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depot gebracht. Het depot wordt
afwisselend met een sliblaag en
een laag zand als drainlaag
opgebouwd. Het ophoogzand wordt
gebruikt in de kaden van het
depot. Op deze wijze wordt het
mogelijk om tot 40 m hoogte het
depot op te bouwen. De kosten
van dit precede liggen in de
orde van f 60,- per m3 verwerkte baggerspecie.

geven, zou in feite iedere partij baggerspecie apart
moeten worden gebaggerd, apart moeten worden getransporteerd en apart in (verticale) depot-compartimenten moeten worden geborgen (zie ook hoofdstuk 7«3-3*2).
De aard en samenstelling van de specie bepalen veelal of
een bepaalde reinigingstechniek toepasbaar is.
Indien men meerdere partijen baggerspecie bij elkaar zou
willen voegen, met het oog op de toekomstige reinigingsmogelijkheden, zou inzicht moeten bestaan in reinigingstechnieken, die in de toekomst ter beschikking komen en
aard en samenstelling van de specie die voor reiniging
in aanmerking komt. Daar een dergelijk inzicht niet of
nauwelijks aanwezig is, is ook een indeling van baggerspecie naar typen en kwaliteiten met het oog op reiniging niet mogelijk.
Een wellicht nog groter probleem zal worden gevormd door
de logistieke aspecten van het apart behandelen van
partijen baggerspecie, de technische aspecten van het
verticaal compartimenteren van depots en de kosten die
hiervan het gevolg zullen zijn. Om deze redenen is verticale compartimentering bij depots, in verband met een
eventuele reiniging in de toekomst, niet realistisch.
Hoewel de in hoofdstuk 8 besproken horizontale compartimentering de mogelijkheden tot het naderhand reinigen
van baggerspecie wel vergroot, moet een dergelijke compartimentering uit een oogpunt van reinigen als subop timaal worden gekarakteriseerd- Dientengevolge zullen,
om de mogelijkheden voor een eventuele toekomstige reiniging zo groot mogelijk te maken, reinigingstechnieken
ontwikkeld moeten worden, die zo min mogelijk "maatwerk", maar zo ruim mogelijk toepasbaar zijn (zie ook
hoofdstuk 7•3•3•2).

7.4.1. De meest milieuvriendelijke verwijderingsketen
De meest milieuvriendelijke verwijderingsketen wordt
door het volgende gekenmerkt.
Op grond van een gedegen op de locatie gericht vooronderzoek zullen de bagger- en transporttechniek en de
werkwijze worden gekozen. De specie zal met zo weinig
mogelijk toegevoegd water worden getransporteerd.
Voordat de specie in depot wordt gebracht worden zoveel
als mogelijk de relatief mobiele en afbreekbare organische contaminanten door toepassing van biologische technieken afgebroken. Bij vulling van het depot wordt horizontaal gecompartimenteerd. Dit betekent dat de specie
met relatief weinig mobiele verontreiniging (zie hoofdstuk 8) zoveel mogelijk aan de buitenzijde van het depot
wordt geplaatst en dat specie met verontreinigingen met
een hogere mobiliteit, afhankelijk van de depotvariant,
binnenin of bovenin het depot wordt geborgen. Dit zal
veelal betekenen dat de laatstgenoemde specie eerst
tijdelijk zal moeten worden opgeslagen en pas in een
later stadium in het depot kan worden gebracht.
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Zoals eerder aangegeven in dit hoofdstuk kan de meest
milieuvriendelijke depotvariant niet worden aangegeven.
Wei behoort, bij iedere depotvariant, bet advectief- en
diffusief transport van stoffen naar grond- en oppervlaktewater in voldoende mate te worden beperkt. De
keuze van de meest milieuvriendelijke depotvariant, de
digging ervan en de grootte zal op grond van risicobeschouwingen in relatie met de mogelijke locaties moeten
worden gemaakt.

7.4.2. De meest waarschijnlijke verwijderingsketen
Deze keten lijkt sterk op de vorige. Van de biologische
voorzuivering zal, vanwege praktische problemen, slechts
beperkt gebruik worden gemaakt.
Bij bet vullen van bet depot zal rekening worden gehouden met horizontale compartimentering.
De eerstkomende jaren zal de (zoete) baggerspecie voor
een belangrijk deel worden geborgen in enkele grote
depots die in de binnenwateren worden aangelegd. De
zoute specie zal worden geborgen in depots aan de kust
of in zee.
7.4.3. De meest economische verwijderingsketen
Hierbij zal weliswaar worden gelet op de uit een oogpunt
van milieu te stellen randvoorwaarden maar economische
factoren zullen bepalend zijn voor de te kiezen locaties, technieken en werkwijzen. Dit zal betekenen dat
met de grootst mogelijke capaciteit zal worden gebaggerd
en getransporteerd. Depots voor de zoete specie zullen
zolang dit mogelijk is, zo dicht mogelijk bij de plaatsen waar de specie wordt opgebaggerd, worden aangelegd.
De depots voor de zoute specie zullen kustlocaties kunnen zijn of putten in de Noordzee. De depots zullen,
zonder rekening te houden met horizontale compartimentering, worden gevuld.
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Hoofdstuk 8. Baggerspeciedepots
voor definitieve berging
8.1. Inleiding
Bij dit MER is het themarapport "Baggerspeciedepots voor
definitieve berging" met twee bijlagen als zelfstandig
te lezen rapport uitgebracht. Dit themarapport bouwt
weliswaar voort op het in 1989 uitgebrachte rapport "
IBC-criteria baggerspeciedepots" (lit. 5). maar door
nieuwe ontwikkelingen, met name op het gebied van waterkwaliteitsmodellen (Waterloopkundig Laboratorium), was
het thans mogelijk om de grondslagen voor de bouw van
depots beter te onderbouwen en nader te preciseren. Het
themarapport bevat twee bijlagen:
1. "Geohydrologische schematisering", welke gebruikt
werd voor:
2. "Verspreiding verontreiniging uit baggerspeciedepots
naar het grondwater" (Waterloopkundig Laboratorium
(WL)).
Het themarapport vormt de grondslag voor dit hoofdstuk
8. Hoofdstuk 8.2 beschrijft daarbij het mogelijk stoftransport vanuit het depot naar het grondwater. Hoofdstuk 8.3 geeft de mogelijkheden aan dit stoftransport te
beperken, terwijl hoofdstuk 8.4 nader ingaat op een
mogelijk stoftransport naar het oppervlaktewater en op
de mogelijke beperking daarvan. Hoofdstuk 8.5 beschrijft
daama verschillende depotvarianten.
Een vergelijking tussen ongeisoleerde depotvarianten
boven en / of onder grondwater met betrekking tot de
emissie (vracht/tijd; flux) is daarbij niet mogelijk.
De grootte van de emissie wordt namelijk in belangrijke
mate bepaald door factoren die niet gerelateerd zijn aan
een bepaalde depotvariant. Daarom zijn bij alle varianten zodanige maatregelen genomen (voorzieningen getroffen), dat alle depotvarianten met gelijke horizontale
afmetingen zijn te vergelijken met "emmers, waarbij in
elke emmer eenzelfde gaatje aanwezig is". De hoeveelheid
lek (stoftransport) die per depot naar het grondwater
plaatsvindt, is nu slechts afhankelijk van de (geo)hydrologische situatie ter plaatse. In feite geldt hetzelfde ten aanzien van het stoftransport naar het oppervlaktewater.
Ondanks het feit dat alle depots vrijwel aan dezelfde
eisen (kunnen) voldoen met betrekking tot de isolatie (I
van IBC), kunnen er toch grote verschillen ontstaan
tussen de depots. Deze verschillen hebben betrekking op
de problematiek van Beheersing (nazorg, hoofdstuk 8.6)
en de daaraan verbonden risico's, het ruimtebeslag en op
de mogelijkheden van Controle (hoofdstuk 8.7)Op basis van het bovenstaande worden in hoofdstuk 8.8 de
verschillende depotvarianten onderling vergeleken. Tevens wordt hierbij nagegaan of bepaalde depotvarianten
(alsnog) als IBC-depot moeten worden afgewezen, terwijl
op een mogelijke keuze met betrekking tot de meest mi-
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lieuvriendelijke variant nader wordt ingegaan.

8.2. Stoftransport naar het grondwater
Transport van stof fen vanuit een baggerspeciedepot vindt
plaats via de waterfase. Hierdoor kan het grondwater
verontreinigd worden. Er wordt van uitgegaan dat er voor
zware metalen sprake is van grondwaterverontreiniging,
indien de referentiewaarde voor grondwater wordt overschreden. Omdat er voor organische contaminanten geen
referentiewaarde voor grondwater is vastgesteld, wordt
hiervoor de A-waarde voor grondwater gehanteerd (lit.
16) . Omdat er van uit wordt gegaan dat grondwaterverontreiniging een verontreiniging van de vaste fase van de
bodem inhoudt, kan een verontreiniging van de vaste fase
verder buiten beschouwing blijven.
Het transport van stoffen vanuit een baggerspeciedepot
naar en in het grondwater wordt veroorzaakt door:
1. uittredend verontreinigd water;
2. diffusieprocessen;
3- grondwaterstroming en dispersie.

8.2.1. Uittredend verontreinigd water
Het merendeel van de baggerspeciedepots is door het verspuiten van de baggerspecie in de beginfase ongeconsolideerd. Het ongeconsolideerde depot is aan zetting onderhevig, omdat de baggerspecie volledig met water verzadigd is. Zolang de zetting (consolidatie) niet is voltooid, vindt uitpersing van overspannen water plaats. In
de beginfase verloopt de consolidatie snel en neemt na
verloop van tijd steeds verder af. Indien aan de onderzijde van het depot (uitgeperst) water onbelemmerd kan
uittreden, vindt de uitpersing van water tweezijdig
plaats: naar de onderzijde en naar de bovenzijde van het
depot.
In de praktijk zal een depot langzaam worden gevuld en
zal het merendeel van het water naar de bovenzijde worden uitgeperst. De totale hoeveelheid water, uitgedrukt
in meter waterschijf, die aan de onder- en bovenzijde
wordt uitgeperst is daarbij gelijk aan de totale zetting
van de baggerspecie.
De te verwachten mate en snelheid van consolidatie en de
hoeveelheid naar de onder- en bovenzijde van het depot
uitgeperst water is daarbij onder meer afhankelijk van
de dikte van het depot, de granulaire samenstelling van
de specie en de snelheid waarmee het depot wordt gevuld.
Daarom zullen voor elk depot apart consolidatieberekeningen moeten worden uitgevoerd. Het consolidatieproces
van een depot boven (grond)water verloopt in principe
identiek met die van een depot onder (grond)water. Afhankelijk van zojuist genoemde factoren kan de consolidatie van een depot vele tientallen jaren in beslag
nemen.
Na de consolidatiefase kan water het depot binnendringen
en door het depot stromen.
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De stroming van het water kan
worden beschreven met de Wet
van Darcy:
v = k.i, waarbij
v = stroomsnelheid (m/s),
k = doorlaatfactor (m/s),
i = gradient.
De doorlaatfactor van baggerspecie (sediment) kan in principe varieren van 10"
m/s
(zand) tot kleiner of gelijk
8
aan 10" m/s (klei).

Bij depots boven grondwater kan neerslag infiltreren. De
hoeveelheid water die hierbij maximaal door het depot
(bij verzadigde stroming onder een gradient van circa 1)
kan worden afgevoerd, is daarbij gelijk aan het neerslagoverschot. Het neerslagoverschot bedraagt in Nederland bij een begroeid oppervlak circa 300 mm/j. Een
dergelijke maximale afvoer vindt plaats indien de doorlaatfactor van de baggerspecie groter of gelijk is aan
1CT8 m/s. Bij lagere doorlaatfactoren zal slechts een
deel van het neerslagoverschot door het depot worden
afgevoerd. De rest van de overtollige neerslag zal dan
oppervlakkig en door ondiepe stroming tot afvoer komen.
Bij depots onder (grond)water zal de horizontale doorstroming van een depot, gezien de veelal geringe gradient (in grote delen van Nederland globaal 0,1 m op 100
m) en de veelal betrekkelijk geringe doorlaatfactor van
baggerspecie (naar schatting 10’8 m/s), te verwaarlozen
zijn (lit. 5)-

h2

b

Ah=h,-hj

^klei

wvp

j

wegzijging naar watervoerend
pakket t.g.v. stijghoogteverschil oh

Stroming in verticale richting door een depot onder
grondwater is echter niet te verwaarlozen, omdat in verticale richting veelal grotere gradienten voorkomen dan
in horizontale richting. Indien bijvoorbeeld tussen de
boven- en onderzijde van een depot een stijghoogteverschil (kwel / wegzijging) van 0,5 m zou voorkomen bij
een depot-dikte van 10 m, zou ondanks de betrekkelijk
geringe gradient (0,05) de verticale stroming door het
depot (bij een doorlaatfactor van de baggerspecie van
10'8 m/s) 16 mm/j zijn en derhalve niet te verwaarlozen.
Uit het bovenstaande blijkt dat, afhankelijk van de
doorlaatfactor, de hoeveelheid water die door een depot
onder (grond)water stroomt, veel geringer kan zijn dan
bij een depot boven maaiveld. Dit wordt veroorzaakt door
de relatief geringe stijghoogtegradienten bij een depot
onder (grond)water.
Anderzijds moet worden opgemerkt dat de hoeveelheid
water, die door een depot onder (grond)water kan stromen, veel groter kan zijn dan bij een depot boven grondwater. Indien in het bovenstaande rekenvoorbeeld voor de
doorlaatfactor 10'6 m/s wordt aangehouden in plaats van
1CT8 m/s, zal bij eenzelfde gradient 1600 mm/j door het
depot stromen.
De grootte van het stoftransport wordt - naast de hoeveelheid uittredend water - bepaald door de concentratie
van stoffen in het uittredend (porien)water.

Baggerspecie geborgen onder (grond)water zal door aanwezigheid van organische stof gereduceerd zijn. Dit gereduceerde karakter zal vooral in een gereduceerd grondwaterpakket blijvend zijn. Onder gereduceerde omstandighe
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In een gereduceerd milieu vormen de meeste zware metalen een
neerslag met sulfide. De concentratie aan zware metalen in
het porienwater wordt bepaald
door dit sulfide neerslag en
niet door de concentratie aan
zware metalen in de vaste fase.

den is de concentratie van veel zware metalen in het
porienwater van baggerspecie onafhankelijk van de concentratie in de vaste fase en lager dan de referentiewaarde voor grondwater. Verontreiniging van het grondwater is dan niet mogelijk. Chroom en arseen vormen hier
echter een uitzondering op. Voor organische contaminanten geldt dat de concentratie in het poriSnwater van de
baggerspecie hoger kan zijn dan de A-waarde voor grondwater. Verspreiding van chroom, arseen en bepaalde organische contaminanten levert dus een risico op met betrekking tot de verontreiniging van het grondwater. De
concentratie van chroom in oplossing (poriSnwater) is
daarbij onafhankelijk van de concentratie in de vaste
stof; voor arseen en de organische contaminanten, die
adsorptie vertonen aan organische stof, is de concentratie in het porienwater afhankelijk van de concentratie in de vaste stof en het percentage organische stof.
Zelfs bij grond die voldoet aan de referentiewaarde voor
grond met betrekking tot arseen, kan de concentratie in
het porienwater de referentiewaarde voor grondwater
verre overtreffen. Een dergelijke situatie heeft niets
te maken met milieuverontreiniging, maar wordt veroorzaakt door een hoge mobiliteit van arseen onder gereduceerde omstandigheden.
Depots boven grondwater zijn veelal ook gereduceerd.
Afhankelijk van de omstandigheden (bij geringe hoogte
van het depot en grote doorlatendheid) kan het gehele
depot echter in geoxydeerde toestand geraken. De mobiliteit (concentratie in het porienwater) van veel zware
metalen neemt hierdoor (sterk) toe, evenals het risico
op verontreiniging van het grondwater. Uitzondering
hierop vormen chroom (concentratie blijft gelijk) en
arseen (concentratie in oplossing neemt af). Voor organische contaminanten blijft de concentratie in oplossing
in principe gelijk (zie ook het themarapport "Baggerspeciedepots voor definitieve berging").
Door afbraak van organische stof in zowel een waterbodem
als in een baggerspeciedepot wordt NR;/ gevormd, dat naar
het grondwater kan uitspoelen. Een dergelijke afbraak
vindt plaats bij zowel een schoon als een verontreinigd
sediment (baggerspecie). In een baggerspeciedepot, waarbij de waterbodem in feite op een klein oppervlak geconcentreerd wordt, kan de concentratie echter veel hoger
oplopen dan in een waterbodem en kan het grondwater
sterk verontreinigd worden met NH//.
8.2.2. Diffusieprocessen
Zelfs indien stroming van water door een depot nihil is,
kan er toch stoftransport plaatsvinden. Dit stoftransport vindt plaats door diffusie onder invloed van concentratieverschillen in oplossing.
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Advectief transport is een ver™enfwitfrvan
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Bij een niet-gelsoleerd depot boven grondwater zijn diffusieprocessen alleen belangrijk wanneer de infiltratie
en daarmee het advectief transport door het depot in
voldoende mate is beperkt.
Di.t; is slechts het geval bij een zeer lage doorlaatfactor van de baggerspecie (lO*10 m/s). Een dergelijke
situatie is in feite identiek met een baggerspeciedepot
boven grondwater voorzien van een vloeistofdichte bovenafdichting. Voor een mogelijk stoftransport door
diffusie naar het grondwater wordt daarom verwezen naar
paragraaf 8.3-2.
Bij een depot onder (grond)water zal de onderzijde van
het depot veelal zijn gelegen op of in een watervoerend
pakket. In een dergelijke situatie (figuur 8.1) zal
onder invloed van concentratieverschillen tussen het
porienwater van de baggerspecie en het grondwater van
het watervoerend pakket diffusie plaatsvinden. Stoffen
diffunderen uit het porienwater van de baggerspecie
rechtstreeks naar het watervoerend pakket.
Indien geen stroming door het depot plaatsvindt, kan
toch - afhankelijk van de omstandigheden - het grondwater door een dergelijke diffusie ernstig verontreinigd
worden met chroom, arseen,
en organische contaminanten.
8.2.3- Stoftransport in het grondwater
Het watervoerend pakket onder een depot kan verontreinigd raken door verontreinigd water dat door diffusieprocessen uit het depot treedt. De wijze waarop stoffen
via het watervoerend pakket vender verspreid worden is
geheel afhankelijk van de geohydrologische situatie en
zal daarom voor elk depot afzonderlijk moeten worden
vastgesteld (berekend) . Het stof transport via het watervoerend pakket kan over grote afstanden plaatsvinden.
Bij een kwelsituatie kan de transportafstand echter
beperkt zijn door afvoer van grondwater naar sloten en
kanalen (oppervlaktewater) in de directe omgeving
stroomafwaarts van het depot. Er kan zelfs een kwelstroom door het depot plaatsvinden. In laatst genoemde
situatie zal dan een verontreinigde kwelstroom aan de
bovenzijde van het depot uittreden.
Het stoftransport in het watervoerend pakket zal globaal
plaatsvinden in de stroomrichting (stroombanen) van het
grondwater. Het stoftransport wijkt daarbij echter af
van het grondwatertransport, omdat :
- in het watervoerend pakket adsorptie van stoffen kan
plaatsvinden, waardoor het stoftransport veel trager
kan verlopen dan het watertransport;
- ten gevolge van diffusie, maar met name dispersie, het
stof transport "uitwaaiert" ten opzichte van de stroombanen van het grondwater, zoals die in een geohydrologisch model worden vastgesteld.

83

Bij het stoftransport door een watervoerend pakket moet
rekening worden gehouden met een mogelijk grensvlak
tussen zoet en zout grondwater, waarbij het zoete grondwater zich nauwelijks mengt met het zoute grondwater. De
dikte van het watervoerend pakket is dan globaal beperkt
tot het deel waarin het zoete grondwater stroomt.
m.v
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Figuur 8.1.
Diffusieflux naar het watervoerend pakket
bij een depot onder grondwater zonder diffusieremmende
laag (advectief transport is nul).

8.3- Beperking van stoftransport naar het grondwater
Baggerspeciedepots voor definitieve berging dienen te
voldoen aan IBC-criteria, die als volgt worden omschreven:
I:
verspreiding van bodembedreigende stoffen dient te
worden vermeden door isolerende maatregelen;
B:
de situatie waarin bodembedreigende stoffen op of
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C:

in de bodem worden gebracht dient beheersbaar te
zijn en - in de toekomst - te blijven, ook in geval
de isolerende maatregelen falen;
de situatie waarin bodembedreigende stoffen op of
in de bodem worden gebracht dient controleerbaar te
zijn en - in de toekomst - te blijven. Regelmatige
contrble op de situatie en de effectivitei.t van de
getroffen maatregelen dient plants te vinden.

Voor een verdere uitwerking van zojuist vermelde criteria wordt hierbij verwezen naar bijlage 1 van de adviesaanvraag aan de TCB (lit. 6).
Uitgaande van de IBC-criteria behoren maatregelen te
worden genomen en / of isolerende voorzieningen te worden aangebracht om het advectief en diffusief transport
te beperken. Dergelijke maatregelen / isolerende voorzieningen zullen in de volgende paragrafen worden weergegeven voor depots boven en onder (grond)water, waarbij
een onderscheid zal worden gemaakt tussen de consolidatiefase en de periode na de consolidatiefase.

8.3.1. Tijdens de consolidatiefase
Tijdens de consolidatiefase wordt water in de onderliggende of omringende bodem uitgeperst. Afhankelijk van de
situatie is een dergelijk stoftransport te voorkomen
door een onderafdichting van folie en/of van (zand)bentoniet aan te brengen. Zie hiervoor het themarapport.
Voor een baggerspeciedepot lijkt in veel gevallen het
gebruik van een adsorptielaag in de vorm van een laag
organische stofrijke klei echter meer voor de hand te
liggen, omdat :
- bij depots boven grondwater de oorspronkelijke aanwezige bovengrond veelal als zodanig dienst kan doen;
- bij depots onder (grond)water een dergelijke organische stofrijke kleilaag tevens dienst kan doen als
diffusieremmende kleilaag.
Een dergelijke laag moet speciaal onder water worden
aangelegd of kan van nature aanwezig zijn in de vorm
van een scheidingslaag tussen twee watervoerende pakketten.
Indien verontreinigd water in een bodemlaag infiltreert
(advectief transport), vindt adsorptie van met name
organische contaminanten plaats. Hierbij verplaatst een
verontreinigingsfront (indringingsfront) zich langzaam
in de (adsorptie)laag, terwijl aan de onderzijde van de
adsorptielaag schoon water uittreedt. Bij een niet in de
tijd beperkte aanvoer van stoffen zal uiteindelijk zowel
de flux als de concentratie in oplossing, voor en na
passage van de betreffende adsorptielaag, aan elkaar
gelijk worden ("doorslag" van de betreffende adsorptielaag) . Bij een onbeperkte aanvoer van stoffen levert een
adsorptielaag daarom slechts uitsluitend een tijdsvertragend effect op.
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Om verspreiding van stoffen naar bodem en grondwater in
de tijd te voorkomen biedt een dergelijke adsorptielaag
dan ook alleen een oplossing indien de hoeveelheid uit
het depot tredend (verontreinigd) water in de tijd sterk
beperkt wordt. Bij depots boven (grond)water is dit
slechts mogelijk door na de consolidatiefase, een bovenafdichting aan te brengen. Een dergelijke afdichting zou
achterwege kunnen blijven indien de doorlaatfactor van
de baggerspecie zeer klein zou zijn. Voor depots onder
(grond)water zal het advectief transport eveneens in
voldoende mate moeten worden beperkt (paragraaf 8.3«2).

Depots boven grondwater

8.3-2. Na de consolidatiefase
Advectief transport
gij depots boven grondwater kan stroming en daarmee het
advectief transport worden voorkomen of beperkt door het
aanbrengen van een bovenafdichting. Een dergelijke bovenafdichting kan bestaan uit een bovenafdichting van
folie of van zand/bentoniet met bijbehorende grondafdekking en drainsystemen om de overtollige neerslag af te
voeren (zie themarapport "Baggerspeciedepots voor definitieve berging").
Een bovenafdichting van folie kan lekkage vertonen. Bij
de thans op de markt zijnde materialen wordt de levensduur geschat op 50 jaren (lit. 29 en 30) , zodat een dergelijke bovenafdichting globaal elke 50 jaren zou moeten
worden vervangen.
In het themarapport wordt onder meer dieper ingegaan op
een mogelijke beperking van de lek door onder de folie
geen steunlaag van zand aan te brengen, maar de folie
direct te laten aansluiten op de (slecht doorlatende)
baggerspecie. Ook de periodieke vervanging van een maal
in de vijftig jaar zou hierdoor kunnen worden beperkt.
Bij een zand/bentoniet bovenafdichting is een dergelijke
periodieke vervanging niet of in mindere mate noodzakelijk. Wei zal hierbij echter een maximale lek van 20
mm/j geaccepteerd moeten worden (zie themarapport).
Opgemerkt kan worden dat een bovenafdichting van folie
en zand/bentoniet ook kan worden uitgevoerd in de vorm
van een zogenaamde "sandwich-constructie", waardoor infiltratie door de bovenafdichting nog meer wordt beperkt, evenals het risico op lekkage.
Bij een afdichting met folie zonder grondafdekking moet
deze, om opwaaiing te voorkomen, worden verankerd. Gevaar voor opwaaien is ook te voorkomen door een bovenafdichting van asfalt-bitumen aan te brengen. Dergelijke
onbedekte afdichtingen hebben met het oog op de controle
voordelen, maar kennen ook nadelen. Zo zal de benodigde
afvoer- en bergingscapaciteit voor regenwater groot
moeten zijn en is begroeiing van het depot niet toelaatbaar.
Voor alle bovenafdichtingen geldt dat, in verband met
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gasvorming in een baggerspeciedepot, rekening gehouden
moet worden met de aanleg van een gasonttrekkingssysteem
onder de bovenafdichting.
Depots onder (grond)water

gij depots onder (grond)water ligt de situatie gecompliceerder, omdat meerdere methoden mogelijk zijn om het
advectief transport te beperken.
Stroming door een depot is afhankelijk van de doorlaatfactor van de baggerspecie en de gradient.
In het rapport IBC-criteria baggerspeciedepots (lit. 5)
wordt er, op basis van literatuurgegevens, van uitgegaan
dat de doorlaatfactor van baggerspecie niet lager zal
zijn dan 1CT8 m/s. Lagere waarden blijken echter mogelijk
(zie themarapport). Het lijkt vender aannemelijk dat
gasvorming in de baggerspecie een belangrijke verlaging
van de doorlaatfactor teweeg kan brengen.
De doorlaatfactor van de baggerspecie is afhankelijk van
de granulaire samenstelling en de dichtheid na consolidatie. Hoe groter de depothoogte, hoe groter de korrelspanning na consolidatie en hoe hoger de dichtheid.
Binnen zekere grenzen zal bij samendrukbaar materiaal de
doorlaatfactor dus afnemen bij toename van de depothoogte. Het zandpercentage in de baggerspecie zegt daarbij
op zichzelf weinig, daar zeer lage doorlaatfactoren
mogelijk zijn bij een hoog percentage zand (zie hiervoor
het themarapport).
Indien onder gegeven omstandigheden de doorlaatfactor
van de baggerspecie als een vast gegeven kan worden
opgevat, is de stroming door het depot en daarmee het
advectief transport te beperken door:
a. de gradient te verlagen door toename van de depotdikte (aangenomen wordt dat de stijghoogte in een watervoerend pakket in een verticaal vlak gelijk
blijft);
b. de gradient tot nul te reduceren;
c. de (hydraulische) weerstand van het depot te vergroten.

De gradient is gelijk aan :
h-^-h . waarbij,
d
h^-h =

d

=

verschil in stijghoogte tussen boven- en
onderzijde van het
depot,
dikte (hoogte) van het
depot.

Ad a.
Hoe groter de dikte van het depot, des te lager de gradient (en des te geringer de doorlaatfactor, zie boven) .
Ook om deze reden zal er dus gestreefd moeten worden
naar een zo'n hoog mogelijk depot.
Ad b.
De gradient kan tot nul gereduceerd worden door de
stijghoogte onder en boven het depot aan elkaar gelijk
te houden. Dit zou ondermeer bij een depot in de vorm
van een eiland gerealiseerd kunnen worden.
Ad c.
De (hydraulische) weerstand van het depot kan vergroot
worden door het aanbrengen van een slecht doorlatende
laag. De doorlaatfactor van een dergelijke laag moet
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daarbij beduidend lager zijn dan die van de baggerspecie.
De doorlatendheid van een dergelijke constructie zou
vender verlaagd kunnen worden door stroken (al dan niet
gelaste) folie direct op of onder of in de slecht doorlatende laag aan te brengen. De levensduur (working) van
een op deze Wijze toegepaste folie kan naar verwachting
zeer lang zijn (zie themarapport).
Diffusief transport
Diffusieprocessen blijken bij depots onder (grond)water,
gelegen op of in een watervoerend pakket van groot belang te zijn. Indien het advectief transport (stroming)
door het depot zeer gering is (een paar mm/j) , kan ondermeer afhankeli jk van de geohydrologische omstandigheden - de verspreiding van stoffen naar het watervoerend pakket beperkt worden door het aanbrengen van een
zogenaamde diffusieremmende kleilaag onder het depot.
Afhankelijk van de situatie zouden hierbij ook folies
kunnen worden toegepast (zie themarapport).

Depot onder grondwater

Een flux is de hoeveeiheid stof
tijdseenheid.

Van

oppervlak

per

een zeer

beperkt advectief transport zal de flux uit

het depot door twee factoren begrensd worden:
1.
de moleculaire diffusie in het depot en / of in de
diffusieremmende laag;
2.
de dispersie tussen dif fusieremmende laag en watervoerend pakket.
Ad 1.
Een dergelijke situatie doet zich voor indien de afvoer
van stoffen in het watervoerend pakket groter is dan de
maximale moleculaire diffusieflux. De concentratie in
het watervoerend pakket is dan laag en de uitloging
(binnen de gegeven randvoorwaarden) maximaal. Dit doet
zich ondermeer voor bij dikke watervoerende pakketten en
een relatief hoge stroomsnelheid in het watervoerend
pakket.
Ook indien er geen dif fusieremmende laag is aangebracht,
zal een dergelijke laag door "onderuitputting" ontstaan.
Het ontstaan van een dergelijke diffusieremmende laag
ten gevolge van uitputting van het depot kan - afhankelijk van de mate van adsorptie van de stof - tienduizenden tot honderdduizenden jaren bedragen.
Ad 2.
Deze situatie doet zich voor indien de afvoer van stoffen in het watervoerend pakket bepalend is voor de uitloogsnelheid van het depot. De moleculaire diffusie in
het depot kan de flux van depot naar het watervoerend
pakket dan compenseren. Een dergelijke situatie houdt in
dat de flux naar het watervoerend pakket begrensd wordt
door de daar heersende hoge concentraties, ten gevolge
van de volgende oorzaken:
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- het watervoerend pakket is dun en / of de stroomsnelheld in het watervoerend pakket is laag;
- de emissie (vracht/tijd) vanuit het depot is hoog door
de (horizontale) afmetingen van het depot. Zoals uit
de WL-berekeningen blijkt, zal deze factor slechts een
rol spelen bij zeer grote depots (horizontale afmetingen) , gemeten in de richting van de grondwaterstroming.
In de onder ad 2. geschetste situatie heeft het aanbrengen van een diffusieremmende laag weinig effect.
Het voorgaande kan als volgt worden samengevat:
- indien de moleculaire diffusie beperkend is, zijn de
fluxen relatief hoog, terwijl de concentraties in het
watervoerend pakket relatief laag zijn;
- indien de afvoer van stoffen in het watervoerend pakket beperkend is, zijn de fluxen minimaal, maar de
concentraties in het watervoerend pakket maximaal. Een
diffusieremmende laag heeft hierbij weinig effect op
de uitloogsnelheid van het depot.
Depot boven grondwater

Bij een niet-gelsoleerd depot boven de grondwaterspiegel
zullen diffusieprocessen slechts een rol van betekenis
kunnen spelen, indien de doorlaatfactor van de baggerspecie kleiner is dan 1CT10 m/s. In een dergelijke situatie is de stroming door het depot nihil, evenals bij een
depot met vloeistofdichte bovenafdichting.
Bij een depot boven grondwater, waarbij de stroming door
het depot en dus het advectief transport nihil is, kan
diffusie een rol van betekenis spelen, indien de onderzijde van het depot niet te ver boven de grondwaterspiegel is gelegen. In een dergelijke situatie kan de capillaire stijghoogte vanuit het grondwater tot boven de
onderzijde van het depot reiken. In een dergelijke situatie (figuur 8.2) kan een diffusieflux vanuit het depot
via een deklaag naar een onderliggend watervoerend pakket plaatsvinden.
Het transport van stoffen naar het watervoerend pakket
zal in de beginfase nihil zijn, omdat adsorptie van
stoffen in de deklaag plaatsvindt. Uiteindelijk zullen
de stoffen echter door diffusie het watervoerend pakket
verontreinigen. Indien er voldoende afvoer van stoffen
in het watervoerend pakket plaatsvindt, waardoor de
concentratie in het watervoerend pakket laag blijft,
werkt een dergelijk deklaag als diffusieremmende laag.
Deze situatie is identiek met de situatie van een depot
onder (grond)water.
Bij een voldoende diepe grondwaterstand zal - afhankelijk van de granulaire samenstelling van de grond - de
capillaire stijghoogte niet tot in het depot reiken. De
diffusieflux wordt dan nihil. Eenzelfde effect wordt
verkregen bij een relatief hoge grondwaterspiegel indien
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Figuur 8.2.
Diffusieflux naar het watervoerend pakket
bij een depot boven grondwater (advectief transport is
nul) .

tussen de onderzijde van het depot en de grondwaterspiegel een grove (droge) zandlaag voorkomt. Doordat de capillaire opstijging hierdoor onderbroken wordt, zal de
diffusieflux nihil zijn.
combinatie adsorptie- / diffusieremmende laag

Bij depots boven grondwater kan, afhankelijk van de aard
van de oorspronkelijke bovengrond, de adsorptie- en diffusieremmende laag worden gecombineerd. Ook bij depots
onder (grond)water kan de adsorptie en diffusieremmende
laag een geheel vormen. Bij depots onder (grond)water
moet de diffusieremmende laag van slecht doorlatend
(klei) zijn, omdat anders de diffusieremmende laag onderdeel gaat uitmaken van het watervoerend pakket en
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geen diffusieremmende werking heeft.
kwelstroom door een depot
(grond)water

onder

gasvorming in depot

Verdelingscoefficient: c<nncentratie in vaste stof in
gedeeld door concentrat i^in
oplossing in pg/1.

Qok kan de diffusieflux naar een onderliggend watervoerend pakket beperkt worden door een kwelstroom door het
depot. Om de diffusieflux naar een onderliggend watervoerend pakket werkelijk afdoende te beperken is een
kwelstroom van globaal 20 mm/j nodig. Een dergelijk
verontreinigde kwelstroom treedt nu aan de bovenzijde
van het depot uit en zou moeten worden opgevangen en
gezuiverd. Bij een geringe kwelstroom (2 mm/j) wordt de
diffusieflux naar een onderliggend watervoerend pakket
weliswaar wat verminderd, maar een diffusieremmende laag
blijft in een dergelijke situatie effectief.
Tot slot moet worden gemeld dat, wanneer - door gasvorming in het depot - de porien in de baggerspecie ten
dele gevuld raken met gas, zowel het advectief als het
diffusief transport in belangrijke mate beperkt wordt.

8.3.3. Concentratie in het watervoerend pakket
Het Waterloopkundig Laboratorium (zie themarapport,
bijlage 2) heeft berekeningen uitgevoerd voor verschillende geohydrologische situaties bij verschillende infiltratiesnelheden van het depot. Uitgaande van een
standaardstof (organische contaminant met een verdelingscoefficient van 0,1 m3/kg) in het depot, is de
(relatieve) concentratie van die stof in het watervoerend pakket berekend. Voor enige voorbeelden van het
uitlogen van het depot en het concentratieverloop in het
watervoerend pakket door deze uitloging wordt verwezen
naar figuur 8.3 en 8.4.
De interpretatie van de resultaten van de berekeningen
geven voor een goed geisoleerd depot (infiltratie 0-2
mm/j en een diffusieremmende laag van 1,5 m dikte) het
volgende beeld (detail-informatie staat vermeld in het
themarapport en de daarbij behorende bijlage 2).
Wanneer de beginconcentratie van de verschillende organische contaminanten in het watervoerend pakket gelijk
aan nul is, blijkt bij een dik watervoerend pakket en
een relatief hoge stroomsnelheid in het watervoerend
pakket de gemiddelde concentratie in het watervoerend
pakket in veel gevallen niet hoger te worden dan 0,02
maal de concentratie in het porienwater van de baggerspecie in het depot. Indien in het depot de concentratie
in de vaste stof gelijk is aan de signaleringswaarde,
zal voor de in tabel 10.1 (hoofdstuk 10) van het themarapport vermelde stoffen bij een verdunning in het watervoerend pakket van 50 maal, alleen fenantreen de Awaarde voor grondwater in het watervoerend pakket overschrijden. Indien voor baggerspecie in het depot wordt
uitgegaan van de toetsingswaarde, dan zal 00k fenantreen
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de A-waarde voor grondwater in het watervoerend pakketniet overschrijden.
In werkelijkheid behoeft de begin-concentratie in het
watervoerend pakket echter niet nul te zijn. Is de begin-concentratie in het watervoerend pakket gelijk aan
de A-waarde voor grondwater, dan zal de A-waarde voor
grondwater voor meerdere PAK-verbindingen, alpha- en
gamma-HCH worden overschreden. Wanneer de concentratie
in het watervoerend pakket gelijk aan de A-waarde is,
zal een diffusief stoftransport vanuit het watervoerend
pakket naar het depot plaatsvinden voor PCB's, DDT, DDE,
dieldrin en HCB.
Voor dichloorbenzeen bestaan geen toetsings- en signaleringswaarden (A-waarde voor grondwater 0,01 wg/1). Omdat
dichloorbenzeen een relatief slecht adsorberende stof
is, zou men een dergelijke stof in baggerspecie slechts
in zeer geringe concentraties verwachten. In het verleden zijn echter grote hoeveelheden dichloorbenzeen geloosd in het stroomgebied van de Rijn. In baggerspecie
kunnen daarom toch hoge concentraties worden aangetroffen (0,8 mg/kg in Ketelmeer). De concentratie in het
porienwater van de baggerspecie zou bij 0,8 mg/kg de Awaarde voor grondwater met een factor 3200 overschrijden. Ook bij een grote verdunning (bijvoorbeeld 50 maal)
zal de concentratie van dichloorbenzeen de A-waarde in
het watervoerend pakket dus overschrijden.
Voor chroom en arseen zou bij een verdunning van 50 maal
in het watervoerend pakket, de A-waarde voor grondwater
niet (chroom) of slechts in geringe mate (arseen) worden
overschreden. Zoals echter in het themarapport wordt
vermeld, mogen de berekeningsresultaten in feite niet
voor chroom worden toegepast.
De concentratie aan NH4* in het porienwater van een
baggerspeciedepot kan globaal oplopen tot 700 mg/1. De
referentiewaarde voor grondwater (20~D~D/1 voor zandgrond) kan dientengevolge gemakkelijk overschreden worden. Wei dient hierbij te worden opgemerkt dat de concentratie in de waterbodem kan oplopen tot globaal 80 mg
NH4VI, zodat ook onder de waterbodem - afhankelijk van
de geohydrologische situatie - de referentiewaarde voor
NH/,* overschreden zal worden.
Concentratieverdeling

De concentratie in het watervoerend pakket wordt onder
de verschillende omstandigheden door het WL (bijlage 2
van het themarapport) weergegeven als een gemiddelde
(relatieve) concentratie. De stof is echter niet homogeen over het watervoerend pakket verdeeld. Direct onder
het depot zal de concentratie in oplossing die van het
depot kunnen benaderen. Indien nu water uit het watervoerend pakket direct stroomafwaarts van het depot opkwelt naar het oppervlaktewater, zal de concentratie in
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het opkwellende water veel hoger kunnen zijn dan de gemiddelde concentratie in het watervoerend pakket. In een
extreme situatie zal de concentratie in het kwelwater de
concentratie in het porienwater van de baggerspecie in
het depot kunnen benaderen. Met name in een dergelijke
situatie kunnen geohydrologische isolatietechnieken
worden toegepast. Hoe meer stroomafwaarts van het depot,
hoe meer de stof ten gevolge van diffusie en dispersie
homogeen over het watervoerend pakket zal zijn verdeeld
en de concentratie van naar het oppervlaktewater opkwellend water overeen zal komen met de gemiddelde concentratie in het watervoerend pakket.
tijdschaai

De berekeningsresultaten geven niet alleen relatieve
concentraties weer in het watervoerend pakket. Ook de
tijdschaai is relatief. Indien bij de referentiesituatie
(zie themarapport, bijlage 2) na 10.000 jaar een piekconcentratie in het watervoerend pakket onder het depot
optreedt (dit is < 0,02 maal de concentratie in het
porienwater van de baggerspecie), dan geldt dit voor een
stof met een verdelingscoefficient van 0,1 m3/kg. Voor
een stof met een andere verdelingscoef ficient (zie tabel
8.2, opgenomen achter in dit hoofdstuk) moet de tijdschaai vermenigvuldigd worden met de verdelingscoefficient gedeeld door 0,1.
Voor fenantreen en fluorantheen zal de maximale gemiddelde concentratie in het watervoerend pakket onder het
depot daarom pas optreden na 690.000 respectievelijk
3.780.000 jaren.
Op grond van het voorgaande moet overigens niet het
misverstand ontstaan dat gemiddelde concentratie in het
watervoerend pakket voor chroom, arseen en organische
contaminanten slechts in uitzonderlijke gevallen de referentiewaarde en de A-waarde voor grondwater zal overschrijden. Zoals reeds is opgemerkt zullen met name bij
dunne watervoerende pakketten en geringe stroomsnelheden
in het watervoerend pakket zojuist genoemde waarden worden overschreden.
Onder extreme omstandigheden kan de gemiddelde concentratie in het watervoerend pakket daarbij de concentratie van het porienwaterin het depot benaderen.
Een dergelijke situatie behoeft echter niet bij voorbaat
onacceptabel te zijn. Immers een relatief hoge concentratie in het watervoerend pakket gaat veelal gepaard
met geringe fluxen en een geringe verspreiding (lage
stroomsnelheid in het watervoerend pakket). Voor putten
en eilanden in de Noordzee geldt dit in het bijzonder
(zie paragraaf 8.5). Afhankelijk van de situatie zou een
minimale flux en een daarmee gepaard gaande hoge concentratie als positief beoordeeld moeten worden. In feite
wordt in deze situatie juist de I(BC)-doelstelling zoveel mogelijk benaderd (concentreren, isoleren en zoveel
mogelijk verspreiding tegengaan).
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Uit de gegevens van het WL (themarapport, bijlage 2)
zijn tevens (globaal) de betreffende fluxen af te leiden, daar per situatie een uitlogingscurve van het depot
gegeven is. Voor definiering van de referentiesituatie
wordt verwezen naar bijlage 2 van het themarapport.
Zo blijkt dat in de referentiesituatie na 100.000 jaar
35# van de verontreiniging het depot inmiddels heeft
verlaten. Ook hier moet voor een bepaalde stof de tijdschaal vermenigvuldigd worden met de verdelingscoefficient van de betreffende stof, gedeeld door 0,1. Voor
fenantreen zal daarom het depot voor 35# zijn uitgeput
na 6,9 miljoen jaren; voor fluorantheen duurt dit zelfs
37.8 miljoen jaren.
De hiermee gepaard gaande fluxen blijken in feite gening
te zijn. Voor PAK's bedragen de fluxen bijvoorbeeld
slechts een fractie (<< 1#) van de atmosferische depositie. Daar waar hoge concentraties in het watervoerend
pakket gevonden worden, zijn de fluxen nog aanzienlijk
geringer dan in zojuist vermelde referentiesituatie.
Ook onder gereduceerde omstandigheden kan van enige
afbraak van organische contaminanten sprake zijn. Uit de
berekeningen blijkt dat bij een halfwaardetijd van 5000
jaar organische contaminanten nog nauwelijks aan verspreiding onderhevig zijn. In feite verkrijgt men dan
een biologische reiniging in depot. Bij een halfwaardeti jd van 5-000 jaar is afbraak van de stof in het laboratorium niet meetbaar, zodat van persistente stoffen
gesproken wordt. Wei moet hierbij worden opgemerkt dat
de betreffende stoffen bij afbraak weer toxische en
milieuvreemde afbraakproducten kunnen opleveren.
Tenslotte mag geconcludeerd worden dat uit de berekeningen is af te leiden dat indien het advectief transport
nihil is en een diffusieremmende laag aanwezig is, voor
de meeste stoffen gedurende de eerste duizend jaar geen
verspreiding van stoffen van enige betekenis is te verwachten.
8.3.4. Compartimentering
Veelal zal specie van verschillende kwaliteit (verschillende concentratie in de vaste stof voor chroom, arseen
en organische contaminanten) moeten worden geborgen.
Indien nu onderin het depot de minder verontreinigde
specie wordt geborgen, waarna de meer verontreinigde
specie op de minder verontreinigde specie wordt aangebracht, zal de minder verontreinigde laag werken als een
diffusieremmende laag voor stoffen uit de bovenliggende
meer verontreinigde specie.
Indien de moleculaire diffusie in het depot bepalend is
voor de uitloogsnelheid van het depot (lage concentratie
in het watervoerend pakket) , zal de diffusieflux afnemen
bij toename van de laagdikte minder verontreinigde specie.
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horizontaie compartimentering

Op deze wijze wordt bij het vullen van het depot een
situatie gecreeerd die bij het apart in depot zetten van
sterk verontreinigde specie pas na tien- tot honderduizenden jaren zou ontstaan ten gevolge van uitputting.
Een dergelijke "horizontale compartimentering" is dus
een goede methode om de diffusieflux naar het grondwater
te verminderen. Compartimentering door specie van verschillende kwaliteitsklassen in aparte depots op te bergen, moet uit een oogpunt van grondwaterverontreiniging
als negatief worden beoordeeld. Hetzelfde geldt voor
"gemengd" bergen.
Op grond van het bovenstaande kan dan ook de conclusie
worden getrokken dat in principe - afhankelijk van de
hoeveelheden te bergen specie in de verschillende verontreinigingsklassen en de dikte van het depot - alle
baggerspecie, ongeacht de concentratie in de vaste stof
(klasse III en IV, inclusief WCA-specie), zodanig in een
depot geborgen kan worden dat de flux naar het grondwater minimaal is. De hiervoor benodigde "horizontale
compartimentering" waarbi j de minder verontreinigde baggerspecie onderin het depot geborgen wordt, kan tijdens
de uitvoering problemen opleveren doordat de meer verontreinigde specie tijdelijk opgeslagen moet worden.
Voor een indeling in kwaliteitsklassen in het kader van
de horizontale compartimentering zou met het volgende
rekening gehouden moeten worden:
- Hoe hoger het arseengehalte (concentratie in de vaste
stof) en hoe lager het percentage organische stof, des
te hoger de concentratie in oplossing zal zijn en des
te meer de betreffende specie met betrekking tot arseen als verontreinigd moet worden aangemerkt.
- Voor chroom geldt dat de concentratie in oplossing
onafhankelijk is van de concentratie in de vaste stof.
Toch is het van belang baggerspecie met het laagste
chroomgehalte onderin het depot te bergen, daar de
onderzijde van het depot dan eerder zal zijn uitgeput
(met betrekking tot chroom), waardoor de chroomflux
naar het watervoerend pakket eerder zal afnemen.
- Voor bepaalde organische contaminanten (PCB's, DDT,
DDE, dieldrin, HCB) blijkt dat bij de signaleringswaarde de. concentratie in het porienwater beneden de
A-waarde voor grondwater is gelegen. Voor deze organische contaminanten zal een indeling in kwaliteitsklassen veelal minder noodzakelijk zijn.
Dit kan in een bepaalde situatie inhouden dat baggerspecie vallend onder de WCA ten gevolge van een hoog cadmium-gehalte onderin het depot wordt geborgen en baggerspecie verontreiningd met PAK's tussen toetsings-en
signaleringswaarde daarbovenop wordt gestort.
Het bovenstaande geldt in principe voor zowel depots
onder als boven (grond) water waarbi j het advectief transport nihil is. Bij depots boven grondwater is een der-
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gelijke "horizontale compartimentering", in principe
hierbij echter niet nodig (maar uit overwegingen met
betrekking tot risico's wel gewenst) indien de diffusieflux naar het onderliggende grondwater reeds uiterst
beperkt tot nihil is (bijvoorbeeld bij een diepe grondwaterstand of bij een droge laag onder het depot, zie
hoofdstuk 3.1.2.2 van het themarapport.
Bij putten onder water kan echter 00k een diffusieflux
naar het oppervlaktewater plaatsvinden. In een dergelijke situatie moet de meest verontreinigde specie (Cr, As
en bepaalde organische contaminanten) in het centrum van
het depot worden geborgen.
Op basis van berekeningen (zie themarapport, bijlage 2)
kan worden nagegaan welke effecten men van zojuist besproken "horizontale compertimentering" mag verwachten
met betrekking tot het stoftransport naar grond- en
oppervlaktewater.
Voor remming van de NH^-diffusieflux door middel van een
diffusieremmende laag wordt in dit verband verwezen naar
het themarapport.

8.3.5. Geohydrologische isolatie
Onder geohydrologische isolatiemethoden wordt de mogelijkheid verstaan om door middel van pompputten, sloten
en drains de verdere verspreiding van stoffen in watervoerende pakketten tegen te gaan.
Bij een definitieve berging kan van een geohydrologische
isolatiemethode gebruik worden gemaakt voor zover de
geohydrologische omstandigheden ter plaatse dit tenminste mogelijk maken. Wel zal voortdurend moeten worden
gepompt.
Desalniettemin kunnen geohydrologische isolatiemethoden
nuttig of noodzakelijk zijn, met name in combinatie met
andere isolatiemethoden. Tevens zijn deze methoden van
belang in het geval zich onverhoopt een ontoelaatbare
grondwaterverontreiniging zou voordoen.
In het kader van dit rapport is het niet mogelijk en 00k
niet noodzakelijk alle mogelijke varianten van geohydrologische isolatie te behandelen. Dientengevolge wordt
hierbij volstaan met het weergeven van enkele voorbeelden.
- Bij een depot boven grondwater met een bovenafdichting
van zand-bentoniet (maximale infiltratie 20 mm/j) , zou
het opvangen van verontreinigd water in bijvoorbeeld
een ringsloot (= kwelsloot) van belang kunnen zijn.
Slechts bij betrekkelijk dunne watervoerende pakketten
zal een dergelijke ringsloot effectief werken.
Een dergelijke ringsloot moet veelal worden onderbemalen. Doordat een dergelijke ringsloot 00k schoon
grondwater aantrekt, zal de concentratie in oplossing
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in de ringsloot door verdunning altijd lager zijn dan
die in het depot.
- Indien door een depot boven of onder grondwater het
watervoerend pakket is verontreinigd, zou de verdere
verspreiding in het watervoerend pakket kunnen worden
tegengegaan met behulp van een puttenscherm. Hoe dikker het watervoerend pakket, hoe minder effectief een
puttenscherm zal zijn.
- Ook kunnen bentonietschermen rondom een depot tot in
een onderliggende slecht doorlatende laag worden aangebracht. Op deze wijze wordt een hydrologische (civieltechnische) isolatie verkregen. In de praktijk
zijn deze technieken slechts mogelijk indien een
slecht doorlatende laag, ononderbroken op niet te
grote diepte, aanwezig is.
Het toepassen van een bentonietscherm kan echter gecombineerd worden met een pompsysteem, waarbij binnen
het bentonietscherm de waterstand lager wordt gehouden
dan buiten het bentonietscherm. De grondwaterstroming
zal dan van "buiten" naar "binnen" plaatsvinden, waarbij bodem- en grondwaterverontreiniging wordt voorkomen. Op deze wijze kunnen ook diffusiefluxen worden
tegengegaan.
Toepassing van deze isolatietechnieken kan een eeuwigdurend pomp- en zuiveringssysteem vereisen.

8.4. Beperking verontreiniging oppervlaktewater
Indien baggerspecie onder oppervlaktewater wordt geborgen, zal het bovenstaande water tijdens de vul- en consolidatiefase door verschillende oorzaken verontreinigd
worden. Een dergelijke verontreiniging is weliswaar te
beperken, maar niet te voorkomen. In het themarapport
wordt hier nader op ingegaan. Beperking van de verontreiniging is te bewerkstelligen door de baggerspecie via
een stortbuis op stortniveau aan te brengen, terwijl ook
kaden onder water een beperking van de verontreiniging
kunnen opleveren.
Bij verontreiniging van het oppervlaktewater moet niet
alleen gedacht worden aan chroom, arseen en organische
contaminanten. Indien de baggerspecie ten dele en tijdelijk zijn gereduceerde karakter verliest, zal de mobiliteit van veel zware metalen worden vergroot. Tevens moet
worden opgemerkt dat de concentratie aan NH4+ hoog kan
zijn. In zuurstofrijk water zal daarbij nitrificatie optreden.
Bij berging onder water kan bij bepaalde depotvarianten
verontreiniging van het oppervlaktewater in belangrijke
mate worden beperkt of voorkomen. Zo kan bij berging in
eilanden of bij berging boven grondwater zuivering of
bezinking van het overtollig water plaatvinden voor dat
dit wordt geloosd. Bij putten onder water zou een tijdelijke dijk, tot boven waterniveau, rondom de put moeten
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worden aangebracht om de zojuist geschetste situatie te
creeren.
Na de consolidatiefase kunnen depots onder water worden
afgedekt met een diffusieremmende laag, waardoor verontreiniging van oppervlaktewater veelal sterk wordt beperkt of wordt voorkomen.

8.5* Bergingsvarianten
In het voorgaande werden twee depotalternatieven besproken, namelijk:
- depot boven grondwater;
- depot onder (grond)water.
Deze alternatieven kunnen worden gecombineerd tot een
derde alternatief:
- depot boven en onder (grond)water.
Voor ieder alternatief zijn echter meerdere varianten
mogelijk. De volgende varianten worden in beschouwing
genomen (zie figuren 8.5 tot en met 8.16, opgenomen
achter in dit hoofdstuk).
A. Depots boven grondwater
A1 depot boven grondwater waarbij de baggerspecie tussen perskaden wordt ingebracht;
A2 groeve boven grondwater.
B. Depots onder (grond)water
B1 put onder grondwater waarbij de put gedempt wordt;
B2 put onder oppervlaktewater waarbij het oppervlaktewater een vast peil heeft;
B3 eiland in oppervlaktewater waarbij het oppervlaktewater een vast peil heeft;

B4 eiland in oppervlaktewater met een wisselend waterpeil (waaronder eb en vloed);
B5 put in oppervlaktewater met een wisselend waterpeil
(waaronder eb en vloed).
C. Depots boven en onder (grond)water
Cl eiland in oppervlaktewater met een vast waterpeil;
C2 eiland in oppervlaktewater met een wisselend peil;
C3 bedijkt depot in oppervlaktewater met een constant
of wisselend waterpeil, grenzend aan een bestaande
dijk.
Beoordeling en onderlinge vergelijking van varianten
zonder maatregelen (voorzieningen) om advectief en diffusief transport naar grond- en oppervlaktewater vergaand te beperken is niet of nauwelijks mogelijk en ook
niet zinvol. De emissie zou dan afhankelijk zijn van de
locale omstandigheden en de doorlaatfactor van de specie, terwijl bij een aantal varianten grote problemen
zouden ontstaan (bijvoorbeeld bij berging onder water
binnen een eiland, waar zonder maatregelen overtollige
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neerslag via de kruin van de dijk zou kunnen worden
afgevoerd).
Daarom worden bij alle depotvarianten maatregelen genomen die nodig zijn om het advectief transport naar
grond- en oppervlaktewater te reduceren tot 2 mm/ j,
terwijl het diffusief transport- voor zover effectief beperkt wordt door middel van een diffusieremmende laag.
Onder deze randvoorwaarden voldoen al de depotvarianten
in principe aan dezelfde eisen met betrekking tot isolerende maatregelen. De resterende flux naar het grondwater en de concentratie in het watervoerend pakket is dan
afhankelijk van de geohydrologische situatie ter plaatse. Onderlinge vergelijking van depotvarianten vindt met
name plaats met betrekking tot de problematiek van Beheersing (risico's) en Controle. Ook eventueel resterende fluxen naar het oppervlaktewater zijn in principe
nu onderling vergelijkbaar (zie ook hoofdstuk 8.1, inleiding).
In het themarapport wordt uitvoerig ingegaan op de zojuist vermelde varianten. In grote lijnen kan daarbij
echter het volgende worden opgemerkt.
Depots boven grondwater en
depots boven en onder grondwater

Bij depots boven grondwater en depots boven en onder
grondwater (Al, A2, Cl, C2 en C3) zal het advectief
transport moeten worden beperkt door middel van een
bovenafdichting, tenzij de baggerspecie door een zeer
geringe doorlaatfactor en / of het depot door een zeer
geringe gradient wordt gekenmerkt.

Putdepots

Bij de varianten B1, B2 en B5 vindt berging onder
(grond)water plaats in putten, waarbij variant B5 onder
invloed staat van eb en vloed (bijvoorbeeld put in de
Noordzee).
Het advectief transport wordt - bij een gegeven doorlaatfactor van de baggerspecie - bepaald door de gradient. Daar het stijghoogteverschil tussen de onder- en
bovenzijde van het depot in belangrijke mate bepaald
wordt door de locatiekeuze, kan de gradient slechts
verminderd worden door vergroting van de depothoogte.
Hoe groter de depothoogte, hoe groter (binnen zekere
grenzen) de dichtheid na consolidatie door een verhoogde
korrelspanning en hoe geringer de doorlaatfactor van de
baggerspecie zal zijn. Mocht het advectief transport in
onvoldoende mate zijn beperkt, dan kan getracht worden
de hydraulische weerstand van het depot te vergroten
door het aanbrengen van een slecht doorlatende laag.
Deze laag kan naar keuze onder of boven het speciepakket
worden aangebracht.

De depothoogte wordt in de
praktijk bepaald door de maximale diepte die met zandzuigers
kan worden bereikt, zijnde
veelal 30 a 40 m beneden de
waterspiegel.

Eilanddepots onder grondwater

Bij varianten B3 en B4 wordt de baggerspecie onder water
binnen een eiland geborgen. Bij een dergelijk depot kan
het advectief transport veelal tot nul worden gereduceerd door de stijghoogte tussen onder- en bovenzijde
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van het depot aan elkaar gelijk te maken (en te houden).
De doorlaatfactor van de baggerspecie speelt dan geen
rol meer (advectief transport is nul), zodat op deze
wijze ook verontreinigde baggerspecie met een hoge doorlaatf actor geborgen kan worden.
Het niveau van het oppervlaktewater binnen het eiland of het niveau van een beheerste grondwaterspiegel - is
daarbij afhankelijk van de (geo)hydrologische situatie.
Indien het depot ligt op of in een watervoerend pakket
of rust op een afdekkende laag, waaronder een watervoerend pakket, zal het peil binnen het eiland moeten worden ingesteld op de stijghoogte van het onderliggend
watervoerend pakket. Bij een dergelijke waterbeheersing
moet echter eeuwigdurend het neerslagoverschot worden
uitgepompt of zo mogelijk door middel van gravitatie
worden geloosd.
Noordzeedepots

Bij eilanden en putten in de Noordzee (varianten B4 en
B5) zal een watervoerend pakket ontbreken door het ontbreken van een gradient. In een dergelijke situatie is
het advectief transport door een put nul. Bij een eiland
wordt dit advectief transport zo goed mogelijk gereduceerd door het waterpeil binnen het eiland in te stellen
op gemiddeld zeeniveau.
Door het getij in de Noordzee ontstaan onder het depot
zowel verticaal als horizontaal met het getij varierende
waterbewegingen (zie themarapport, bijlage 1 en 2).
Hoewel er geen sprake is van netto watertransport, is er
wel netto stoftransport ten gevolge van de varierende
waterbeweging. Het effect op het stoftransport van deze
op en neer, en been en weer gaande waterbeweging is in
een tweedimensionaal model berekend (met tijdstappen van
een getij), en vergeleken met het stoftransport in een
berekening met alleen moleculaire diffusie.
Het verticale transport door moleculaire diffusie blijkt
groter dan het transport door het getij. Het horizontale
transport door moleculaire diffusie is iets geringer dan
die ten gevolge van het getij.
Dit betekent dat de Noordzee depotvariant gelijk is aan
een depot op binnenwater met een minimaal advectief
transport door het depot en een lage stroomsnelheid in
het watervoerend pakket.
De moleculaire diffusieflux naar het grond- en oppervlaktewater zal in een dergelijke situatie gering zijn,
terwijl de concentratie in het grondwater rondom het
depot hoog kan oplopen. Het zeewater zal hierdoor echter
niet meetbaar verontreinigd worden (verdunning).
Een dergelijk Noordzee-depot voldoet met betrekking tot
de emissie derhalve aan IBC-criteria (zie ook hoofdstuk

8.3.3).
Kunstmatige kwelstroom

Bij de depoteilanden B3 en B4 kan een kwelstroom door
het depot gecreeerd worden. Bij een kwelstroom van ± 20
mm/j zal de diffusieflux naar een onderliggend (watervoerend) pakket vergaand afnemen. Een dergelijke kwel-
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stroom zou echter aan de bovenzijde van het depot apart
moeten worden opgevangen en eeuwigdurend moeten worden
gezuiverd. Hiervoor is een waterdichte bovenafdichting
nodig en twee drainsystemen, een voor afvoer van de
kwelstroom en een voor afvoer van de overtollige neerslag. Bij een geringe kwelstroom (2 mm/j) wordt de diffusieflux naar een onderliggend (watervoerend)pakket wel
beperkt, maar niet voorkomen. Een diffusieremmende laag
bij variant B3 blijft daarbij effectief.
8.6. Beheersing
In het algemeen geldt dat een op juiste wijze uitgevoerd
(voor)onderzoek, een goed ontwerp en een zorgvuldige
uitvoering ervan, voorwaarden zijn voor een goede beheersbaarheid van een depot.
8.6.1. Depot boven grondwater
In het kader van de beheersbaarheid van depots boven
grondwater, zullen achtereenvolgens de volgende onderwerpen worden besproken.
A.
Beheersmaatregelen, bij een depot zonder bovenafdichting.
B.
Beheersbaarheid van een depot met bovenafdichting.
C.
Beheersbaarheid, in geval van onvoorziene en ontoelaatbare grondwaterverontreiniging.
A. Beheersmaatregelen bij een depot zonder bovenafdichting
In het verleden werden baggerspeciedepots aan de bovenzijde niet van een afdichting voorzien. De verontreinigde baggerspecie vormt dan de bovengrond waar bodemorganismen, dieren, planten en ook de mens mee in aanraking kunnen komen.
Veel van deze terreinen zijn in gebruik genomen voor
meer of minder intensieve recreatie, terwijl een aantal
grootschalige baggerspeciedepots werd gebruikt voor woningbouw. De teelt van landbouwgewassen op (sterk) verontreinigde baggerspecie wordt terecht ontraden.
Recente studies en adviezen met betrekking tot dergelijke situaties (lit. 32 en 33) tonen echter aan dat een
afdeklaag van 0,7 - 1,0 m schone grond voldoende is om
bij saneringssituaties verschillende risico's in voldoende mate in te perken.
0m bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen zou
volgens de huidige inzichten bij een doorlaatfactor >
10'^ m/s wel een bovenafdichting moeten worden aangebracht. Het aanbrengen van een dergelijke bovenafdichting zou daarbij moeten plaatsvinden na het einde van de
consolidatiefase. Daar de consolidatiefase lang kan
duren, is afdekking van een depot met een laag schone
grond tijdens de consolidatiefase zinvol.
Het is echter mogelijk dat baggerspecie met een hoog
percentage klei na consolidatie door een geringere door-
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laatfactor wordt gekenmerkt. Met name indien de doorlaatfactor komt te liggen in de orde van 10'10 m/s, zou
een bovenafdichting overbodig zijn.
De toplaag van een baggerspeciedepot zal - indien geen
isolerende voorzieningen worden getroffen - in een aerobe toestand geraken. Hierdoor zal bet oppervlaktewater
(greppels, sloten) in sterke mate gecontamineerd kunnen
raken door met name zware metalen (met uitzondering van
arseen). De overgang van een gereduceerde naar een geoxydeerde situatie heeft in principe (zie themarapport)
geen invloed op de adsorptie van organische contaminanten.
In een dergelijke situatie zal rekening moeten worden
gehouden met de noodzaak van zuivering van dit verontreinigd oppervlaktewater (bijvoorbeeld door middel van
bezinking van gecontamineerd zwevend materiaal), alvorens het op het omringende oppervlaktewater geloosd kan
worden. Door afdekking van het depot met een laag schone
grond zijn deze problemen in belangrijke mate te beperken.
Indien geen bovenafdichting wordt aangebracht, kan bij
een onjuist uitgevoerd vooronderzoek of door een gewijzigde geohydrologische situatie de grondwaterspiegel tot
in het depot stijgen. In een dergelijke situatie zal de
afvoer door het depot geremd worden en zal het gereduceerde karakter van de baggerspecie onder de grondwaterspiegel behouden blijven. Uit een oogpunt van verspreiding van stoffen naar bodem en grondwater is dit
gunstig vergeleken met een situatie, waarin een ongeisoleerd depot boven het grondwaterniveau is gelegen.

B. Beheersbaarheid van een depot met bovenafdichting
Indien het huidige Ontwerp Stortbesluit bodembescherming
(lit. 31) wordt gevolgd, is het aanbrengen van een bovenafdichting verplicht, zodat de infiltratie door het
depot beperkt of tot nul gereduceerd wordt. Indien in
een dergelijke situatie de grondwaterspiegel toch zou
oplopen tot in het depot, zal dit in veel gevallen
slechts geringe gevolgen hebben met betrekking tot het
stoftransport vanuit het depot naar het grondwater. Beheersing van de grondwaterspiegel ten opzichte van de
onderzijde van het depot blijkt in sommige situaties
wel, in andere niet van belang te zijn (zie themarapport) .
Boven een bovenafdichting moet een drainsysteem worden
aangebracht om overtollige neerslag af te voeren. Met
name bij een bentoniet-bovenafdichting is een dergelijke
afvoer zeer essentieel, omdat bij onvoldoende werking
van zojuist genoemd drainsysteem de infiltratie door de
bentoniet-afdichting toeneemt (toename van de gradient).
De betreffende drainsystemen moeten dus eeuwigdurend
worden gecontroleerd op hun goede werking, worden onder-
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houden (doorspuiten)
vervangen.

en globaal elke

50 jaar worden

De afdichtingslagen zelf behoeven ook de nodige nazorg.
- Een bovenafdichting met folie behoeft globaal elke 50
jaar vervanging. Zoals gemeld in paragraaf 8.3*2 zou
een dergel'ijke frequente vervanging mogelijk beperkt
kunnen worden door de folie rechtstreeks op de (slecht
doorlatende) baggerspecie aan te brengen. Ook dan
blijft de nazorg echter eeuwigdurend. Hetzelfde geldt
voor verharde oppervlakten als bovenafdichting, bijvoorbeeld een asfalt-bitumenlaag.
- Bij een bovenafdichting met bentoniet is een dergelijke periodieke vervanging in principe niet nodig. Ervaring van enige betekenis ontbreekt echter op dit punt.
Ten aanzien van de beheersbaarheid bij een eeuwigdurende
nazorg van een bovenafdichting wordt het volgende opgemerkt.
- Een betrouwbare en directe controle op waterdichtheid
van een bovenafdichting is niet mogelijk. Ook de geringe infiltratie bij een bentoniet-afdichting is niet
betrouwbaar meetbaar, dus niet controleerbaar, en dus
ook niet echt beheersbaar. De mate van waterdichtheid
van een bovenafdichting is slechts globaal af te leiden uit een studie van de waterbalans (neerslag, verdamping, drainafvoer), zodat hiermee slechts relatief
grote lekkages kunnen worden opgespoord.
- Bij een lekkage van de bovenafdichting van enige betekenis, is het effect uiteindelijk meetbaar in het
grondwater. Tussen het moment dat het lek ontstaat en
het tijdstip dat door de controle op de grondwaterkwaliteit een dergelijk lek gesignaleerd wordt, ligt
echter een grote tijdsduur (signaleringstijd, detectietijd). Hierdoor is de kans groot dat er geen verband bestaat tussen het signaleren van een grondwaterverontreiniging en de kwaliteit van de op dat moment
aanwezige bovenafdichting. In feite kan de verontreiniging van het grondwater zijn ontstaan door een lekke
bovenafdichting, die inmiddels is vervangen. Controle
op de kwaliteit van de bovenafdichting is dus slechts
in beperkte mate mogelijk, zodat in feite van een
echte beheersing geen sprake is.
De eeuwigdurende nazorg met betrekking tot de bovenafdichting (onderhoud, reparatie en vervanging) zou mogelijk als zwakste schakel in het systeem kunnen worden
aangemerkt. Ondanks een goede organisatorische en financiele opzet van een dergelijke eeuwigdurende nazorg,
weet uiteraard niemand hoe ons nageslacht met een dergelijke problematiek zal (blijven) omgaan.
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C. Beheersbaarheid in geval van onvoorziene en ontoelaatbare grondwaterverontreiniging
Indian zich onverhoopt toch een ontoelaatbare grondwaterverontreiniging in een watervoerend pakket voordoet,
kunnen geohydrologische beheersmaatregelen worden genomen. Hoe dikker het watervoerend pakket, hoe moeilijker het nemen van effectieve maatregelen echter zal
zijn. De verdere verspreiding van stoffen in het watervoerend pakket zal bij een te dik watervoerend pakket
dus in onvoldoende mate beheerst kunnen worden.
Op grond van het bovenstaande wordt dan ook de conclusie
getrokken dat definitieve berging van baggerspecie,
zowel boven maaiveld als onder (grond)water op locaties
met een dik watervoerend pakket, uit een oogpunt van
beheersing, zoveel mogelijk zou moeten worden vermeden.
Dit geldt ook voor locaties met diepe grondwaterstanden.
In de praktijk zal het vermijden van dergelijke locaties
niet altijd mogelijk zijn. Om het risico op bodem- en
grondwaterverontreiniging dan toch zoveel mogelijk te
beperken, zouden extra "veiligheidsmaatregelen" overwogen kunnen worden. Zo zou bij een depot boven grondwater
bijvoorbeeld overwogen kunnen worden de bovenafdichting
van een "sandwich-constructie" (zie themarapport) te
voorzien.
8.6.2. Depot onder (grond)water
Zoals blijkt uit paragraaf 8.3'.2 moet bij een depot
onder (grond)water zowel het advectief als het diffusief
(en in het watervoerend pakket het dispersief) transport
in voldoende mate worden beperkt.
Indien bij putten onder (grond)water aan zojuist gestelde eisen wordt voldaan, bestaat er uit een oogpunt van
beheersing een vrijwel ideale situatie, daar de beheersmaatregelen bij een depot onder grondwater (naast de
normale controlemaatregelen) primair beperkt zijn tot
het "bijhouden van kennis, dat een dergelijke depot op
een bepaalde locatie gesitueerd is".
Voor een put onder oppervlaktewater moet er echter voor
worden gezorgd dat geen aantasting (erosie) van het
depot kan plaatsvinden. Ook de diffusieremmende laag aan
de bovenzijde van het depot moet intact blijven.
Ook berging in "eilanden" biedt uit een oogpunt van
beheersing zeer goede perspectieven. Een dergelijk depot
gaat echter gepaard met eeuwigdurende nazorg aan onder
meer dijken, terwijl het neerslagoverschot te alien
tijde geloosd of uitgepompt moet worden. Ook voorzieningen, die aan de bovenzijde van het depot zijn aangebracht, bijvoorbeeld drainsystemen, hebben eeuwigdurende
nazorg nodig en zullen periodiek vervangen moeten worden.

108

/
Bij een depot gelegen op een dik watervoerend pakket
zouden - gezien de geringe beheersbaarheid bij een onvoorziene en ontoelaatbare grondwaterverontreiniging extra maatregelen kunnen worden genomen, zoals het aanbrengen van een slecht doorlatende laag en / of een
dikke adsorptie- / diffusieremmende laag. Ook horizontale compartimentering past in dit beeld (zie paragraaf

8.3.4).
8.6.3. Depot boven en onder (grond)water
Daar een dergelijk depot een combinatie vormt van een
depot boven en een depot onder grondwater, wordt met
betrekking tot de problematiek van beheersbaarheid verwezen naar de vorige paragrafen.

8.6.4. Risico's
Bij risico's zou een onderscheid gemaakt kunnen worden
in:
a. risico's bij ongewijzigde (geo)hydrologische omstandigheden;
b. risico's bij gewijzigde (geo)hydrologische omstandigheden.

Met name in West-Nederland zal
het grondwater overwegend gereduceerd zijn.

Ad a. Risico's bij ongewijzigde omstandigheden
Indien baggerspecie geoxydeerd raakt, zal de mobiliteit
van veel zware metalen en daarmee het risico op verontreiniging van grond- en oppervlaktewater toenemen. Bij
berging onder grondwater is dit risico over het algemeen
geringer dan bij berging boven grondwater.
Dit is met name het geval indien een depot is gelegen in
een gereduceerd grondwaterpakket, waardoor het gereduceerde karakter van de baggerspecie voor altijd behouden
blijft.
Hoewel de noodzakelijke beheers- en controlemaatregelen
per depotvariant kunnen verschillen, zijn de beheers-en
controlemaatregelen voor grote en kleine depots bij een
bepaalde depotvariant in principe identiek. Organisatorisch zal het beheer van veel kleine depots echter meer
problemen opleveren dan van enkele grote depots. De kans
op falen zal daarom bij een groot depot waarschijnlijk
kleiner zijn, maar bij falen zal het effect groter zijn
dan bij kleine depots. Indien men het risico definieert
als kans maal effect, is zonder een uitgebreide risicoanalyse (waarbij ook factoren als menselijk falen worden
meegenomen) daarom geen oordeel te vellen over verschillen in risico's tussen grote en kleine depots. De beoordeling van mogelijke risico's zal daarbij tevens locatie-afhankelijk zijn.
Depots boven grondwater
Een bovenafdichting kan door meerdere oorzaken lek Taken. Veelal ligt de oorzaak echter in uitvoeringstechnische fouten. In feite kan de afdichting dus al direct na
aanleg reeds lekkage vertonen.
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Gezien de (te) lange detectietijden zou bij constatering
van een verontreiniging van het grondwater de verontreiniging veroorzaakt kunnen zijn door een bovenafdichting,
die inmiddels is vervangen.
Het falen van de nazorg door
ons nageslacht kan zich manifesteren door:
onvoldoende onderhoud afdichtende bovenlaag;
niet tijdig vervangen van
een folie afdichting.

Eilanddepots

Als de nazorg door ons nageslacht faalt, ontstaat een
situatie waarbij de bovenafdichting in het geheel niet
meer functioheert. Bij een dergelijk ongeisoleerd depot
zal ondermeer verontreiniging van grond- en oppervlaktewater plaatsvinden door hoge infiltratrie en eventueel
erosie.
Depots onder (grond)water
Stoftransport bij de depotvarianten B3 en B4 (eilanden)
kan worden beperkt door de stijghoogte aan de onder- en
bovenzijde van het depot gelijk te houden. Het handhaven
van deze situatie (eeuwigdurende waterbeheersing) heeft
alles te maken met beheersing en dus met nazorg.
Met name als het depot is gelegen op of in een watervoerend pakket waarbij het (grond)waterpeil binnen het eiland moet zijn ingesteld op de stijghoogte van het watervoerend pakket, is het niet denkbeeldig dat een dergelijke nazorg faalt. De stroming door het depot en dus
het advectief transport zal dan evenredig toenemen met
de toename van het stijghoogteverschil.
Bij berging in eilanden moet het eiland eeuwigdurend in
stand blijven (zware stormen, ondermijning van de dijken
door erosie enz.). Afhankelijk van de locatie kunnen
deze risico's zeer beperkt word en gehouden. Wei zal ook
hier gelden dat de kosten (sterk) toenemen bij het aanvaarden van slechts een (zeer) gering risico. Blijvend
beheer / onderhoud en controle zal nodig zijn om de
risico's beperkt te houden.

Putdepots

Bij de putdepots (varianten Bl, B2 en B5) wordt de stroming door het depot bepaald door de gradient en de doorlaatfactor van de baggerspecie. Om de grootte van het
advectief transport te kunnen berekenen moet de gemiddelde doorlaatfactor van de te bergen baggerspecie na
voltooiing van de consolidatiefase dan ook bekend zijn.
Het vaststellen van de gemiddeld te verwachten doorlaatfactor van de te bergen baggerspecie levert echter (grote) problemen op, zodat de werkelijke doorlaatfactor (en
dus het advectief transport) groter kan zijn dan wordt
verwacht. Vanzelfsprekend levert dit een risico op met
betrekking tot verontreiniging van het watervoerend
pakket.
Ook de grootte van de diffusieflux naar het watervoerend
pakket kan onjuist voorspeld worden. Indien bij de aanleg van een depot echter een diffusieremmende laag wordt
aangebracht (en het advectief transport nihil is), is
dit risico beperkt.
Afgezien van de risico's met betrekking tot het stoftransport uit het depot, bestaan er risico's dat het
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depot zelf wordt beschadigd.
Putten onder water kunnen door erosie als gevolg van
stroming worden aangetast, waardoor de baggerspecie verspreid zou worden. Dit risico moet zoveel mogelijk beperkt worden door:
- gebieden waar naar verwachting een dergelijke aantasting van het depot zou kunnen plaatsvinden uit te
sluiten vobr de aanleg van putten;
- putten aan te leggen in sedimentatiegebieden;
- aan de bovenzijde van de put een dikke afdeklaag (diffusieremmend) aan te brengen.

Depots boven en onder (grond)water
Voor risico's bij depots boven en onder (grond)water kan
worden verwezen naar eerder vermelde risico's voor depots boven grondwater en depots onder (grond)water. Wei
moet worden opgemerkt dat bij een depot boven en onder
(grond)water de stromingsgradient kleiner is dan bij een
depot boven grondwater. Bij het falen van de bovenafdichting is het risico met betrekking tot verontreiniging van het grondwater - bij overigens gelijke omstandigheden - dan ook geringer dan bij een depot boven
grondwater.

Ad b. Risico's bij gewijzigde (geo)hydrologische omstandigheden
Bij de IBC-criteria wordt er van uitgegaan dat bodem,
grond- en oppervlaktewater ook op langere termijn zo
goed mogelijk zouden moeten worden beschermd. Een gevolg
van dit uitgangspunt is ondermeer dat adsorptielagen, om
advectief transport na de consolidatiefase te beperken,
in feite worden afgewezen als isolerende voorzieningen,
daar adsorptielagen op lange termijn zullen "doorslaan".
Of een dergelijk uitgangspunt realistisch is, kan ter
discussie worden gesteld, omdat de verspreiding van
stoffen vanuit een baggerspeciedepot naar de omgeving
miljoenen jaren kan voortduren. In werkelijkheid kan een
dergelijk langdurige periode door niemand worden overzien (een veel kortere periode in feite evenmin) en moet
men er zelfs van uitgaan dat de omstandigheden zich
(drastisch) zullen / kunnen wijzigen.
In dit kader kan gedacht worden aan:
- een sterke zeespiegelstijging waardoor depots die
thans boven grondwater zijn gelegen, overstroomt worden;
- een ijstijd met onbekende gevolgen voor alle depots;
- een sterk gewijzigde geohydrologische situatie waardoor bijvoorbeeld het advectief transport bij depots
onder (grond)water sterk zou kunnen toenemen;
- een sterk gewijzigd erosiepatroon waardoor bijvoorbeeld putten onder water kunnen worden aangetast.
Indien men ten voile rekening zou houden met dergelijke
drastische en onvoorspelbare wijzigingen van de huidige

111

/
omstandigheden, zou in feite de bouw van alle baggerspeciedepots omnogelijk zijn.
Niet alle (drastische) wijzigingen in omstandigheden
behoeven echter ernstige gevolgen te hebben: putten in
de Noordzee zullen naar verwachting weinig belnvloed
worden door een zeespiegelstijging.
Bij een zeespiegelstijging zal naar verwachting ook het
peil van veel groot zoet oppervlaktewater stijgen, waardoor stijghoogteverschillen tussen dit oppervlaktewater
en polders zullen worden vergroot. Bij putten kan de
wegzijging (putten onder groot oppervlaktewater) of kwel
(putten in polders) dan toenemen, terwijl maatregelen om
kwel of wegzijging te reduceren niet eenvoudig zijn te
nemen (aanleg van slecht doorlatende laag).
Bij eilanddepots (varianten B3 en B4) kan echter - afhankelijk van de situatie - binnen zekere grenzen worden
ingespeeld op een gewijzigde (geo)hydrologische situatie, zodat de risico's beperkter kunnen zijn dan bij
putten.
Bij putten blijft het gevaar bestaan van aantasting door
erosie. Gebieden waarvan nu reeds bekend is dat erosiepatronen zich dusdanig wijzigen dat putten hierdoor
bedreigd kunnen worden, zullen dan ook voor berging in
putten moeten worden uitgesloten.
Op grond van het bovenstaande zou de vraag gesteld kunnen worden of het wel zinvol is depots zodanig te bouwen
dat grond- en oppervlaktewater voor onbepaalde tijd
worden beschermd. In werkelijkheid zou daarvoor ook een
periode van bijvoorbeeld duizend jaar kunnen worden
aangehouden. Indien voor zo'n relatief korte periode zou
worden gekozen, zou dit de isolatiemethode kunnen beinvloeden.
In een aantal gevallen zal dan na de consolidatiefase
niet het advectief en diffusief stoftransport worden
beperkt, maar zal gebruik worden gemaakt van een adsorptielaag. In feite benut men dan de periode tot doorslag
van de adsorptielaag optreedt. Zelfs indien het advectief transport alsnog beperkt zou worden, is geen diffusieremmende laag aanwezig, zodat een situatie ontstaat
met een relatief grote verspreiding.

Dit houdt in dat de adsorptielaag dikker zou moeten zijn dan
de specielaag.

Hoe langer de periode, waarover men grond- en oppervlaktewater wil beschermen, des te meer de isolatietechniek
er op gericht zal zijn het advectief transport zo veel
mogelijk te reduceren daar anders de benodigde adsorptielagen te dik (te veel ruimtebeslag, te duur) worden.
Het vraagstuk van de tijdsperiode waarover grond- en
oppervlaktewater moet worden beschermd lijkt uit dit
oogpunt daarom wat minder relevant.
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8.6.5* Terugneembaarheid
Terugneembaarheid is van belong:
- indien in de toekomst besloten zou worden de baggerspecie te reinigen;
- uit risico-overwegingen.
Bij alle besproken depotvarianten is de baggerspecie
terugneembaar. Bij putten onder water zal bij verwijdering van de baggerspecie uit het depot opnieuw verontreiniging van het oppervlaktewater kunnen ontstaan. Een
dergelijke verontreiniging zal echter geringer zijn dan
bij het in depot brengen van de baggerspecie ten gevolge
van ondermeer de volgende factoren:
- de baggerspecie is meer geconsolideerd dan bij berging
en hierdoor minder erosiegevoelig;
- de put wordt geleidelijk (gecompartimenteerd) leeggemaakt, zodat slechts een deel van de baggerspecie
onbeschermd aan het oppervlak behoeft te liggen.
Tot slot kan worden opgemerkt dat mocht men de baggerspecie ooit uit depot halen voor reiniging van de specie, een horizontaal gecompartimenteerd depot niet optimaal is, daar voor reiniging in feite elke partij specie
apart zou moeten worden opgeslagen.

8.7* Controle
8.7.1. Depotinrichting
Controle is reeds vanaf de bouw van het depot noodzakelijk. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen:
1.
Controle op de constructie,
2.
Controle tijdens de vulfase,
3.
Controle op de afwerking van het depot,
4.
Nazorg van het depot.

Ad 1. Constructie
Tijdens de bouw meet gecontroleerd worden of aan het
ontwerp voldaan wordt, waarbij ondermeer gecontroleerd
moet worden op eisen, die gesteld zijn ten aanzien van:
het graven van een put;
constructie van dijken;
isolerende voorzieningen, die tijdens de bouw van
het depot moeten worden aangebracht.
Ad 2. Vulfase
Voor zover er eisen worden gesteld aan de kwaliteit van
de baggerspecie, behoort 00k controle op de kwaliteit
van de te bergen baggerspecie plaats te vinden. Een dergelijke controle is ondermeer noodzakelijk indien horizontale compartimentering wordt toegepast. Controle op
het lozen van (verontreinigd) water moet onder alle omstandigheden worden uitgevoerd. Bij putten onder water
betekent dit controle op de kwaliteit van het aanwezige
oppervlaktewater.
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Ad 3- Afwerking
Bij de verdere afwerking van het depot moet bijvoorbeeld
controle plaatsvinden op de aanleg van isolerende voorzieningen. Daarnaast zouden in feite ook een aantal
randvoorwaarden van het ontwerp gecontroleerd moeten
worden. Dit geldt met name ten aanzien van de maximaal
toelaatbare doorstroming van het depot.
Ad 4. Nazorg van het depot
In eerste instantie behoort controle plaats te vinden op
het instand houden van het depot (dijken, diffusieremmende laag aan de bovenzijde van een put onder water
enz). Voor een aantal depotvarianten is waterbeheersing
essentieel. Controle op het grondwaterniveau en de
stijghoogte van een onderliggend watervoerend pakket
behoort daarbij plaats te vinden. Bij depots boven
grondwater kan controle op het grondwaterniveau eveneens
van belang zijn.
In de meeste situaties is controle op de goede werking
van isolerende voorzieningen noodzakeli jk. Het zou daarbij wenselijk zijn indien een dergelijke controle op de
isolerende voorzieningen direct zou kunnen plaatsvinden.
Afgezien van een visuele inspectie van een niet met
grond bedekte bovenafdichting (bijvoorbeeld asfalt-bitumen laag), is een dergelijke directe controle vaak niet
mogelijk, maar zal het goed functioneren van isolerende
voorzieningen gecontroleerd moeten worden door middel
van controle op de grondwaterkwaliteit.
Op zichzelf is dat geen bezwaar, daar men in feite ook
het grondwater wenst te beschermen. De waterdichtheid
van een bovenafdichting is echter nauwelijks te controleren door controle op de grondkwaliteit, gezien de (te)
lange detectietijden (zie ook paragraaf 8.6). Hierdoor
is er in feite geen sprake van een echte beheersing.
Zoals in dit hoofdstuk nader uiteen zal worden gezet,
levert een controle op de grondwaterkwaliteit zelf echter ook een aantal specifieke problemen op.
8.7-2. Grondwaterkwaliteit
De noodzaak van controle op de grondwaterkwaliteit geldt
in principe voor zowel een depot boven grondwater als
onder (grond)water. Een goed controlesysteem kan daarbij
slechts ontworpen worden op basis van een gedegen geohydrologisch onderzoek. Het vastleggen van de nul-situatie
is daarbij noodzakelijk.
Hoewel op beperkte schaal gebruik gemaakt kan worden van
geofysische meetsystemen, hebben de meeste controle-systemen gemeen dat het grondwater moet worden bemonsterd
en geanalyseerd. Dientengevolge moet het grondwater naar
de "bemonsteringsmiddelen" toestromen, waardoor ondermeer rekening gehouden moet worden met de volgende belangrijke factoren:
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"Conservatieve" stoffen zijn
stoffen die goed in water oplossen en geen adsorptie vertonen aan minerale delen en organische stof. Chloride ionen
zijn hiervan een bekend voorbeeId.

- De stroming van grondwater bedraagt vaak slechts enkele meters per jaar. Het opsporen van een verontreiniging kan dientengevolge (zeer) lange detectietijden
met zich mee brengen.
- Slechts conservatieve stoffen worden met het grondwater met dezelfde snelheid meegevoerd. De meeste stoffen worden met een veel geringere snelheid getransporteerd ten gevolge van adsorptieprocessen in de bodem.
Detectie van een verontreiniging zal daarom in eerste
instantie gebaseerd moeten zijn op detectie van conservatieve stoffen.
- Stoffen die ten gevolge van advectief of diffusief
transport vanuit het depot in een watervoerend pakket
geraken, worden verdund met grondwater, voordat de
controlebemonstering van het grondwater plaatsvindt.
Hierdoor kan een te detecteren stof beneden de detectiegrens komen of kan de concentratie ervan vrijwel
gelijk worden aan die in het grondwater zelf. In beide
gevallen is detectie dan niet meer mogelijk.
Afhankelijk van de omstandigheden kan van de volgende
controlesystemen gebruik worden gemaakt:
1. een horizontaal drainsysteem onder het baggerspeciedepot, waarbij (periodiek) een grondwaterstroming
naar de drains toe wordt gecreeerd;
2. een verticaal systeem van bemonsteringsbuizen met
filters op verschillende diepten; een dergelijk systeem is in feite passief, daar door de van nature
aanwezige grondwaterstroming de verontreiniging bij
de bemonsteringsbuis (-filter) moet aankomen;
3. een verticaal systeem van pompputten, waarbij een
grondwaterstroming naar de put wordt gecreeerd.
Ad 1.
Bij berging van baggerspecie boven grondwater is een
horizontaal controlesysteem in principe het meest effectief. Het belangrijkste bezwaar van een dergelijk systeem is echter de beperkte levensduur, die op vijftig
jaar wordt geschat.
Vervanging van een dergelijk systeem is in feite niet of
nauwelijks mogelijk, zodat na verloop van tijd zal moeten worden overgeschakeld op een verticaal controlesysteem. Het lijkt daarom logisch om - mede gezien de lange
detectietijden - een horizontaal controlesysteem geheel
achterwege te laten en direct een verticaal systeem toe
te passen. Voor berging onder (grond)water is dat 00k
noodzakelijk, daar een horizontaal systeem hierbij niet
goed toepasbaar is.
Ad 2.
Gebaseerd op geohydrologisch onderzoek dient een verticaal controlesysteem te bestaan uit een net van bemonsteringsbuizen met filters op verschillende diepten. De
bemonsteringsbuizen behoren daarbij zo dicht mogelijk
aan de benedenstroomse zijde van het depot te worden
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geplaatst. Ten minste een buis dient als referentiebuis
bovenstrooms van het depot te worden geplaatst.
Men moet zich daarbij realiseren dat afhankelijk van de
depotgrootte, de geohydrologische situatie en de aard
van de stof (mate van adsorptie) , de detectie- of signaleringstijd (zeer) groot kan zijn. Zelfs voor de conservatieve stoffen kan de signalerinstijd oplopen tot honderden jaren.
Ad 3Met behulp van een systeem van pompputten is in principe
een betere detectie mogelijk. De benodigde afstand tussen de filters en de benodigde bemalingstijd moeten worden berekend. De afstanden tussen de putfilters moet
daarbij zodanig zijn, dat de invloedssferen elkaar overlappen.
Van een dergelijk (kostbaar) systeem moeten echter geen
wonderen worden verwacht. Vaak zal de concentratie van
stoffen in het grondwater gering zijn en zal zeker niet
elke verontreiniging gedetecteerd kunnen worden. Indien
de pompputten slechts periodiek worden bemalen (periode
voor en tijdens bemonstering), zal de signaleringstijd
nauwelijks kleiner zijn dan bij het eerder besproken
verticaal bemonsteringssysteem. In principe zou een
continue bemaling kunnen worden toegepast, waardoor de
signaleringstijd zou afnemen. De verdunning met grondwater zal als gevolg daarvan echter toenemen.
Controls onder water
Met name bij een put onder oppervlaktewater zal controle
op de grondwaterkwaliteit problemen kunnen opleveren,
vooral bij grote waterdiepten. Niet in alle gevallen is
controle op de grondwaterkwaliteit echter essentieel.
Vooral bij depots op de Noordzee waar het stoftransport
zeer beperkt is, zal de controle voornamelijk gericht
moeten zijn op mogelijke aantasting van het depot door
erosie. Eventuele uittreding van stoffen kan eenvoudig
worden gecontroleerd door bemonstering en analyse van
het oppervlaktewater in de directe nabijheid van het
depot.
Detectie van stoffen
Uit voorgaande gegevens blijkt dat bij baggerspeciedepots met name de volgende stoffen in aanmerking kunnen
komen voor controle op de aanwezigheid in grondwater:
chroom, arseen,
en PAK's.
Indien bij een depot boven maaiveld de baggerspecie
geheel of gedeeltelijk in geoxideerde toestand verkeert,
komen ook andere zware metalen in aanmerking voor detectie, zoals cadmium, zink en lood.
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De te vergelijken depotvarianten zijn:
A
Depots boven grondwater
B
B1
B2
B3
B4
B5

Depots onder (grond)water
put wordt gedempt
put onder water
eiland in binnenwater
eiland in zee
put in zee

C

Depots boven en onder
grondwater
eiland in binnenwater
eiland in zee
aanlanding

Cl
C2
C3

Tijdens de vul- en consolidatiefase in putten zal het oppervlaktewater verontreinigd
worden. Of een dergelijke verontreiniging aanvaardbaar is
zal sterk afhankelijk zijn van
de locatie (onder andere groot
of klein oppervlaktewater, bestemming van het oppervlaktewater) .

8.8. Afweging van depotvarianten
8.8.1.
V
Ten behoeve van een afweging zullen de verschillende
depotvarianten eerst onderling vergeleken worden op een
aantal relevante aspecten. Deze aspecten zijn: stoftransport, beheersbaarheid en controle. Deze vergelijking draagt een samenvattend karakter van hetgeen in de
voorgaande paragrafen is uiteengezet. Een overzicht van
deze vergelijking wordt in tabel 8.1 (opgenomen achter
in hfd.8) gegeven.

8.8.1.1.
S
Uit het oogpunt van mogelijk stoftransport naar gronden oppervlaktewater, inclusief de mogelijkheden tot beperking daarvan, bestaan geen doorslaggevende argumenten
om bepaalde depotvormen af te wijzen (zie onder meer
hoofdstuk 8.5 en tabel 8.1). Dit houdt echter niet in
dat elk depotvariant op iedere locatie aan de te stellen
eisen met betrekking tot het stoftransport naar gronden oppervlaktewater zal kunnen voldoen. Dit is met name
het geval bij putten onder water (variant B2). Afhankelijk van de locatie en de doorlaatfactor van de specie
zou het advectief transport bij putten onder (grond)water in onvoldoende mate beperkt kunnen worden, tenzij
een slecht doorlatende laag wordt aangebracht.
Op grond hiervan kan de conclusie worden getrokken dat
de grootte van het stof transport naar het grondwater bij
depots boven grondwater en depots onder (grond)water of
een combinatie daarvan, niet van elkaar behoeft te verschillen.
De verdere verspreiding van stoffen uit het depot via
het watervoerend pakket is onafhankelijk van de depotvorm en afhankelijk van de geohydrologische situatie. In
tabel 8.1 is de beinvloedingssfeer en de concentratie in
het watervoerend pakket weergegeven.
Daar geen stroming in de bodem onder de Noordzee plaatsvindt, is de beinvloedingssfeer bij de varianten B4 en
B5 (eiland en put in de Noordzee) zeer klein en is de
concentratie in het grondwater in de directe nabijheid
van het depot hoog.

Depots boven grondwater en
depots boven en onder
(grond)wa t e r

8.8.1.2.
B
Bij de depots boven grondwater (A1 en A2) en de depots
boven en onder grondwater (Cl, C2 en C3) speelt met name
de problematiek van de bovenafdichting een rol (ook bij
variant B1, een gedempte put, zou dit het geval kunnen
zijn). De problematiek van een bovenafdichting zou beknopt als volgt kunnen worden weergegeven:
- een bovenafdichting vergt eeuwigdurend onderhoud, beheer en nazorg;
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- een bovenafdichting van folie zal tijdig en regelmatig
moeten worden vervangen;
- voor een bovenafdichting van zand-bentoniet wordt in
het ontwerp bij de aanleg een maximale lek van 20 mm/j
geaccepteerd (lit. 34); een dergelijk lek zal echter
op termijn een aanzienlijke grondwaterverontreiniging
veroorzaken (zie themarapport, bijlage 2);
- een bovenafdichting van folie kan ook lekkage veroorzaken; een dergelijke lekkage is veelal oncontroleerbaar en in feite onbeheersbaar;
- bij het falen van de nazorg (beheer) , bijvoorbeeld bij
het niet meer uitvoeren van onderhoud bij een bovenafdichting van bentoniet of bij het niet meer periodiek
vervangen van een bovenafdichting van folie, treedt
een relatief groot advectief transport op vanuit het
depot naar het grondwater. Bij een doorlaatfactor >
10'8 m/s kan in principe het gehele neerslagoverschot
(300 mm/j) door het depot worden afgevoerd.
Depots onder (grond)water

depots onder (grond) water (varianten B1 t/m B5) is
de situatie om de volgende redenen gecompliceerder.
- Bij sommige depotvarianten (B3 en B4) is eeuwigdurend
onderhoud / beheer aan ondermeer dijken nodig, evenals
een eeuwigdurende waterbeheersing. Onderhoud en beheer
aan dijken is ook nodig bij de varianten Cl, C2 en C3«
- Een eeuwigdurende waterbeheersing is ook nodig bij
bijvoorbeeld variant B1, wanneer de grondwaterstand
kunstmatig is verlaagd om advectief transport te voorkomen.
- Bij andere depotvarianten (Bl, B2 en B5) is juist geen
of slechts een gering onderhoud / beheer noodzakeli jk.
Bij putten onder water (B2 en B5) bestaat echter het
gevaar dat het depot door erosie wordt aangetast. Gebieden waar dit risico te groot is, behoren voor een
dergelijke depotvorm dan ook te worden uitgesloten.
- Bij de eilanddepots (varianten B3 en B4) en mogelijk
ook Bl zal men het advectief transport tot nul reduceren door het stijghoogteverschil tussen boven- en
onderzijde van het depot tot nul te reduceren. Vooral
bij een eiland waarbij het waterniveau binnen het
eiland moet worden ingesteld op de stijghoogte van een
onderliggend watervoerend pakket, kan het beheer (nazorg) falen, waardoor een sti jghoogteverschil ontstaat
tussen de boven- en onderzijde van het depot. Afhankelijk van de dan ontstane gradient en de doorlaatf actor
van de baggerspecie zal dan een groot advectief transport kunnen optreden.
- Bij putten onder (grond)water (varianten Bl, B2) bestaat het gevaar dat de grootte van de doorlaatfactor
van de baggerspecie onderschat wordt, waardoor het
werkelijke advectief transport groter zal blijken te
zijn dan werd verwacht.
- Indien het advectief transport nihil is, zou bij alle
depots onder (grond)water de diffusieflux kunnen worden onderschat. De risico's die het onderschatten van
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de diffusieflux met zich meebrengt zijn geringer dan
die bij onderschatting van het advectief transport.
- De (geo)hydrologische omstandigheden kunnen zich
(drastisch) wijzigen, bijvoorbeeld door een zeespiegelstijging. Putten in de Noordzee zullen hier naar
verwachting weinig problemen door ondervinden (tenzij
het erosiepatroon zich drastisch wijzigt). Daar bij
een zeespiegelstijging echter ook het peil van het
grote zoete oppervlaktewater in Nederland mee kan
stijgen, zouden putten onder zoet oppervlaktewater of
putten op landlocaties in een versterkte wegzijging of
kwel kunnen geraken, waardoor het advectief transport
bij putten zou kunnen worden vergroot.
Maatregelen om een dergeli jk verhoogd advectief transport te beperken zijn in principe mogelijk, bijvoorbeeld het aanbrengen van een slecht doorlatende laag,
maar zijn nogal ingrijpend en kostbaar. Behalve een
zeespiegelstijging zouden ook andere factoren een
drastische wijziging van de (geo)hydrologische situatie kunnen bewerkstelligen.
- Bij eilanden (varianten B3 en B4) kan binnen zekere
grenzen worden ingespeeld op een (drastisch) gewijzigde (geo)hydrologische situatie, zodat de risico's
bij dergelijke depots beperkter kunnen zijn dan bij
putten.
Voor alle depots geldt dat op locaties met dikke watervoerende pakketten en / of diepe grondwaterstanden bij
een onverhoopte ernstige bodem- en grondwaterverontreiniging een onbeheerste situatie kan ontstaan.
8.8.1.3- Controle
Ten aanzien van de controle kan worden gesteld dat depots boven en onder (grond)water of een combinatie daarvan in principe dezelfde problemen opleveren. Een mogelijke uitzondering hierop vormt de controle op de grondwaterkwaliteit bij putten in diep water, daar dit bij
een grote waterdiepte problemen op kan leveren. Veelal
betreft dit putten in de Noordzee. Daar staat tegenover
dat de controle op de grondwaterkwaliteit in dergelijke
situaties echter geen grote prioriteit zal hebben, omdat
de controle zich zal moeten toespitsen op het behoud van
de bovenafdekking (diffusieremmende laag) en op de kwaliteit van het oppervlaktewater in de directe nabijheid
van het depot. Controle op behoud van de bovenafdekking
zal overigens bij alle putten onder water moeten plaatsvinden.
8.8.2. Afweging
8.8.2.1. IBC-depots en meest milieuvriendelijke depotvariant
Zoals reeds gemeld in paragraaf 8,5. paragraaf 8.8.1.1
en tabel 8.1 kan in principe bij alle depotvarianten het
advectief en diffusief transport vergaand worden beperkt. Alle depotvarianten kunnen dan ook globaal vol-
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doen aan dezelfde eisen met betrekking tot het stoftransport (isolatie van het depot). Zoals reeds gemeld
in de inleiding zijn de depotvarianten met gelijke horizontale afmetingen nu te vergelijken met emmers waarbij
in elke emmer noodgedwongen eenzelfde gaatje aanwezig
is. De resterende flux naar het grondwater, de verspreiding van stoffen in het grondwater en de daarmee gepaard
gaande concentratie in het watervoerend pakket is dan
slechts afhankelijk van de geohydrologische situatie
(locatie-afhankelijk).
De depotvarianten zijn echter toch onderling verschillend (beheersing, nazorg, controle), waarbij met name de
aard van de risico's bij de depotvarianten verschilt. Om
depotvarianten onderling te vergelijken zouden de eerder
vermelde risico's behorend bij de verschillende varianten, onderling vergeleken en afgewogen moeten worden.
Dit is echter niet mogelijk, omdat de risico's ongelijksoortig en veelal locatie-afhankeli jk zijn. Wei zal voor
een of een beperkt aantal locaties - na een uitgebreide
risico-analyse, waarbij het menselijk falen wordt meegenomen - een dergelijke afweging tussen depotvarianten in
principe mogelijk zijn.
Uit het bovenstaande volgt dan ook dat noch ten aanzien
van een mogelijke beperking van het stoftransport, noch
uit overwegingen van beheersing, nazorg en controle,
bepaalde depotvarianten als IBC-depot op voorhand kunnen
worden afgewezen, mits rekening wordt gehouden met de
locatie / locatiekeuze. Zoals hieronder nader zal worden
uiteengezet, betekent dit tevens dat geen van de depotvarianten als de meest milieuvriendelijke variant kan
worden aangewezen.
Een werkelijk milieuvriendelijk depot zou een depot
moeten zijn waarbij het risico op een emissie naar de
omgeving nihil is en het depot geen ruimtebeslag vergt.
Zolang natuurlijke sedimentatie niet als ruimtebeslag
wordt aangemerkt of als zodanig wordt ervaren (zie
hoofdstuk 10) , zou een put (bijvoorbeeld in de Noordzee)
geen ruimtebeslag behoeven te vergen. De bij een put
vrijkomende grond (sediment) zou verspreid kunnen worden
of nuttig kunnen worden gebruikt, terwijl de put weer
gevuld wordt met sediment. Een depot zonder risico's op
emissie is echter niet realiseerbaar. Daarom zal de
meest milieuvriendelijke depotvariant gekenmerkt moeten
zijn door de geringste risico's ten aanzien van emissie
(en milieu-effecten). Voor de keuze van de meest milieuvriendelijke depotvariant ontstaat nu echter eveneens
het probleem dat ongelijksoortige risico's, die veelal
locatie-afhankelijk zijn, tegen elkaar zouden moeten
worden afgewogen. Uit het voorgaande blijkt dat dit niet
mogelijk is, zodat de meest milieuvriendelijke depotvariant niet kan worden aangewezen.
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In het kader van deze problematiek kan nog worden opgemerkt dat bij bepaalde depotvarianten, bijvoorbeeld
eilanden, een kwelstroom door het depot kan worden gecreeerd. Indien de kwelstroom tenminste 20 mm/j bedraagt, wordt de verontreiniging van het grondwater
grotendeels voorkomen. De kwelstroom moet dan echter
eeuwigdurend worden opgevangen en gezuiverd. Een dergelijk systeem brengt echter weer nieuwe risico'sen problemen met zich mee. Desalniettemin kan een dergelijke
kwelstroom een milieuvriendelijke oplossing inhouden
voor die depots waarbij een dergelijk kwelsysteem mogelijk is. Met betrekking tot de problematiek van de meest
milieuvriendelijke depotvariant heeft een dergelijk
kwelsysteem echter weinig te maken. De risico's van de
betreffende depots waarbij een dergelijk kwelsysteem
mogelijk is en de onderlinge verschillen in risico's
tussen de varianten veranderen nu eenmaal niet door het
al dan niet aanwezig zijn van een kwelsysteem. Zo kan
een eiland op de Noordzee, al dan niet met kwelsysteem,
een groter risico inhouden dan een put op de Noordzee,
waarbij geen kwelsysteem mogelijk is.
In verband met de conclusie dat geen meest milieuvriendeli jke depotvariant is aan te wijzen, kan nog worden
opgemerkt dat een belangrijk onderscheid moet worden
gemaakt tussen het begrip "meest milieuvriendelijke
depotvariant" (waarbij de problematiek van beheersing,
risico's en controls een belangrijke rol speelt) en
"(meest) milieuvriendelijk depot" (met betrekking tot de
te verwachten emissie naar grond- en oppervlaktewater).
Bij zojuist genoemd (meest) milieuvriendelijk depot is
het advectief en diffusief transport vergaand beperkt
door middel van de in dit hoofdstuk weergegeven maatregelen / voorzieningen. Ook horizontals compartimentering
past in dit beeld. Zie hiervoor ook paragraaf 8.9Aan dergelijke randvoorwaarden zal ook een meest milieuvriendeli jke depotvariant moeten voldoen. Tevens zouden
met name door biologische reinigingstechnieken afbreekbare organische contaminanten geheel of gedeeltelijk
verwijderd kunnen worden alvorens de baggerspecie in depot te bergen.
Dergelijke uniforms randvoorwaarden, waar naar gestreefd
zou moeten worden bij een IBC-depot paragraaf 8.9) .
lijken in eerste instantie strijdig met het beleid ten
aanzien van het bergen van baggerspecie in depots (zie
hoofdstuk 4). In het huidige beleid wordt er immers van
uitgegaan dat IBC-depots aan strengere eisen moeten
voldoen naarmate de baggerspecie meer verontreinigd is.
In werkelijkheid is een dergelijke tegenstrijdigheid
echter niet of nauwelijks aanwezig. Hoewel volgens de
uitkomsten van de huidige studie bij alls depots
gestreefd zou moeten worden naar een advectief transport
na consolidatie van 0-2 mm/j, zal het diffusief transport sterker moeten worden beperkt naarmate de bagger-
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specie meer verontreinigd is met bepaalde organische
contaminanten, chroom en arseen. Aan strengere IBC-eisen
die gesteld worden bij berging van zeer verontreinigde
specie, kan worden voldaan door middel van horizontale
compartimentering.
8.8.2.2. Ruimtebeslag
Bij voorgaaride beschouwingen werden mogelijk ruimtebeslag en functieverlies (nog) niet betrokken, evenmin als
de hoeveelheid te bergen baggerspecie (zie hiervoor de
hoofdstukken 6 en 9)* Indien ervan wordt uitgegaan dat
in de toekomst grote hoeveelheden baggerspecie geborgen
zullen moeten worden, zal berging boven water aanzienlijk ruimtebeslag en daarmee ondermeer landschappelijke
effecten met zich meebrengen.
Bij grote hoeveelheden te bergen baggerspecie zal uit
het oogpunt van ruimtebeslag de berging primair in putten of eilanden, dus geheel of gedeeltelijk onder
(grond)water gezocht moeten worden (zoals gemeld in
paragraaf 8.8.2.2 zouden putten geen ruimte in beslag
behoeven te nemen of zou ruimtebeslag niet als zodanig
worden ervaren) . Deze conclusie betekent echter niet dat
geheel van berging boven grondwater behoort te worden
afgezien. Berging boven grondwater kan namelijk - afhankelijk van de omstandigheden - wel eens de enige praktisch uitvoerbare oplossing inhouden.
8.8.2.3- Omvang en aantal depots
Afgezien van de vraagstelling of berging boven of onder(grond)water dient plaats te vinden, speelt de vraag
naar de gewenste omvang van de depots. Zie hiervoor ook
paragraaf 8.6.4.
Indien er bij een depot boven grondwater een stoftransport naar een watervoerend pakket bestaat, geldt ook
hier dat zoveel mogelijk baggerspecie op een zo'n klein
mogelijk oppervlak dient te worden geborgen. De hoogte
van een depot wordt echter - naast belemmeringen in het
kader van de ruimtelijke ordening en kosten - bepaald
door grond-mechanische factoren. Bij kleine depots zal
de hoeveelheid geborgen baggerspecie per m2 dan ook
veelal geringer zijn dan bij grote depots, hetgeen uit
emissie-overwegingen (vracht/tijd) ongunstigis. Indien
bij een depot boven grondwater de diffusieflux echter
nul is, is er uit emissie-overwegingen uiteraard geen
verschil tussen een groot en klein depot. Wel zullen
veel kleine depots een groter ruimtebeslag vergen.
Zoals reeds gemeld zal ook bij depots onder (grond)water
gestreefd moeten worden naar een zo'n groot mogelijke
depotdikte. Dergelijke depots onder (grond)water zijn
technisch realiseerbaar.
8.8.2.4. Nevenfuncties
Ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van de verschillende depotvarianten kan het volgende worden opgemerkt.
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Bij de depotvarianten met een bovenafdichting bestaan
slechts beperkte gebruiksmogelijkheden, bijvoorbeeld
extensieve recreatie. Vervanging, reparatie en eventuele
controle van de bovenafdichting moet mogelijk blijven.
Eventuele beschadiging van de bovenaf dichting - bij welk
gebruik dan ook - moet voorkomen worden.
Bij berging onder water in putten kan de functie van het
oppervlaktewater veelal gehandhaafd blijven c.q. hersteld worden na de vulfase.
Het gebruik van de "nieuwe" waterbodem zal echter beperkt worden. Zo zal bij het leggen van pijpleidingen in
de Noordzee met de aanwezigheid van een baggerspecieput
bijvoorbeeld rekening gehouden moeten worden.
De zandwinning die mogelijk wordt gemaakt door eerst
putten te graven kan als nevenfunktie worden aangemerkt.
Zeezand dient echter eerst gewassen te worden voordat
dit op landlocaties kan worden gebruikt.
Bij een put onder (grond)water die gedempt wordt (variant Bl) blijven ook de meeste gebruiksmogelijkheden in
stand. Wei zal op een dergelijke locatie yeelal niet
gebouwd kunnen worden.
Bij berging in eilanden onder water worden de gebruiksmogelijkheden in belangrijke mate bepaald door de wijze
waarop het depot wordt ingericht. Bepalend is of het
eiland een open wateroppervlak houdt of dat het vender
wordt opgevuld met grond met een beheerste grondwaterspiegel. In het laatste geval zou het depot voor bepaalde vormen van land- of tuinbouw in bedrijf kunnen worden
genomen.

8.9* Aanbevelingen
Bij de inrichting van baggerspeciedepots volgens IBCcriteria zou gestreefd moeten worden naar:
D

s onder (grond)water

*

Berging van zoveel mogelijk m3
(tonnen droge stof) baggerspecie per m^ grondoppervlak.

*

*

Een advectief transport van
hooguit een paar mm per jaar.

*

*

Berging van de meest verontreinigde specie (chroom, arseen,
bepaalde organische contaminanten) bovenin het depot.

*

*

Een diffusieremmende laag onder
het depot, bijvoorbeeld een
droge laag of een grote afstand
tussen de onderzijde van het
depot en het watervoerend pakket. Indien de bodem onder het
depot onvoldoende adsorptievermogen heeft om het stoftransport tijdens de consolidatiefase op te vangen, behoort een
adsorptielaag te worden aangebracht.

*

Berging van zoveel mogelijk
m3 (tonnen droge stof) baggerspecie per m2 grondoppervlak .
Een advectief transport van
hooguit een paar mm per jaar
of een kwelstroom door het
depot van 20 mm/j met opvang
en zuivering van de kwels t room.
Berging van de meest verontreinigde specie (chroom,
arseen, bepaalde organische
contaminant en) in het centrum van het depot.
Afhankelijk van de geohydrologische situatie (zie paragraaf 8.3.2) een diffusieremmende laag, bestaande uit
organische stof bevattende
klei, aan de onder- en bovenzijde van het depot van
bijvoorbeeld 1,5 m dikte.
Dergelijk diffusieremmende
lagen zijn van minder belang
bij een kwelstroom door het
depot van 20 mm/j.

Depots boven grondwater
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Depots onder en boven (grond)water dienen, voor zover
van toepassing, aan beide inrichtingscriteria te voldoen.
Voor alle depotvarianten geldt dat:
- De mate van verspreiding van stoffen uit een depot
naar en de concentratie in het watervoerend pakket is
tijd- en plaatsafhankelijk. De mate van verspreiding
wordt vervolgens bepaald door een mogelijke afbraak
van organische contaminanten in het depot en door de
geohydrologische situatie. De verspreiding van stoffen
zal voor elke locatie apart moeten worden berekend.
Het al dan niet aanvaardbaar zijn van de resultaten
van de berekeningen en de beheersbaarheid in een gegeven situatie, zal ook voor elke locatie apart moeten
worden beoordeeld. Zie hiervoor ook het TCB-advies
(lit. 6).
- De keuze van de depotvorm (variant) is van belang in
verband met het eeuwigdurende beheer (nazorg).
- Risico's ondermeer afhankelijk zijn van de depotvorm
(variant), het beheer en de lokatiekeuze. Voordat tot
de bouw van het depot wordt besloten zou een risicoanalyse moeten worden uitgevoerd.
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Bovenafdichting

Fig. 8.5* Depotvariant A1 : depot boven grondwater waarbij de
specie tussen perskaden wordt ingebracht.

Leqenda

Bovenafdichrmg
m.v
Baggerspecie

^Klei

O

watervoerend pakkef

Zand

Pig. 8.6. Depotvariant A2 : groeve boven grondwater.
Afstuitende laag (klei)

Dijken
m.v
Diffusie

mv

Maaiveld

Grondwaferspiegel

DRL

Diffusie remmende laag

HW

Hoog Wafer

LW

Laag Wafer

I

Fig. 8.7. Depotvariant B1 : put onder grondwater waarbij de put
gedenpt wordt.
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m.v

1

Pig. 8.8.

Depotvari&nt B2 : put onder oppervlaktewater waarbij het
oppervlaktewater een vast peil heeft.

ws

Leqenda
Baggerspecie

Klei

watervoerend pakket

Fig.
Zand

8.9. Depotvariant B3(l) : eiland in oppervlaktewater waarbij
het oppervlaktewater een vast waterpeil heeft. Het depot
is gelegen op een siecht doorlatende laag
waaronder
een watervoerend pakket voorkomt.

Afsluitende laag (klei)
WS
Dijken

Dif fusie

mv

Maaiveld

Grondwalerspiegel

DRL

Diffusie remmende

HW

Hoog Water

LW

Laag Water

II
laag

t

Fig.

8.10.

Depotvariant B3(2)
eiland in oppervlaktewater waarbij
het oppervlaktewater een vast waterpeil heeft. Het depot
is gelegen op een zandpakket waaronder eem siecht doorlatende laag en een watervoerend pakket voorkomt.
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Fig. 8.11. Depotvariant B3(3) : eiland in oppervlaktewater waarbij
het oppervlaktewater een vast waterpeil heeft. Het depot
is gelegen in of op het watervoerend pakket.

Leqenda
HW
| Baggerspecie

LW

Kiel

o

watervoerend pakket

Zand

Fig.
Afsluitende Laag (klei)

8.12. Depotvariant Bd : eiland in oppervlaktewater met
een wisselend waterpeil, waaronder eb en vloed.

Dijken
HW
Diffusie

mv

iW_

Maaiveld

Grondwaterspiegel

ORL

Diffusie remmende laag

HW

Hoog Wafer

LW

Laag Water

Fig. 8.I3. Depotvariant B5 : put in oppervlaktewater met
een wisselend waterpeil, waaronder eb en vloed.
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Bovenafdichtmq

ws

Fig. 8.14. Depotvariant Cl : eiland in oppervlaktewater met
een vast waterpeil

Leqenda

Bovenafdichting

HW
Baggerspecie

^Klei

watervoerend pakkef

Zand

Afsluitende Laag (klei)

Fig. 8.I5. Depotvariant C2 : eiland in oppervlaktewater met
een wisselend peil.

Oijken

Schemafisch sfiighoogte verlooo
Bovenaf di cht 03

Diffusie
Nieuwe
mv

dii

Oude dijk

Maaiveld

Grondwaterspiegel

DRL

Diffusie remmende laag

HW

Hoog Wafer

LW

Laag Wafer

Fig. 8.16. Depotvariant C3 : bedijkt depot in oppervlaktewater
met een constant of wisselend waterpeil, grenzend
aan een bestaande dijk.
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9. Kosten
9.1. Inleiding

Bij ministerieel schrijven is
de provinciale besturen te
kennen gegeven dat de verwijdering en verwerking van de baggerspecie een provinciale taak
is, waarbij het overigens niet
is uitgesloten dat de berging
van baggerspecie op bovenregionale schaal kan plaatsvinden
(zie Vierde Nota Ruimtelijke
Ordening en de Derde Nota Waterhuishouding).

De kosten van het in depot brengen van verontreinigde
baggerspecie worden voor een belangrijk deel bepaald
door de kosten van het baggeren en transporteren, hier
gedefinieerd als logistieke kosten, en de investeringskosten van de depotbouw, de zogenaamde depotkosten. Met
name de kosten van centraal of decentraal bergen (een
nationaal depot of meerdere depots per provincie) spelen
hierbij een belangrijke rol.
In het onderstaande wordt op de kostenaspecten van het
verwijderen en bergen van baggerspecie nader ingegaan.
Om enig inzicht in de totale kosten te verkrijgen zijn
een aantal situaties doorgerekend waarbij de volgende
variabelen zijn gehanteerd: het aanbod aan baggerspecie,
het aantal depots naar omvang en geografische verspreiding en de in aanmerking komende depotvarianten. Het
spreekt voor zich dat deze earning, die een nationaal en
locatie ongebonden karakter draagt, niet zonder een
groot aantal aannames en randvoorwaarden kan worden
uitgevoerd.

9-2. Logistieke kosten
9.2.1. Methodiek '
De logistieke kosten worden bepaald door de hoeveelheid
baggerspecie, de te gebruiken bagger- en transporttechnieken en de te overbruggen transportafstand.
Voor de kostenberekening zijn dus gegevens nodig over :
- de baggerlocatie en hoeveelheid specie;
- de baggertechniek en transportmethoden;
- de depots in aantal en situering.
De methodiek is als volgt:
1.
Per specieherkomstgebied (meestal een provincie)
wordt het aanbod van baggerspecie (in-situ m3)
bepaald en onderverdeeld naar de vijf watertypen,
zoals omschreven in hoofdstuk 7 • Onderscheiden
worden goed en matig ontsloten wateren, havens,
stedelijk water en wateren in het buitengebied
(afgekort met de term sloten).
2.
De logistieke kosten worden berekend voor de vier
aanbodscenario's (zie hoofdstuk 6) , exclusief klasse I specie, te weten:
A alleen onderhoudsspecie;
B onderhoudsspecie + saneringsspecie klasse IV;
C onderhoudsspecie + saneringsspecie klasse IV en
III; en
D onderhoudsspecie + saneringsspecie klasse IV,
III en II.
3.
Uitgaande van de meest doelmatige baggertechniek
per watertype worden de baggerkosten per watertype
in een gemiddelde kostprijs per m3 uitgedrukt (zie
tabel 9.1).
4. Voor de berging van de baggerspecie is gekozen voor
een zevental bergingsopties die varieren van centrale tot decentrale berging:
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5.

a. een Noordzeedepot voor de zoute en zoete specie;
b. drie Noordzeedepots voor de zoute en zoete specie;
c. drie kustdepots (buitengaats) voor de zoute en
de zoete specie;
d. een centraal depot voor de zoete specie en een
kustdepot voor de zoute specie;
e. vier bovenregionale depots voor de zoete specie
en twee kustdepots voor de zoute specie;
f. twaalf regionale depots voor de zoete specie en
twee kustdepots voor de zoute specie; en
g. zesendertig lokale depots (drie per herkomstgebied) voor de zoete specie en twee kustdepots
voor de zoute specie.
De transportkosten van de bagger van herkomstgebied
tot bergingslocatie wordt berekend door de transporttijd (rij- en / of vaartijd) te vermenigvuldigen met de transportkosten per tijdseenheid.

De logistieke kosten worden berekend onder de in paragraaf 9-2.2 vermelde randvoorwaarden en uitgangspunten
en de in paragraaf 9-2.3 vermelde kosten voor baggeren
en transport.

9.2.2. Uitgangspunten en randvoorwaarden
De belangrijkste randvoorwaarden die bij de berekeningen
zijn gehanteerd, zijn de volgende:
1.

Met betrekking tot het aanbod:
de hoeveelheden baggerspecie in de vier scenario's zijn ontleend aan hoofdstuk 6 en betreffen
een periode van twintig jaar;
de aanwas van de baggerspecie in de sloten (zeer
slecht ontsloten wateren) is minimaal (1 cm per
jaar bij een wateroppervlak van \f van het landoppervlak);
- de slootspecie wordt geheel verwijderd.

2.

Met betrekking tot het baggeren:
de te gebruiken baggertechniek wordt bepaald
door de aard van de specie (consolidatiegraad en
aanwezigheid van grof vuil) en de mate van toegankelijkheid van het water, waardoor de baggerkosten per watertype bepaald worden.

3.

Met betrekking tot het volume:
de in de berekening gehanteerde verwijderingsketen voor de vijf afzonderlijke watertypen maakt
dat het gebruik van ontwateringsdepots ten behoeve van volumereductie niet rendabel is, met
uitzondering van slootbagger.
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watertypen opslag
transport(ontsloten- vaartijd kosten per
held)
in uren uur/ra3
zeer goed
goed
matig
slecht
zeer slecht

1,5
2,0
2,0
2,0
2,0

Algemeen kan gesteld worden dat
compartimentering de logistieke
kosten doet toenemen doordat de
specie niet alleen gescheiden
moet worden opgeslagen maar ook
gescheiden moet wordengetransporteerd en overgeslagen, waardoor de vo1umestromen niet
aansluit en.

Met betrekking tot het transport:
- het transport vindt plants per (beun)schip; de
vaartijden worden vanaf het zwaartepunt van het
herkomstgebied tot aan een fictieve depotlocatie
aan de hand van de huidige infrastructuur ingeschat; hierbij wordt rekening gehouden met opon thoud bij sluizen;
er is voldoende materieel beschikbaar;
- de mate van toegankelijkheid (watertype) wordt
tot uiting gebracht door een gemiddelde opslag
van de vaartijd;
de transportkosten worden bepaald aan de hand
van geschatte vaartijden en de transportkosten
per uur per m3;
- de eenheidsprijzen van de transportkosten zijn
samengesteld uit de transportkosten van de heenen terugreis;
- de baggerspecie wordt vanuit het baggerwerktuig
direct overgeslagen op grote of kleine beunschepen;
- vanaf de kust tot aan het depot in zee vindt het
transport per pijpleiding plants;
- er is geen rekening gehouden met gescheiden
transport van de verschillende kwaliteiten baggerspecie;
- de overslag naar het depot is in de transportkosten verdisconteerd.
Met betrekking tot depots:
- met het type depot en de inrichting ervan, is
bij de logistieke berekeningen geen rekening
gehouden;
de depots zijn gesitueerd aan goed ontsloten
open water en hebben een onbeperkte capaciteit;
de berekeningen zijn voor de zeven bergingsopties afzonderlijk uitgevoerd; er zijn geen
optimalisatieberekeningen uitgevoerd ten aanzien
van aantal en situering.
9.2.3. Kosten voor baggeren en transport
De kosten voor de verschillende watertypen zijn als
volgt geraamd:
Zeer goed ontsloten water
baggerkosten
/ 1,50 - 2,00/m3
transportkosten / 1,00 - l,50/m3/h
De transports!standen, vertaald in vaartijden, zijn
berekend vanaf het zwaartepunt van de specieherkomstgebieden tot het depot.
Goed ontsloten water, zoals havengebieden
baggerkosten
/ 10,00 - 15,00/m3
transportkosten / 1,50 - 2,00/m3/h
De vaartijden zijn gelijk aan die van een zeer goed
ontsloten water.
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/
watertype
naar toegankelijkheid en
aard van
de specie

kosten baggertechniek
in guldens
per m3

zeer goed ontsloten
goed ontsloten
matig ontsloten
slecht ontsloten
zeer slecht ontsloten

2,0
15»0
2,5
15»0
25,0

Matig ontsloten water
baggerkosten
/
1,50 - 2,50/m3
transportkosten /
1,50 - 2,00/m3/h
De vaartijd van een matig ontsloten water bestaat uit de
vaartijd voor een zeer goed ontsloten water plus een
extra vaartijd van 3 uur.

Slecht ontsloten water, zoals stedelijke gebieden
3
baggerkosten
/ 10,00 - 15,00/m
transportkosten /
1,50 - 2,00/m3/h
De vaartijden zijn gelijk aan die van matig ontsloten
water.
Zeer slecht ontsloten water, zoals watergangen in landelijk gebied
3
baggerkosten
f 15,00/m
transportkosten:
voortraject
/ 10,00/m3
(per as)
vervolgtraject
/
2,00/m3/h
(per schip)
De kosten van de verwijdering van de baggerspecie worden
voor een groot deel bepaald door het voortraject, dat
wil zeggen vanaf de baggerlocatie naar een overslaglocatie voor vender transport. De transportkosten zijn daarom te verdelen in de kosten van het voortraject en de
kosten van het natraject. De vaartijden van het natraject zijn gelijk aan die van matig ontsloten wateren.
9.2.4. Resultaten en conclusies
De resultaten van de berekeningen zijn opgenomen in
tabel 9,1 • Per bergingsoptie, worden voor de aanbodscenario's zowel de totale logistieke kosten gepresenteerd
als de kosten per watertype. In tabel 9*2 zijn de kosten
per m3 baggerspecie opgenomen.
Het meest in het oog springend is de toename in kosten
bij het aanbodscenario D vergeleken met de aanbodscenario's A, B en C (zie tabel 9-3) • Deze toename wordt
veroorzaakt door de grote hoeveelheden te bergen zoute
specie klasse II.

De volgorde naar omvang van de logistieke kosten van de
zeven bergingsopties verschilt in de vier aanbodscenario 's zeer weinig (zie tabel 9*4) . Het bergen van de
baggerspecie in een Noordzeedepot of een centraal depot
+ een kustdepot (a resp. d) is bij alle aanbodscenario' s
de duurste opties. Het goedkoopste zijn de regionale /
locale bergingsopties (f resp. g), terwijl de bergingsopties met drie tot vijf (boven) regionale depots in
logistieke kosten daar tussen in liggen. Hoe centraler
de baggerspecie in depot(s) wordt geborgen, hoe hoger de
logistieke kosten.
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Het aandeel in de logistieke
kosten in miljarden guldens
voor de zoete en zoute specie
in de vier scenario's voor de
bergingopties a en g
A

zoet
zout

a
6,2

B

g
3.3
3.5

I*.5

totaal 10,7
C

a
6,8
4.5

g
3.6
3.5

6,8 11,3

7.1

a
7.5
4.5

D
g
a
g
3,9 15,6 6,9
3.5 38,2 12,2

totaal 12,0

7.4 53.8 19,1

zoet
zout

Met betrekking tot de logistieke kosten per m3 (tabel
9.2) te verwijderen baggerspecie, zijn dezelfde opmerkingen te maken als voor de totale logistieke kosten. De
kosten per m3 nemen af bij een toenemend aantal m3 baggerspecie (aanbodscenario A - D) aangezien de daarbij
vrijkomende specie over het algemeen beter ontsloten
ligt. Een uitzondering hierop zijn de twee centrale
bergingsopties a en d in aanbodscenario D. Deze hogere
kosten per m3 worden veroorzaakt doordat in dit scenario
veel excentrisch gelegen baggerspecie uit meren en estuaria vrijkomt.

Tabel 9.1. Overzicht logistieke kosten in miljarden guldens voor vijf watertypen, zeven bergingsopties en 4
aanbodscenario's
logistieke kosten per watertype
bergingsoptie

(a) 1 Noordzee-depot

(b) 3 Noordzee-depots

(c) 3 kustdepots

(d) 1 centraal + 1
kus tde pot
(e) 4 bovenregionale +
2 kustdepots
(f) 12 regionale + 2
kustdepots
(g) 36 locale + 2 kustdepots

scenario

zeer
goed
matig slecht
zeer
goed ontslo-ontslo-ontslo- slecht
ontten
ten
ten
ontsloiloten
ten

totale
logistieke
kosten

3.4
3.4
3.4
3.4

2,5
3.0
3.3
28,8

0,2
0,2
0,2
0,2

4,2
4,2
4,2
4.2

10,8

C
D

0,5
0,7
0,9
17.2

A
B
C
D

0.3
0.5
0,6
8,4

3.1
3.1
3.1
3.1

1.9
2,2
2.5
16,6

0,2

3.7
3.7
3.7
3.7

9.3
9.7

A
B
C
D

0,2

2.4
2.4
2,4
2,4

1.7
1.9

A
B
C
D

0,4
0,7
0,9
18,0

2,6
2,6

A
B
C
D

0,3
0,5
0,7
5.7

2,6
2,6
2,6
2.6

A
B
C
D

o,3
0,4
0,5
4,2

A
B
C
D

0,3
0,4
0,4
3.8

A
B

o,3
0,4
7.6

2,6
2,6

0,2
0.2
0.2

11,4
12,0

53.8

10,1

32,0
8,0

15.5

3.6
3.6
3.6
3.6

2.7
3.2
3.6
30,2

4,4
4,4
4,4
4,4

10.4

3.3
3.3
3.3
3.3

8,
9,
9,
25,

2,2

2.4
2.8
13.3

0,2
0,2
0.2
0,2

1.6

0,1

2.1

1.5
1,7
1.9

0,1

10,2

0,1

0,1
0,1

11,1
11,8

55.5

7.1
7.5
7.8

1.9
2,1
10,8

8.4
8.8
29.3

2,6

20,2

2.5
2.5
2,5
2,5

6.8
7.1
7,4
19,0
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label 9.2. Overzicht logistieke kosten in gulden per m3 voor vijf
watertypen, zeven bergingsopties en vier aanbodscenario's»

logistieke kosten per watertype
bergingsoptie

scezeer
goed
matig slecht
zeer
nagoed ontslo- ontslo- ontslo- slecht
ten
ten
ten
ontslorio ontsloten
ten

(a) 1 Noordzee-depot

13.2
12,1

11*5
23*7
(b) 3 Noordzee-depots

8.9
8,0

7*5
11,6

25.3
25.3
25.3
25.3
23.9
23.4
23.4
23.4

25.9
24.7

23.9
36.5
19.6

18.7
18,0
21,1

totale
logistieke
kosten

39.9
39.9
39.9
39.9

56,0
56,0
56,0
56.0

31.1
29.3
27.9
31.1

34.6
34.6
34.6
34.6

50.0
50,0
50,0
50,0

26,8
25,0
23,6
18.5

33.4
33.4
33.4
33.4

48,2
48,2
48,2
48.2

23.3
21.7

45.7
45.7
45.7
45.7

58.8
58.8
58.8
58,8

30,0
28.7
27.6
32.1

23.1

18
18
18
18,0

17.1

27.5
26.7

12,0
24,8

19,8
19.8
19.8
19.8

(e) 4 bovenregionale ♦
2 kustdepots

9.3
8,8
8,6
7.9

19.2
19.2
19,2
19,2

21.3
20.5
19.9
16.8

35.6
35.6
35.6
35.6

44.3
44,3
44,3
44.3

(f) 12 regionale ♦ 2
kustdepots

8.4
7.1
6.5
5.8

18,6
18,6
18,6
18,6

16,2
15.6
15.1
13.7

25.0
25.0
25.0
25.0

35.3
35.3
35.3
35.3

20.6
19.3
18.3

(g) 36 locale
2 kustdepots

8.1

18,4
18,4
18,4
18,4

15.2
14,4

23.0
23.0
23.0
23.0

33.3
33.3
33.3
33.3

19.7

(c) 3 kustdepots

6.3
5*7
5.A

10,4
(d) 1 centraal ♦ 1
kus tde po t

H.3
11.9

6.3
5.6
5.2

16.2
15,6

19.7

26,1

38.3

13.8
12.9

20.4
16.9

24.5
22.1

14.5

11.7
18.3

17.3
11,0

Tabel 9*3- Vergelijking van de totale logistieke kosten
in / 109 voor scenario's A t/m D
Bergingsopties

Aanbodscenario

B
(a)

1 Noordzee-depot

10,8

11,4

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

3 Noordzee-depots
3 kustdepots
1 centr. + 1 kustdepot
4 b.reg. + 2 kustdepots
12 reg. + 2 kustdepots
36 locale + 2 kustdepots

9.3
8,0
10,A
8,5
7.1
6,8

9.4
8,4
11,1
9,0
7.5
7.1

12,0
10,1

8,8

53.8
32.0

11,8

29.3
55.5

9.5
7.8
7.4

25.0
20,2
19.0
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label 9.4. Logistieke kosten per m3 baggerspecie in-situ
voor de zeven bergingsopties per aanbodscenario
Bergingsopties

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

1
3
3
1

Noordzee-depot
Noordzee-depots
kustdepots
centr. + 1 kustdepot
U b.reg. + 2 kustdepots
12 reg. + 2 kustdepots
36 locale + 2 kustdepots

Aanbodscenario

32
27
23
30
25
21
20

29
25

28
24

22

20

29
23
19
18

28
22

31
1917
32
15

18
17

12
11

9.3* Depotkos ten
9.3.1. Methodiek
De inrichting van een depot kan aanzienlijk varieren. In
hoofdstuk 8 worden een tiental depotvarianten onderscheiden. Teneinde inzicht te verkrijgen in de kosten
van een depot zijn aan de hand van de belangrijkste
inrichtingsfactoren de kosten per m3 depotcapaciteit
berekend voor de volgende type depots: Put en eiland in
de Noordzee en in binnenwater met specieberging onder
water alsmede een depot met berging boven grondwater
(landdepot).
Gerekend is met een gelijke hoeveelheid baggerspecie
voor alle depottypen. De inrichtingsfactoren die onderscheidend werken ten aanzien van de depotvarianten zijn:
aankoop van grond, het baggeren van een put of het uitgraven van grond en alle voorbereidingen daaromtrent,
het aanleggen van een beschermdam of ringdijk, het aanbrengen van een isolerende laag voor de onderkant (bodembescherming) en bovenkant (bovenafdichting) van het
depot en tenslotte onderhoud, controle en beheer. Door
nu het totaal aan te bergen baggerspecie constant te
houden en het aantal depots te varieren volgens de bergingsopties, wijzigen de inrichtings- en gekapitaliseerde onderhoudskosten per type depot en daarmee de kostprijs per m3 depotcapaciteit. Hierdoor is een onderlinge
vergelijking mogelijk.

9.3•2. Randvoorwaarden
1.

2.

3.

4.

Er is uitgegaan van definitieve depots. Met de
kosten van tijdelijke tussendepots, veelal
nodig bij horizontale compartimentering, is
geen rekening gehouden.
Een put in de Noordzee, zal wellicht in serie gegraven worden, bijvoorbeeld putten met een omvang
die voldoende zijn voor de berging van specie gedurende enkele jaren. In de berekeningen is daarmee
geen rekening gehouden.
Per depot is gerekend met een eenmalige aanleg van
perskade en ringdijk. Er is dus geen rekening gehouden met compartimentering.
De kosten voor het aanbrengen van een isolerende
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5.

6.

7.

Afxet van vrijkoaend zand
Indien bij het graven van depots zand vrij komt zal de
mogelijke afzet sterk afhankelijk zijn van de hoeveelheid
aangeboden zand per tijd, de
kwaliteit van het zand, de
kostprijs van het zand en de
zandbehoefte van de regio.

8.

laag onder het depot zijn opgenomen in de berekeningen voor eiland en put in binnenwater en een
land- en kustdepot. Aan de bovenzijde is een isolerende laag altijd in de berekeningen opgenomen.
Bij de berekening van de kosten van een isolerende
laag dient rekening gehouden te worden met de
werkomstandigheden. Voor het aanbrengen van deze
lagen onder water is een kostenfactor 2 of 1,5 aangehouden, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad (2
voor offshore en 1,5 voor binnenwater).
In de berekening van de investeringskosten is geen
rekening gehouden met bijzondere voorzieningen tijdens de vul- en consolidatiefase, zoals waterzuiveringsinstallaties, gemalen of een schutsluis.
De kosten verbonden aan onderhoud, beheer en controle van het depot zijn door middel van de contante waarde gekapitaliseerd bij een rentevoet van 9#>
Het vrijkomende zand is bij geen van de depots,
noch in de Noordzee noch in binnenwater, als baten
opgevoerd. Volledigheidshalve zijn eventuele baten
door nuttig gebruik van het vrijkomende zand optionee! aan het overzicht toegevoegd.

9.3-3- Depot-inrichting
In de figuren 9*1 tot en met 9*5 staan schematisch aangegeven de typen depots en de kostenbepalende randvoorwaarden.
Noordzeedepots
Put in de bodem van de Noordzee
HW|

NAP

zLV£

DEPOT

Fig. 9-1

Put in de Noordzee

Randvoorwaarden:
- afstand tot kust 15 a 20 km: er is geen rekening gehouden met sedimentatie;
- benodigd oppervlak bij 200 x 106 m3 en een put van 15
m diepte: ca. 1400 ha.
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Eiland in dc Noordzec

NAP+6m
wr
1

DEPOT
NAP 15m

NAP

Fig. 9-2

Eiland in de Noordzee

Randvoorwaarden:
- golfoverloop tijdens zware storm acceptabel;
- benodigd oppervlak bij 200 x 106 m3: ca. 700 ha.

Binnenwater depots
Put in binnenwater

NAP
NAP-5
DEPOT
NAP 25 ml

Fig. 9-3

Put in binnenwater

Randvoorwaarden:
- benodigd oppervlak voor 3 depots bij depotdikte (d)
van 20 m: ca. 3^0 ha per depot, totaal ca. 1000 ha;
- beschermdam ter vermindering van het verspreiden van
slib in de vulfase.
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Eiland in binnenwater

NAP+bm
NAP

^NAP-5m
DEPOT

NAP-25m

Fig. 9-4 Eiland in binnenwater

Randvoorwaarden:
- de dam wordt opgebouwd met het gebaggerde zand;
- benodigd oppervlak voor 3 depots bij een depotdikte
(d) van 25 m: ca. 3i0 ha per depot, totaal ca. 950 ha.

Depot boven grondwater

DEPOT
NAP^

Fig. 9-5

Depot boven grondwater

Randvoorwaarden:
- het benodigde grondoppervlak wordt aangekocht;
- de dam wordt opgebouwd met aangekochte grond;
- bovenafdichting kan bestaan uit: HDPE-folie + drainage
+ gasonttrekkingssysteem of uit zand-bentoniet +
drainlaag + ontluchting.
9.3*4. Resultaten
De resultaten van de berekeningen zijn in tabel 9*5*a in
guldens per m3 depotcapaciteit samengevat.
Bij de kostenberekening van de verschillende typen depots blijken er locatie afhankelijk factoren te bestaan
die de kosten van het depot sterk kunnen beinvloeden. Zo
kan bij een depot in of onder oppervlaktewater de noodzaak aanwezig zijn eerst de waterbodem te saneren. Bij
een depot boven grondwater kan grondverbetering noodzakelijk zijn, alvorens de grond kan worden belast door
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dijk of depot. Deze kosten zijn als pm posten in de
tabel opgenomen en zijn derhalve niet meegenomen bij de
onderlinge vergelijking.
De gepresenteerde getallen zijn indicatief. Aangenomen
wordt dat de zandopbrengst (baten) in geval van een
Noordzeedepot ca. / 2,- tot / 4,- per m3 depotcapaciteit
bedraagt (voor respectievelijk een eiland en put) . Daarbij is uitgegaan van een relatief lage verkoopprijs van
3
f 4,- per m zand. De afzetmogelijkheid van het zand op
de zandmarkt is sterk afhankelijk van vraag en aanbod,
kostprijs en kwaliteit van het zand. Tevens kan de afzetmogelijkheid voor zand door marktregulerende overheidsmaatregelen worden beinvloed. Om de bovengenoemde
redenen is de zandopbrengst door de bouw van depots niet
in de eindbedragen als baten verwerkt, maar separaat er
aan toegevoegd. Voor depots boven grondwater speelt de
zandopbrengst geen rol, aangezien het depot op het maaiveld is gesitueerd.
De kosten van de depots zijn vaak afhankelijk van isolerende voorzieningen. Bij een put in de Noordzee is de
bovenafdichting de belangrijkste kostenfactor. Bij een
eiland in de Noordzee is echter de ringdijk de belangrijkste kostenfactor. Bij putten en eilanden in binnenwater zijn onder- en bovenafdichting een belangrijke,
maar niet de grootste kostenfactor. Hier vormen de baggerkosten de grootste kostenpost. Bij depots boven
grondwater wordt de grootste kostenpost gevormd door de
ringdijk. De wisselende kosten van bodembescherming en
bovenafdichting voor de verschillende depottypen worden
o.a. veroorzaakt door oppervlakte/hoogte verhouding van
het depot. Bij depots in de Noordzee is bovendien geen
bodembescherming nodig (zie hoofdstuk 8).
De berekeningsresultaten geven in samenhang met de zeven
logistieke bergingsopties het volgende beeld te zien
(tabel 9•5•b):
Binnen de bergingsopties a t/m c zijn putten in zee
goedkoper dan eilanden in zee. Het aantal putten blijkt
weinig invloed te hebben op de kostprijs. In tegenstelling tot putten in zee, blijkt het aantal eilanden ten
gevolge van de dijklengte van grote invloed te zijn op
de kostprijs per m3 specie. Bij depots in of onder oppervlaktewater zijn putten en eilanden ongeveer gelijkwaardig in prijs.
Bij de bergingsopties e, f. en g zijn depots boven grondwater en putten mogelijk. Bij de vergelijking van depots
boven grondwater en putten valt op dat het aantal depots
van belang is. Bij een aantal van vijf depots zijn de
kosten ongeveer gelijk, terwijl bij zesendertig depots
putten goedkoper zijn.
Bij een vergelijking van alle beschouwde depotvarianten
bij de verschillende bergingsopties blijkt een put in de
Noordzee het goedkoopste te zijn.
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Tabel 9.5.a. Kosten per m3 depotcapaciteit in guldens
voor 13 depotinrichtingen

depotinrichtingen
Kostenposten

1 put
in
Noordzee
(/)

verwijderen
verontreinigde waterbodem

3 put- 1 eiten inland
Noord-in
zee
Noord(/)
zee
(/)

-

-

3 eilanden
in
Noordzee
(/)

-

3
kustdepots
(/)

-

3 putten in
binnenwater
(/)

pm

5 putten in
binnenwater
(/)

pm

5 de-.
pots
boven
grondwater

12 depots
boven
grondwater

(/)

(/)

36 depots
boven
grondwater
(/)

(/)

3 eilanden
in
binnenwater
(/)

pm

pm

-

12
putten
in
binnenwater

36
putten
in
binnenwater

(/)
pm

aankoop grond ---------

0,70

0,90

1,00

grondverbetering

pm

pm

pm

---------

voorbereiding 3>^5
+ baggeren

3.65

1.70

2,10

2,70

6,15

6,25

6,60

7,60

4,75

0,25

0,60

1.75

beschermdam/
ringdij k

0,15

8,25

1^,25

3.75

0,10

0,10

0,20

0,30

1,60

4,70

7,50

15,00

2,15

2,25

2,25

2,50

2,70

2,15

1,50/
1,75

1,55/
1.95

1,80/
2,10

2,15/
4,30

2,25/
4,50

2,25/
4,50

2,50/
4,45

2,70/
5,40

0,95/
2,40

-

1.75/
1,75

1.95

2,10

0,10

bodembescherming
bovenafdekking

4,20/
8,40

4,50/
9,00

1,60/
3,15

1,70/
3,40

bovenafdichting
onderhoud +
controls +
beheer

0,95/
1,85

1/2

4,40/
4,00

6,70/
7,10

2,15/
2,65

0.50/
1,00

Totaal

9-14

9-15

15-18

25-27

13-16

11-14
(+pm )

baten zand
opbrengs t

4,--

2,--

1,80

1,80

2,--

-

0,50/
1,00

0,55/
1,10

0,60/
1,20

0,55/
0,90

1,50.

2,25

4,00

11-14
( + pm)

12-15
(+pm)

14-18
(+pm)

10-12
(+pm)

10-11
(+pm)

15-16
(+pm)

25-26
( + pm)

2.--

2 , --

2

1,50

, --
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Tabel 9.5.b. Totale depotkosten per m3 (in guldens) depotcapaciteit voor 7 bergingsopties
bergingsopties
depotinrichting
Put in
Noordzee
Eiland in
Noordzee

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(f)

[/]

[/]

[/I

[/I

[/I

[/]

['/]

9-14
(-4)

9-15
(-4)

15-18

25-27

13-16

(-1,8)

(1,8)

(-1,8)

Put in binnenwater

11-14
♦ pm
(-2)

Eiland in
binnenwater

11-14 12-15
♦pm
♦pm
(-2)

(-2)

14-18
♦pm
(-2)

10-12

♦ pm

(-1,50)
Depot boven
grondwater

10-11 15-16 25-26
♦ pm

♦ pm

♦ pm

9.4. Conclusies
De totale kosten van bet in depot brengen van verontreinigde baggerspecie worden in tabel 9*5 gepresenteerd in
guldens per m3 te bergen baggerspecie als een sommatie
van de logistieke- en depotkosten.
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Tabel 9.6. Totale kosten in guldens per m3 voor zeven
bergingsopties en vier scenario's

aanbodscenario'
B

C

5-16

29
5-16

28
5-16

31
5-16

36-47

34-45

33-44

36-47

bergingsoptie
(a)

legistiek
depot-inr.
Totaal

(b)

(c)

(d)

27

25

5-25

5-25

24
5-25

19
5-25

Totaal

32-52

30-50

29-49

24-44

legistiek
depot-inr.

23
n-14

22
11-14

11-14

17
11-

Totaal

34-37

33-36

32-35

28-31

30
9-12

29

28

9-12

9-12

32
9-

39-42

38-41

37-40

41-44

25
9-12

23
9-12

22
9-12

9-12

Totaal

34-37

32-35

31-34

24-27

legistiek
depot-inr.

21
10-16

19
10-16

18
10-16

10-

Totaal

31-37

29-35

28-34

22-

logistick
depot-inr.

20

12-26

18
12-26

17
12-26

12-

Totaal

32-46

30-44

29-43

23-

legistiek
depot-inr.

logistiek
depot-inr.

Totaal
(e)

(f)

(g)

31

legistiek
depot-inr.

20

15

12

11

Bij een aantal van twaalf regionale depots blijkt de
sommatie van logistieke en depotkosten een optimum te
bereiken. De totale kosten per m3 bedragen voor deze
bergingsoptie voor de aanbodscenario's A, B, C en D
respectievelijk / 31-37. f 29-35. / 28-34 en / 22-28.
Depotkosten en logistieke kosten zijn het hoogst indien
voor een of drie Noordzee depots wordt gekozen. De totale kosten per m3 bedragen voor deze bergingsopties voor
de aanbodscenario's A, B, C en D respectievelijk
ca. f 42, ca. / 40, ca. / 39 en ca. / 42.
Door de totaalprijs van de te bergen baggerspecie per m3
te vermenigvuldigen met de totale hoeveelheid baggerspecie wordt een indruk gekregen van de totale kosten
van het bergen van baggerspecie.
In de logistieke berekening is
het aanbod aan klasse I specie
niet meegenomen.

De hoeveelheden waarmee in de aanbod scenario's is gerekend zijn voor een periode van 20 jaar als volgt (aantallen in 106 m3):
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Aanbodscenario
A

B

C

zoet

146

189

229

652

zout

199

199

199

1.074

" 345

388

428

l.?26

Totaal

D

Geconcludeerd kan worden dat de totale verwi jderingskosten van verontreinigde baggerspecie, afhankelijk van de
toegepaste bergingsopties, als volgt kan variSren:

Aanbodscenario

totaal over 20 jaar
(in miljoenen guldens)

gemiddeld per jaar
(in miljoenen guldens)

A

11.000 -

18.000

550 -

900

B

11.000 -

19.000

550 -

950

C

12.000 -

21.000

600 - 1.050

D

38.OOO -

81.000

1.900 - 4.050
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Hoofdstuk 10. Milieu-effecten
10.1.

Inleiding

14?

10.2.

Bestaande toestand en autonome ontwikkeling
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10.2.1.

Stoftransport en beinvloedingssfeer

150

10.2.2.

Milieu-effecten

158
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Verbetering kwaliteit oppervlaktewater

165

10.4.

Voorgenomen activitelten

172

10.4.1.

Baggeren en transport
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10.4.2.

Nuttlg gebruik na relnigen
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10.4.3.

Specieberging in depot

174

10.5-

Milieu-effecten verwijderingsketens en milieueffecten van bet laten liggen van verontreinigde waterbodems; onderlinge vergelijking
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10. Milieu-effecten
10.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden de milieu-effecten beschreven
- voor de bestaande toestand en autonome ontwikkeling;
- met betrekking tot verdergaande reductie van lozingen;
- met betrekking tot de voorgenomen activiteiten.
Vervolgens worden de milieu-effecten van de verwijderingsketens onderling vergeleken en worden de milieueffecten van de verwijderingsketen met als einddoel het
bergen van baggerspecie in depot vergeleken met het
laten liggen van de verontreinigde waterbodem (potentiele saneringsspecie). De wijze waarop in dit verband
de milieu-effecten worden benaderd is uiteengezet in
hoofdstuk 5. De samenstelling van de verwi jderingsketens
is beschreven in hoofdstuk 7*
De beschrijving van de milieu-effecten zal worden gegeven aan de hand van de volgende aspecten:
emissie van stoffen;
energieverbruik en de daaraan gerelateerde
luchtverontreiniging;
ruimtebeslag en functieverlies;
- nuttige toepassing als grondstof.
De wijze waarop de milieu-effecten worden vergeleken is
schematisch weergegeven in figuur 10.1.

activiteit

milieu-aspecten
emissie
opp. - grond- water- t err.
bodem
bodem
water wa t e r

energie ruimte- grondbeslag
stof
prod.

laten
liggen
baggeren ♦
transport
scheiden /
reinigen /
immobiliseren
depot

per activiteit worden de gevolgen beschreven

per milieu-aspect worden de activiteiten onderling
vergeleken (+ consequenties)

Figuur 10.1. Schema dat de relatie aangeeft tussen enerzijds de activiteit en milieu-aspecten en anderzijds de
beschrijving van de milieugevolgen en de vergelijking
van de activiteiten
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10.2. Bestaande toestand en autonome ontwikkellng
Bestaande toestand
In tabel 10.1 wordt een overzicht gegeven van de hoeveelheid onderhoudsspecie die in 1990 is gebaggerd. Tevens is de hoeveelheid saneringsspecie geschat die in
1990 in de grote sedimentatiebekkens aanwezig was.

Tabel 10.1. Specieaanbod in 1990 (in miljoenen m3)

rijkswater
zoet

zout

^
3

6

regionaalwater

3.95

7,66

onderhoud1
sane ring2

300

nvt

onderhoud1
sanering2

4l
bOO^

6,2
nvt

1,1
3

de globale hoeveelheid onderhoudsspecie is gebaggerd in 1990
de globale hoeveelheid verontreinigd sediment in de bekkens
aanwezig in 1990
exclusief de uiterwaarden
exclusief de Noordzee, Waddenzee en Westerschelde
exclusief sloten
inclusief sloten

De zoete onderhoudsspecie kan, ten opzichte van de zoute, gekarakteriseerd worden als een relatief kleine
hoeveelheid specie die verontreinigende stoffen in hoge
concentraties bevat. De zoute onderhoudsspecie wordt
voornamelijk gevormd door grote hoeveelheden relatief
schone specie uit toegangsgeulen van zeehavens. De grote
zoete sedimentatiebekkens bevatten verontreinigd sediment (klasse II, III en IV).
In tabel 10.2 wordt - gebaseerd op gegevens uit de literatuur - een overzicht gegeven van de overschri jding van
de ecotoxicologische waarden
AMK 2000) voor het huidige oppervlaktewater en waterbodem uit rijks- en regionale wateren.
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Tabel 10.2. Overzicht van de globale overschrijdingen
van ecotoxicologische waarden van oppervlaktewater- en
waterbodemmonsters uit de zoete rijks- en regionale
wateren (afgeleid uit "Kansen voor waterorganismen",
lit. 21)
rijkswater

metalen
As, Cr, Pb

waterbodem

I
Hill
I

1

1

1

ill

1111
11

II
'll

Cu

IIIIII

ill

Zi

11

II

ill

lllllllil

ill

I

Hg

Ni
Cd

PCB * s

bestrijdingsmiddelen*
olie

I' | j | | j | |
n.b.

in
1111
si

ill ill

PAK’s

1

opp.water

waterbodem

opp. wat e r

stoffen

regionaal water

1
I

IIIIII

i
III
in
in
iiiiii

n.b.

< 10% van de monsters overschijdt de ecotoxicologische waarde
10 - 40# van de monsters overschrijdt de ecotoxicologische waarde
40 - 80# van de monsters overschrijdt de ecotoxicologische waarde
> 80% van de monsters overschrijdt de ecotoxicologische waarde
niet bepaald
organochloor

Bovenstaande tabel illustreert hoe slecht het in feite
is gesteld met de kwaliteit van water en waterbodem.
Voor een groot aantal verontreinigende stoffen overschrijden ^0% van de monsters de ecotoxicologische waarde. Voor PCB's en PAK's overschrijden zelfs meer dan 80X
de ecotoxicologische waarden.

Autonome ontwikkeling
In het pessimistisch scenario
stagneren de lozingen op het
niveau van 1990; de kwaliteit
van het oppervlaktewater en de
waterbodem blijft in de toekomst gelijk aan het niveau van
1990

Voor wat betreft het aanbod aan baggerspecie wordt het
pessimistisch reductie-scenario als autonome ontwikkeling beschouwd. In vaarwegen en havens komt blijvend onderhoudsspecie klasse III en IV vrij. In de grote sedimentatiebekkens wordt blijvend sediment klasse II afgezet.
Voor het verwerken van de verontreinigde onderhoudsspecie zullen ad hoc oplossingen moeten worden aangedragen.
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stoftransport
viaktewater

naar

het

opper-

10.2.1. Stoftransport en beinvloedingssfeer
Het in het oppervlaktewater zwevend materiaal, bestaande
onder meer organische stof en minerals delen, is
verontreinigd met stoffen. Sedimentatie van dit verontreinigd zwevend materiaal levert een verontreinigde
waterbodem op.
Organische contaminanten adsorberen met name aan organische stof. Daarbij bestaat in oppervlaktewater een evenwicht tussen de concentratie in oplossing en de concentratie in de vaste fase (zwevend materiaal). In de waterbodem bestaat er eveneens een evenwicht tussen de
concentratie in oplossing (poriSnwater) en de concentratie in de vaste fase (bodemmatrix; zie hoofdstuk 8).
Door afbraak van organische stof in de waterbodem neemt
het percentage opgelost organische (kool)stof toe (DOC;
zie het themarapport "Baggerspeciedepots voor definitieve berging", paragraaf 1.1.3.2). Door afbraak van organische stof gaan tevens organische contaminanten in
oplossing. Deze vormen met de opgeloste organische stof
opgeloste complexe verbindingen. De concentratie aan
organische contaminanten in oplossing (porignwater) is
dientengevolge in de waterbodem hoger dan in het oppervlaktewater.
Met uitzondering van het bovenste laagje is de waterbodem gereduceerd. In de gereduceerde waterbodem komen
zware metalen (met uitzondering van chroom (Cr) en arseen (As)) met name voor in de vorm van slecht oplosbare
sulfiden (zie hoofdstuk 8 en het themarapport, bijlage
2) . In de geoxydeerde bovenste laag van de waterbodem en
in het oppervlaktewater zijn de zware metalen meer mobiel (met uitzondering van chroom en arseen), waarbij de
metalen door adsorptiereacties worden gebonden.
In het oppervlaktewater bestaat daarbij weer een evenwicht tussen de concentratie in oplossing en de concentratie in de vaste fase (zwevend materiaal). Voor de
waterbodem bestaat er weer een evenwicht tussen de concentratie in het porienwater en de concentratie in de
vaste fase (bodemmatrix) . Omdat in de geoxydeerde bodemlaag van de waterbodem de pH echter lager is dan die van
het oppervlaktewater, is de concentratie aan zware metalen in oplossing (porienwater) hoger dan in het oppervlaktewater.
Uit het bovenstaande blijkt dat voor zowel organische
contaminanten als zware metalen een concentratiegradient
bestaat tussen waterbodem en oppervlaktewater.
Zoals blijkt uit het themarapport, bijlage 2 (WL), wordt
het stoftransport tussen waterbodem en oppervlaktewater
met name bepaald door :
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- diffusieve / dispersieve uitwisseling van opgeloste
stoffen en
- resuspensie (opwerveling) / sedimentatie van vaste
stof.
De dispersieve uitwisseling van organische contaminanten
en zware metalen tussen waterbodem en oppervlaktewater
wordt bepaald door de heersende vermelde concentratiegradient. De mate waarin resuspensie optreedt, is ondermeer afhankelijk van de waterdiepte, de geometrie van
bet watersysteem, bioturbatie, scheepvaart en windsnelheid. Een groot deel van bet sediment zal, eventueel na
in evenwicht te zijn gekomen met bet oppervlaktewater,
weer bezinken.
Het concentratieverloop in de waterbodem is daarom een
gevolg van resuspensie en sedimentatie, gecombineerd met
een uitwisseling van opgeloste stoffen. Bij weinig resuspensie en / of sedimentatie zullen sterke gradienten
tussen waterbodem en oppervlaktewater ontstaan. Bij een
hogere resuspensie / sedimentatie zijn de gradienten
afgevlakt.
Indien de waterbodem lang aan een externe belasting
heeft blootgestaan, treedt een stationaire situatie op,
waarbij er geen netto uitwisseling van stoffen meer
plaatsvindt. Dit betekent niet dat er geen transportprocessen plaatsvinden. Veelal zal er een transport zijn
van opgeloste stoffen naar het oppervlaktewater en een
transport van vaste stof (waaraan stoffen zijn geadsorbeerd) naar de waterbodem.
In een dergelijke situatie zijn kwel en / of wegzijging
voor het oppervlaktewater relatief onbelangrijk, omdat
het dispersieve transport overheerst. Bij relatief
slecht adsorberende stoffen zal het diffusief / dispersief transport overheersen, terwijl bij sterk adsorberende stoffen het transport door resuspensie / sedimentatie zal overheersen.
Uit het bovenstaande blijkt dat een bepaalde kwaliteit
oppervlaktewater geheel gekoppeld is aan een bepaalde
kwaliteit waterbodem: een (bepaalde) slechte kwaliteit
oppervlaktewater levert een (zelfde) slechte kwaliteit
waterbodem op.
In het geval er een kwelstroom naar het oppervlaktewater
optreedt, waarbij het grondwater van betere kwaliteit
(geringere concentratie in oplossing) is dan het oppervlaktewater, zal de waterbodem in een stationaire situatie wat minder verontreiniging bevatten dan zonder kwel.
stoftransport naar grondwater

wegzijging zal het grondwater, afhankelijk van de
situatie, in meer of mindere mate verontreinigd raken.
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De waterbodem remt de mate van wegzijging. Hoe groter de
hydraulische weerstand van de waterbodem, des te meer de
wegzijging van (verontreinigd) water naar het grondwater
zal worden beperkt. Of de beperking van de wegzijging
door de aanwezige (weerstand van de) waterbodem praktische betekenis heeft, hangt echter af van de geohydrologische situatie (weerstand die de afvoer van grondwater
ondervindt)
organische contaminanten

Op basis van de beschouwing over evenwichten en gradienten wordt vastgesteld dat bij organische contaminanten
de concentratie in het aan de onderzijde van de waterbodem uittredende water hoger zal zijn dan de concentratie
in oplossing in het oppervlaktewater. Hierbij wordt
aangenomen dat de complexe organische verbindingen, die
in het uittredend water aanwezig zijn, bij vender transport in het grondwater niet worden afgebroken.
Uit het themarapport "Baggerspeciedepots voor definitieve berging" blijkt dat bij een waterbodem, waarbij de
concentratie van de vaste stof gelijk is aan de signaleringswaarde, de concentratie in het porienwater de Awaarden voor grondwater met de in tabel 10.3 vermelde
waarden overschrijdt.
Indien ervan wordt uitgegaan dat bij overschrijding van
de A-waarde voor grondwater van verontreiniging van het
grondwater kan worden gesproken, betekent dit dat een
verontreinigde waterbodem (vaste stof concentratie gelijk
aan signaleringswaarde) het watervoerend pakket (wvp)
kan verontreinigen met PAK’s, a-HCH en c-HCH en in sterke mate met 1,2 dichloorbenzeen (voor zover aanwezig).
Voor stoffen als PCB's, PAK's, DDT, DDE, dieldrin en HCB
geldt dit niet.
Er wordt van uitgegaan dat geen afbraak van organische
contaminanten in de waterbodem en in het watervoerend
pakket plaatsvindt. Zoals blijkt uit hoofdstuk 8 en het
themarapport "Baggerspeciedepots voor definitieve berging" zal een zeer geringe afbraaksnelheid reeds een
belangrijke verlaging van de concentratie in het watervoerend pakket kunnen bewerkstelligen. Anderzijds moet
worden opgemerkt dat daarbij weer toxische en milieuvreemde afbraakprodukten kunnen ontstaan.

zware metalen

De concentratie van zware metalen wordt bij het aan de
onderzijde van een waterbodem uittredend water (wegzijgingssituatie) bepaald door de gereduceerde toestand,
waarin de waterbodem verkeert. Zoals blijkt uit hoofdstuk 8 is de concentratie in dit uittredend water, met
uitzondering van chroom en arseen, lager dan de referentiewaarde voor grondwater, zodat verontreiniging van het
grondwater niet mogelijk is.
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Tabel 10.3- Concentratie in het porienwater gedeeld door
de A-waarde voor grondwater voor een waterbodem met een
vaste stofconcentratie gelijk aan de signaleringswaarde.
fenantreen
86
fluorantheen
38
benzo(a)pyreen
4
naftaleen
10
anthraceen
^
benzofk) fluorantheen
k
benzo(ghi) peryleen
3
indenopyreen
3
PCS 28
< 1
PCB 40
< 1
PCB 52
< 1
PCB 101
< 1
PCB 153
< 1
DDT
< 1
DDE
< 1
dieldrin
< 1
a-HCH
35
c-HCH
23
HCB
< 1
1,2 dlchloorbenzeen 3200

ammonium

Door afbraak van organische stof in een waterbodem wordt
NH/ gevormd, dat eveneens naar het grondwater kan uitspoelen. Een dergelijke afbraak vindt plaats in zowel
een schoon als een verontreinigd sediment. De concentratie van NIV kan daarbij in een waterbodem oplopen tot
± 80 mg NH/ per liter (zie ook themarapport en hoofdstuk
8). Omdat de referentiewaarde voor grondwater bij een
zandgrond (watervoerend pakket) 2 mg N/l bedraagt, kan
door uitspoeling van NH/t+ uit een waterbodem de referentiewaarde dus worden overschreden.
Zoals in hoofdstuk 8 en in het themarapport wordt uiteengezet, kan het grondwater behalve door wegzijging ook
door diffusieprocessen verontreinigd worden.
Uitgaande van een wegzijgingssituatie werden voor berekening van de concentratie in het watervoerend pakket
van met name organische contaminanten (zie hoofdstuk 8
en het themarapport, bijlage 2) door het Waterloopkundig
Laboratorium in twee modellen gebruikt:
Het watervoerend pakket onder een waterbodem wordt
gevoed door een regionale stroming. Het (verontreinigd) water dat door de waterbodem wegzijgt, zal
worden verdund door de regionale stroming. Deze
modelberekening is identiek aan die voor de berekening van het stof transport vanuit een baggerspeciedepot naar en in een watervoerend pakket (hoofdstuk

8).
Het watervoerend pakket onder een waterbodem wordt
niet gevoed door een regionale stroming. In veel
gevallen zal er bij een groot oppervlaktewater een
wegzijgingssituatie ontstaan, waarbij een waterscheiding ongeveer in het midden ligt van het oppervlaktewater. Voeding van het watervoerend pakket
door een regionale stroming vindt dan niet plaats.
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zodat ook geen verdunning plaatsvindt van het door
de verontreinigde waterbodem wegzijgend water (fig.

10.2).
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Figuur 10.2.
Schematisch overzicht
beinvloedingssf eer.
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Uitgaand van laatst genoemd model kan nu het volgende
worden opgemerkt:
Hoe geringer de hydraulische weerstand van de waterbodem
en de holocene laag tussen waterbodem en watervoerend
pakket en hoe kleiner de kD-waarde van het watervoerend
pakket, hoe meer de infiltratie beperkt is tot de strook
langs de dijk (figuur 10.2). Hoe groter de hydraulische
weerstand van waterbodem en holocene laag en hoe groter
de kD-waarde van het watervoerend pakket, hoe meer de
infiltratie(snelheid) van oppervlaktewater naar watervoerend pakket uniform is voor het gehele gebied tussen
dijk en waterscheiding.
In feite geldt hetzelfde voor de kwel die in de polder
optreedt: hoe kleiner de hydraulische weerstand van de
holocene laag en hoe kleiner de kD-waarde van het watervoerend pakket, hoe meer de kwel zich beperkt tot een
strook direct achter de dijk.

154

/
Infiltratie en kwel nemen toe naarmate de hydraulische
weerstand van de waterbodem en de holocene lagen afneemt, de kD-waarde van het watervoerend pakket en het
peilverschil tussen oppervlaktewater en polder toeneemt.
Indien nu het oppervlaktewater langdurig verontreinigd
raakt, zal door wegzijging van het oppervlaktewater ook
het watervoerend pakket verontreinigd raken. De mate
waarin dit geschiedt, is afhankelijk van zojuist weergegeven geohydrologische processen en factoren en daardoor
dus tevens tijdsafhankelijk. Na een zeker tijdsverloop
zal het watervoerend pakket daarom op de ene plaats
reeds sterk verontreinigd kunnen zijn, terwijl op een
andere plaats het watervoerend pakket nog niet verontreinigd is.
Omdat de holocene laag tussen waterbodem en watervoerend
pakket en het watervoerend pakket zelf door een bepaalde
adsorptiecapaciteit is gekenmerkt, vindt het transport
van stoffen (nog) langzamer plaats dan het watertransport zelf. Hoe sterker een stof adsorbeert, hoe langzamer de stof zich zal verplaatsen met het stromend water.
Tengevolge van dispersie zal de verontreiniging zich
daarbij niet als een "blokfront" verplaatsen, maar zal
de concentratie op een bepaald punt in het watervoerend
pakket op een gegeven tijdstip langzaam toenemen.
Indien infiltratie plaatsvindt over het gehele gebied
tussen dijk en waterscheiding, zal het water dat dicht
bij de waterscheiding infiltreert een veel langere
stroombaan moeten afleggen alvorens het in de polder
opkwelt dan water dat dicht bij de dijk infiltreert
(fig. 10.2).
Aangezien veelal ook de infiltratiesnelheid richting
waterscheiding zal afnemen, kan het zeer lang duren
alvorens in de nabijheid van de waterscheiding geinfiltreerd water opkwelt in de polder. Omdat het stoftransport nog veel langzamer plaatsvindt dan het watertransport, moet bij stof transport via een watervoerend pakket
vanaf het punt van infiltratie tot het opkwellen in de
polder - afhankelijk van eerder genoemde factoren
- veelal worden gedacht in tienduizenden tot honderdduizenden jaren.
Desalniettemin kan de tijdsduur tussen infiltratie en
kwel (reistijd van het water) relatief kort zijn,
indien:
- de hydraulische weerstand van de waterbodem gering is;
- een holocene laag tussen waterbodem en watervoerend
pakket niet aanwezig is of de hydraulische weerstand
van de holocene laag gering is;
- de kD-waarde van het watervoerend pakket groot is;
- het peilverschil tussen oppervlaktewater en polder
groot is;
- het water in de polder gemakkelijk opkwelt (geringe
hydraulische weerstand van de holocene deklaag of
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