm

ethode kom
t

niet overeen m
et saneringsplan. V

oorts is van belang dat
bij uitloop van een sanering door onverhoopte om

standig-
heden of door w

ijzigingen in het w
erk de geldigheid van

een vergunning kan verlopen of dat bepaalde randvoor-
w

aarden niet m
eer van toepassing zijn.

10. G
een rekening gehouden m

et de aanw
ezigheid van

m
unitie, puin of w

rakken: 
D

e m
ogelijke aanw

ezigheid van m
unitie, puin of w

rakken
is bij de voorbereiding van de sanering onvoldoende in
beeld is gebracht. D

e consequentie hiervan is dat stagnatie
optreedt bij de uitvoering of dat de m

ethode van uitvoe-
ring dient te w

orden aangepast. N
eem

 deze aspecten stan-
daard m

ee bij planvorm
ing van de sanering. Bekijk ook

m
ogelijke problem

en m
et stabiliteit van oevervoorzienin-

gen als gevolg van baggeren langs de oevers.

11. Er w
orden teveel eisen aan het baggeren gesteld.

Praktijkervaring leert dat baggerw
erken zeer nauw

keurig
uitgevoerd kunnen w

orden, zonder dat hierbij veel m
ors of

vertroebeling optreedt. D
it betekent dat aan een bagger-

w
erk eisen gesteld kunnen w

orden die niet altijd onder-
bouw

d of zinvol zijn. H
et stellen van erg strenge eisen aan

m
ors en vertroebeling bij saneringsw

erken kent tot op
heden geen m

ilieuhygiënische onderbouw
ing. G

eef ruim
te

in het saneringsplan en hierm
ee in de beschikking aan

nieuw
e, betere ideeën voor de uitvoering die op een later

tijdstip naar voren kom
en. 
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