/
sloten, waarbij de slootbodem bet watervoerend pakket
raakt).
In een dergelijke situatie infiltreert het water vooral
in de strook direct langs de dijk en kwelt het water
direct achter de dijk in de polder op (korte stroombaan,
kleine beinvloedingssfeer). Indien de adsorptiecapaciteit van het watervoerend pakket gering is en / of de
stof slecht adsorbeert, zal ook het stoftransport in een
dergelijke situatie relatief snel zijn. De concentratie
in oplossing in het opkwellend water wordt daarbij gelijk aan de concentratie in het aan de onderzijde van de
waterbodem uittredend water (tenzij bijvoorbeeld stoffen, oorspronkelijk in het watervoerend pakket aanwezig,
in oplossing zouden gaan; zie hoofdstuk 8 en het themarapport "Baggerspeciedepots voor definitieve berging").
Indien de belasting van het oppervlaktewater constant is
in de tijd, zal uiteindelijk, onafhankelijk van de geohydrologische situatie, het gehele watervoerend pakket
verontreinigd raken. Hierbij wordt de concentratie in
oplossing in het watervoerend pakket en in het opkwellend water gelijk aan de concentratie van het aan de
onderzijde van de waterbodem uittredend water, Alvorens
een dergelijke situatie na zeer lange tijd (tienduizenden tot honderdduizenden jaren) bereikt wordt, zal de
concentratie in oplossing in het watervoerend pakket en
in het opkwellend water liggen tussen de beginconcentratie in het watervoerend pakket (voor de verontreiniging
van het oppervlaktewater een aanvang nam) en de concentratie van het aan de onderzijde van de waterbodem uittredend water.
Bestaande toestand

Verontreiniging oppervlaktewater gedurende 40-50 jaar

Bij een beschrijving van de bestaande (huidige) situatie
moet allereerst worden geconstateerd dat 40 tot 50 jaar
geleden een belangrijke vermindering (verslechtering)
van de kwaliteit van het oppervlaktewater heeft plaats
gevonden. Gezien de snelheid van het stoftransport naar
en in het watervoerend pakket is 40 tot 50 jaar een
relatief korte periode. Daar waar geen holocene laag
(adsorptie-capaciteit) tussen waterbodem en watervoerend
pakket aanwezig is en de infiltratiesnelheid hoog is
(dicht bij de dijk; korte stroombaan), het watervoerend
pakket door een geringe adsorptie-capaciteit is gekenmerkt (gering percentage organische stof) en er sprake
is van slecht adsorberende stoffen, zal thans (na 40 tot
50 jaar) de concentratie in het opkwellend water mogelijk reeds gelijk zijn aan de concentratie van het aan
de onderzijde van de waterbodem uittredende water. Daarentegen zal bij een geringe infiltratie, bij aanwezigheid van een holocene laag tussen waterbodem en watervoerend pakket en bij goed adsorberende stoffen, het
watervoerend pakket na 40 tot 50 jaar nog niet of nauwelijks zijn verontreinigd, Het indringingsfront van de
verontreiniging ten gevolge van wegzijging door de verontreinigde waterbodem bevindt zich in de meeste geval-
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len nog in de holocene laag tussen waterbodem en watervoerend pakket.
De concentratie in het watervoerend pakket en in het
opkwellend water is dus - afhankelijk van de situatie gelegen tussen twee extremen, nl. de (begin) concentratie in het watervoerend pakket (40 tot 50 jaar geleden)
en de concentratie van het aan de onderzijde van de
waterbodem uittredend water.
Opkwellend water en kwaliteit
waterbodem in polder

Indien de concentratie in het opkwellend water groter is
dan de concentratie in oplossing in de waterbodem, waarin het opkwellend water uittreedt, zal de kwaliteit van
zojuist genoemde waterbodem verminderen tot een evenwichtssituatie bereikt wordt (concentratie in opkwellend
water in evenwicht met de concentratie in de vaste fase). De kans op milieu-effecten neemt daarbij toe.
Indien de concentratie in het kwelwater lager is dan de
concentratie in oplossing bij de waterbodem, waarin het
water opkwelt, zal de waterbodem verbeteren tot een
nieuwe evenwichtssituatie ontstaan is.
Na het bereiken van een evenwichtssituatie worden de met
de kwelstroom aangevoerde stoffen niet meer in de
waterbodem geadsorbeerd, maar zullen de aangevoerde
stoffen vender via het oppervlaktewater van de polder
worden afgevoerd naar zee.
Afhankelijk van de concentratie in het (stromend) oppervlaktewater kan de kwelstroom met de daarin aanwezige
stoffen in het oppervlaktewater worden verdund.
Bij voorgaande beschouwing werd aangenomen (zie figuur
10.2) dat het water uit het watervoerend pakket direct
via de slootbodem opkwelt naar het oppervlaktewater in
de polder. Indien de slootbodem niet reikt tot in het
watervoerend pakket, zal verontreinigd opkwellend water
ook de holocene deklaag kunnen verontreinigen. Daar
tevens overtollige neerslag naar het slotensysteem zal
worden afgevoerd, zal verontreiniging van de holocene
deklaag echter met name in de omgeving van de sloten
onder het niveau van de slootbodem plaatsvinden.
Indien van een regionale stroming sprake is (eerder
vermeld eerste model) , zal door verdunning met regionaal
aangevoerd (grond)water de concentratie in watervoerend
pakket en opkwellend water veelal minder hoog worden.
Bij korte stroombanen kan echter de concentratie in het
opkwellend water nog steeds de concentratie van het aan
de onderzijde van de waterbodem uittredend water benaderen.

Autonome ontwikkeling

Voor de beschrijving van de bestaande situatie kan met
het bovenstaande beeld niet worden volstaan, omdat de
kwaliteit van het oppervlaktewater de laatste jaren
(tenminste met betrekking tot een aantal stoffen) enigzins verbeterd is.
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Invloed
geringe
verbetering
kwaliteit oppervlaktewater.

Een verminderde belasting van het oppervlaktewater levert nu (voor bepaalde stoffen) een netto stoftransport
op van de waterbodem naar het oppervlaktewater. De waterbodem is daarmee een bron van verontreiniging voor
het oppervlaktewater geworden, terwijl de waterbodem (in
geringe mate) minder verontreinigd wordt.
Met name in sedimentatiegebieden zal de waterbodem relatief snel in kwaliteit verbeteren, (mede) door afdekking
en menging van de verontreinigde waterbodem met een wat
minder verontreinigd sediment. De tijdsduur die nodig is
voor het verkrijgen van een minder verontreinigde waterbodem (van ± 0,5 m dikte) varieert globaal, afhankelijk
van de sedimentatiesnelheid, tussen 10 en meer dan 100
jaar (zie hoofdstuk 6 met betrekking tot het naijleffect).
Bij een verbeterde kwaliteit oppervlaktewater werkt in
een wegzijgingssituatie de verontreinigde waterbodem
echter ook als bron van verontreiniging voor het grondwater. Bij een verbeterde kwaliteit van het oppervlaktewater zullen met name de organische contaminanten blijven uitspoelen tot dat de kwaliteit (concentratie) van
het oppervlaktewater weer in evenwicht is gekomen met
die van de waterbodem. Pas na het bereiken van een dergelijke evenwichtssituatie zal het grondwater uitsluitend verontreinigd worden door aanvoer van (minder)
verontreinigd oppervlaktewater.
Zojuist geschetste situatie geeft in feite de autonome
ontwikkeling weer, namelijk wanneer de huidige kwaliteit
van het oppervlaktewater niet verder verbetert.

10.2.2. Milieu-effecten
De waterbodem is een essentieel deel van het watersysteem. Onder een watersysteem wordt verstaan een afgebakend, samenhangend functionerend geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodem, oevers en technische
infrastructuur, met inbegrip van de daarin voorkomende
levensgemeenschappen en alle bijbehorende fysische,
chemische en biologisch kenmerken en processen.
De kwaliteit van water en waterbodem zijn hierbij (chemische) randvoorwaarden voor het functioneren van het
watersysteem. Tussen de onderdelen van het watersysteem
zijn allerlei interacties waaronder uitwisseling van
stoffen. De uitwisseling van stoffen tussen water en
waterbodem houdt in dat de (chemische) kwaliteit van
water en waterbodem aan elkaar zijn gekoppeld (zie ook
10.2.1). Er kan dan ook veelal geen onderscheid worden
gemaakt tussen milieu-effecten, die een gevolg zijn van
een slechte kwaliteit oppervlaktewater of een gevolg
zijn van een slechte kwaliteit waterbodem. Zoals eveneens gemeld in voorgaande paragraaf kan de kwaliteit van
het oppervlaktewater echter zodanig verbeteren dat de
waterbodem een bron van verontreiniging wordt voor oppervlakte- en grondwater. Met name in een dergelijke
situatie zal de kwaliteit van de waterbodem bepalend
zijn voor het effect op bodemorganismen, terwijl de
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verontreinigde waterbodem tevens de kwaliteit van het
oppervlaktewater en daarmee het gehele ecosysteem kan
belnvloeden. Een dergelijke belnvloeding vindt daarbij
tevens plaats via de voedselketen.
Binnen de aan het watersysteem toe te kennen algemene
ecologische functie kunnen voor de waterbodem een aantal
meer specifieke functies worden onderscheiden (zie lit.

22):
- de afbraakfunctie (micro-organismen breken dood materiaal af);
- structurerende functie (gravende bodemdieren scheppen
gunstig milieu voor micro organismen e.d.);
- voedselfunctie (wortelende planter, bodemdieren);
- schuilfunctie (wijkplaats bij droogte, winter,
vlucht);
- filterfunctie (assimiliatie / buffer van stoffen o.a.
verontreiniging).
Daarnaast hebben de watersystemen bepaalde mensgerichte
(gebruiks)functies waarin de waterbodem eveneens een
belangrijke rol vervult:
- de visserij;
- de landbouw;
- de recreatie;
- aan- en afvoer van water;
- scheepvaart / Industrie.
Als gevolg van verontreiniging van oppervlaktewater en
waterbodem kunnen deze functies worden aangetast. Ook
hierbij is veelal geen onderscheid te maken tussen functieverlies als gevolg van verontreinigd oppervlaktewater
en een verontreinigde waterbodem.
In het volgende overzicht met betrekking tot milieu-effecten,
wordt om deze reden dan ook geen onderscheid
gemaakt tussen milieu-effecten, die expliciet zijn toe
te schrijven aan de verontreinigde waterbodem of aan het
verontreinigd oppervlaktewater. Het overzicht is gebaseerd op het rapport "Kansen voor waterorganismen” (lit.
21) en het basisrapport Waterbodems (lit. 22).

AMK 2000
In het rapport "Kansen voor waterorganismen" (lit. 21)
worden voor de zoete wateren getalswaarden genoemd,
waarbij op basis van laboratorium gegevens net geen effecten op populaties zijn te verwachten. Deze waarden
zijn de basis geweest voor de AMK 2000 getalswaarden,
voor zowel de waterbodem als het oppervlaktewater.
In gebieden waarin sediment klasse II, III of IV is
afgezet, wordt de AMK 2000 met name overschreden voor
kwik, cadmium, koper, zink, PAK's, PCB's en organochloor
bestrijdingsmiddelen.
Voor de zoute wateren ontbreken van veel stoffen de
specifiek toxiciteitsgegevens. Wei zijn voor enkele
stoffen duidelijke verschillen bekend met betrekking tot
hun effecten in zoet dan wel zout water.
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Enkele voorbeelden zijn:
- de afnemende toxiciteit van cadmium voor kreeftachtigen bij toenemende zoutgehalte;
- de sterke accumulatie van bijvoorbeeld arseen in zout
water wieren;
- de hoge gevoeligheid van bepaalde zoutwater slakken
voor organotinverbindingen;
- de hoge tumor-incidentie bij adulten van bot (zout
water) in vergelijking met die bij juvenielen (zoet
water).

Gehaltes in organismen
In weefsels en organen van velerlei soorten organismen
worden regelmatig ongewoon hoge gehaltes van zware metalen en persistente organische microverontreinigingen
aangetroffen. Bij deze organismen zelf geeft dit mogelijk aanleiding tot fysieke afwijkingen of bijvoorbeeld
verminderde weerstand tegen ziektes. Dergelijke subletale effecten leiden niet altijd tot sterfte. In dat geval
kunnen de contaminanten zich echter ver in de voedselketen ophopen en concentratieniveau' s bereiken, waarbij
subletale en letale effecten duidelijker tot uiting
komen. Verhoogde gehaltes zijn in vele soorten organismen aangetoond, onder andere in mosselen, vis, otters,
zeehonden, vogels en planten.
Stofspecifieke experimenten geven aan dat de opname van
zware metalen en een aantal lipofiele organochloor verbindingen via de (porie)waterfase de meest belangrijke
blootstellingsroute is, ook voor bodembewonende organismen als muggelarven.

Effecten op organismen
In laboratoriumstudies met verontreinigd waterbodemmateriaal van diverse lokaties zijn effecten aangetoond op
de overleving en groei van muggelarven, de overleving en
reproduktie van watervlooien en op de overleving en
ontwikkeling van forelle-eieren. Er bleek een duidelijke
relatie te bestaan tussen effectniveau en vervuilingsgraad (zie figuur 10.3)•
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Figuur 10.3- Effecten van verontreinigde waterbodems op
muggelarven, watervlooien en vissen, gemeten in bioassays met poriewater (Bron: van Guchte, 1989)

Ook in veldonderzoek is gebleken dat er een duidelijke
relatie is tussen de mate waarin effecten optreden en de
mate van verontreiniging. In een traject tussen het Vossemeer en het Ketelmeer, met een in die richting toenemende verontreinigingsgraad (zie fig. 10.4), blijkt de
invloed van toenemende verontreiniging op de samenstelling van de bodembewonende macrofauna levensgemeenschappen, duidelijk aanwezig. Onduidelijk is nog welke stof
of combinatie van stoffen verantwoordelijk is voor deze
effecten.
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Figuur 10.4. Invloed verontreiniging op de dichtheid van
bodemorganismen

Uit het onderzoek blijkt ook dat effecten niet alleen
optreden bij overschrijding van de signaleringswaarde,
maar zich reeds lijken te gaan manifesteren bij gehalten
die de toetsingswaarde overschrijden. Dit resultaat kan
echter niet zomaar veralgemeniseerd worden, omdat uit
dergelijke veldstudies niet duidelijk wordt welke stof
of stoffen tot de effecten leiden. Daarnaast kunnen ook
andere factoren dan de verontreinigingsgraad van invloed
zijn op de effectparameters.
In grootschalige experimenten met verontreinigd waterbodemmateriaal uit het Ketelmeer worden effecten gevonden op de groei en reproductie van muggelarven, wormachtigen en slakken. Vissen bleken bij blootstelling aan
met PCB's, dioxines en dibenzofuranen verontreinigde
waterbodems een zeer duidelijk verhoogde activiteit van
hun afweersysteem tegen toxische stoffen te hebben.
Uit (veld)onderzoek naar effecten van verontreinigingen
op vis in zout water komen aanwijzingen, dat toxische
stoffen het afweersysteem van vis kunnen ondermijnen,
waardoor ze ontvankelijk worden voor ziekten. Vender
blijkt, dat de toxische stoffen beschadigingen kunnen
aanbrengen aan inwendige organen. Vissoorten worden
sinds 1983 op verschillende lokaties in het kustwater
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onderzocht op in- en uitwendige aandoeningen. Bot heeft
bij bodemvis speciaal de aandacht. Voorkomende ziekten
zijn wratziekte, huidzweren en levertumoren. Uit figuur
10.5 blijkt dat de wratziekte vooral bij bot uit het
uitstroomgebied van de Rijn wordt waargenomen.
WRATZIEKTE (LYMPHCYSTIS-INFECTIE)
Bot s 20 cm (1987)
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Figuur 10.5. Wratziekte bij bot, percentage aangetast
vis (Bron: Marquenie e.a. 1988)
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Levertumoren worden toegeschreven aan de aanwezigheid
van bepaalde PAK's. PAK's worden verdacht van carrinoge"
ne werking op organismen. Figuur 10.6 laat het voorkomen
van levertumoren zien.

LEVERTUMOREN (HEPATOMEN)
Bot ^ 20 cm (1987)

I gestandaardiseerde percentage
(gecorrigeerd voor lengte en geslacht)

Figuur 10.6. Levertumoren bij bot, percentage aangetast
vis (Bron: Marquenie e.a., 1988)

In zoutwater studies zijn 00k afwijkingen bij weekdieren
gevonden. Uit deze studies komt 00k naar voren dat verontreinigingen in samen hang met de eutrofieringsgraad
van het sediment beoordeeld dient te worden.

Effeeten op de volksgezondheid
Directe effecten van waterbodemverontreiniging op de
volksgezondheid zijn in ons land nog niet geconstateerd.
Een uitgebreide risico evaluatie is evenwel niet uitgevoerd. De mens kan in beginsel via verschillende routes
blootgesteld worden aan de verontreinigingen in de waterbodem:
- huidcontact met verontreinigd slib;
- binnenkrijgen van verontreinigd slib (ingestie);
- consumptie van vis, gewassen en dergelijke waarin verontreinigingen vanuit de waterbodem geaccumuleerd
zijn;
- drinkwater.
Voor een verdere uiteenzetting betreffende deze routes
wordt kortheidshalve verwezen naar het eerder genoemde
rapport Waterbodems (lit. 22).
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10.3. Verbetering kwaliteit oppervlaktewater
Optimistisch reductie-scenario

In hoofdstuk 6 worden met betrekking tot de verbetering
van het oppervlaktewater twee reductie-scenario's gehanteerd, waarbij een reductie van de lozingen plaatsvindt.
Bij een reductie van de lozingen met 30% - het optimistisch reductie-scenario - zal de kwaliteit van het oppervlaktewater en van het nieuw gevormde sediment voldoen aan de AMK 2000. Daar waar regelmatig onderhoudsbaggerwerk plaatsvindt, zal de kwaliteit van de waterbodem en de baggerspecie na verloop van tijd dan overeenkomen met de AMK 2000. In een dergelijke situatie is de
kans op aantoonbare milieu-effecten gering (hoofdstuk 5
en 10.2.2).

"Schoon” sediment op verontreinigd sediment en het effect op
oppervlaktewater.

Bij de grote oppervlaktewateren (sedimentatiegebieden)
zal in het optimistisch scenario de kwaliteit van de
waterbodem na verloop van tijd - afhankelijk van de
sedimentatiesnelheid - eveneens overeenkomen met die van
de AMK 2000. Deze nieuw gevormde waterbodem zal echter
zijn gelegen op het huidige meer verontreinigde sediment. Wanneer de nieuw gevormde waterbodem (AMK 2000)
ongeveer 0,5 m dik zal zijn, zal het effect van het
eronder liggende meer verontreinigde sediment op het
oppervlaktewater zeer gering zijn. In feite werkt het
nieuw gevormde weinig verontreinigde sediment als een
diffusieremmende laag ten opzichte van het eronder liggende meer verontreinigde sediment (huidige waterbodem) .
De diffusieflux naar het oppervlaktewater is daarbij
minimaal en het oppervlaktewater wordt niet meetbaar
verontreinigd (zie 00k hoofdstuk 8). Zolang de sedimentatie van relatief schoon sediment doorgaat, zal de
nieuw gevormde waterbodem 00k niet verontreinigd worden
door diffusief transport vanuit het onderliggend verontreinigd sediment. Wei zal, zolang het huidige verontreinigde sediment in onvoldoende mate (minder dan 0,5 m) is
afgedekt door nieuw sediment (AMK 2000), de concentratie
in het oppervlaktewater en het ecosysteem in het oppervlaktewater, met name door dispersie en resuspensie,
negatief beinvloed worden.
In gebieden waarbij het oppervlaktewater is gekenmerkt
door een grote verblijftijd (geringe verversing) , zal de
kwaliteit van het oppervlaktewater hierdoor verslechteren en zal de kans op milieu-effecten toenemen. In gebieden met een geringe verblijftijd kan echter een relatief groot stoftransport vanuit de verontreinigde waterbodem naar het oppervlaktewater plaatsvinden. Bij een
grote verdunning zal de kwaliteit van het oppervlaktewater echter minder beinvloed worden dan bij een grote
verblijftijd. Wei zullen de verontreinigende stoffen via
het oppervlaktewater verspreid worden, waardoor de kans
op milieu-effecten elders zal toenemen.
Wanneer het oppervlaktewater ten gevolge van preventieve
maatregelen gekenmerkt wordt door een lage fosfaatcon-
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centratie, zal de huidige waterbodem met een veelal hoog
fosfaatgehalte een P-bron voor het oppervlaktewater
worden. Met name bij oppervlaktewater met een grote
verbli jftijd en een geringe sedimentatiesnelheid zal dan
rekening gehouden moeten worden met een langdurige eutrofiering van het oppervlaktewater.
Ook al wordt het verontreinigde sediment in voldoende
mate door een nieuw en weinig verontreinigd sediment
(AMK 2000) afgedekt, toch blijft het gevaar bestaan dat
door een gewijzigd sedimentatie / erosiepatroon het verontreinigde sediment ooit nog eens aan erosie onderhevig
zal zijn. Zolang een dergelijk verontreinigd sediment
aanwezig is, blijft dus een risico op milieu-effecten
bestaan.
Belvloeding grondwater

Zoals blijkt uit de beschrijving van de bestaande situatie, vindt bij veel groot oppervlaktewater (sedimentatiegebieden) wegzijging van oppervlaktewater naar het
grondwater plaats (figuur. 10.7)•

nzijgtrajecten

Figuur 10.7. Potentiele inzijgtrajecten oppervlaktewateren. Bron: Visser e.a., 1989)
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Zoals eerder gemeld zal het watervoerend pakket thans
reeds verontreinigd zijn, indien een holocene laag tussen de verontreinigde waterbodem en het watervoerend
pakket ontbreekt of de stof slecht adsorbeert. Indien
ook de infiltratiesnelheid hoog is, kan bij een korte
stroombaan de concentratie in het opkwellend water daarbij mogelijk reeds gelijk zijn aan die van het aan de
onderzijde van de verontreinigde waterbodem uittredende
infiltratiewater. In veel situaties zal echter tussen de
verontreinigde waterbodem en het watervoerend pakket een
holocene laag van enkele meters dikte aanwezig zijn. Het
watervoerend pakket zal dan (nog) niet of nauwelijks
verontreinigd zijn, tenzij slecht adsorberende stoffen
in hoge concentraties in de waterbodem aanwezig zouden
zijn (dichloorbenzeen, tabel 10.3; zie ook hoofdstuk 8
en het themarapport "Baggerspeciedepots voor definitieve
berging").
Door de wegzijging van het oppervlaktewater naar het
grondwater gaat de uitspoeling van de thans aanwezige
verontreinigde waterbodem echter door.
Bij een reductie van de lozingen met 30% (optimistisch
reductie-scenario) infiltreert dan oppervlaktewater van
een AMK 2000 en zal het huidige verontreinigde sediment
uitspoelen tot dat een nieuw evenwicht ontstaat tussen
de kwaliteit van het oppervlaktewater (AMK 2000) en de
kwaliteit van de waterbodem/sediment (AMK 2000).
vergeiijking uitioging watertodem-depot

pe zojuist genoemde uitspoeling van een verontreinigde
waterbodem is vergelijkbaar met de uitioging van een
baggerspeciedepot bij een hoge infiltratiesnelheid. De
holocene laag onder de waterbodem werkt hierbij als een
adsorptielaag (bij een baggerspeciedepot met hoge infiltratie werkt de "diffusieremmende" laag eveneens als
adsorptielaag, zie verder hoofdstuk 8).
Een belangrijk verschil tussen de uitioging van een
depot en de uitioging van een waterbodem is gelegen in
de geringe dikte van de waterbodem vergeleken met een
depot. Daardoor loogt de waterbodem veel sneller uit dan
een depot bij overigens gelijke omstandigheden. De snelheid van uitioging is bij een gelijke infiltratie omgekeerd evenredig met de dikte van het depot c.q. waterbodem.
Indien door infiltratie een adsorptielaag onder een
depot verzadigd raakt ("doorslaat", hoofdstuk 8), is het
depot nog nauwelijks uitgeloogd en is de concentratie in
het porienwater in de baggerspecie nog nauwelijks verminderd. Bij een dunne verontreinigde waterbodem (bijv.
1 m dik), gelegen op een holocene laag (adsorptie laag)
van enkele meters dik, ligt de situatie echter anders.
Nu wordt de verontreiniging, die aanwezig was in de
waterbodem, "verdeeld" over waterbodem en adsorptielaag.
Hierdoor neemt de concentratie in de vaste fase sterk
af, evenals de concentratie in het aan de onderzijde van
de holocene laag uittredende water. Dispersie veroor-
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zaakt daarbij een nog verdere afname van de concentratie. In feite zetten zojuist genoemde processen zich
voort in het watervoerend pakket. Hoe langer de stroombaan (hoe groter de belnvloedingssfeer), des te lager de
concentratie in het watervoerend pakket zal zijn door
adsorptie en dispersie. Maximale waarden voor de gemiddelde concentraties in het watervoerend pakket kunnen
daarbij optreden op een tijdstip waarop de waterbodem
reeds is uitgeloogd (zie onder meer themarapport, bij lags 2) .
Gemiddeide concentratie in

watervoerend pakket

Zoals blijkt uit hoofdstuk 8 zijn voor organische contaminanten de gemiddeide concentraties in het watervoerend
pakket onder een depot (met minimaal advectief en diffusief transport) in veel gevallen kleiner dan 1/50 van de
concentratie in het porienwater van de baggerspecie in
depot. Hierbij wordt uitgegaan van een beginconcentratie
in het watervoerend pakket gelijk aan nul.
Bij deze modelberekeningen vindt echter verdunning in
het watervoerend pakket plaats door regionale stroming.
Indien een (dunne) waterbodem, gelegen op een holocene
laag, onder gelijke omstandigheden zou uitspoelen, zou
de concentratie in een onderliggend watervoerend pakket
nog lager zijn ten gevolge van een snelle uitputting van
de waterbodem.
Bij grote sedimentatiebekkens vindt veelal uitspoeling
van waterbodems plaats zonder verdunning in het watervoerend pakket omdat regionale stroming ontbreekt
(waterscheiding in het midden van het oppervlaktewater) .
Onder dergelijke omstandigheden wordt de concentratie in
het watervoerend pakket dan, onder overigens gelijke
omstandigheden, belangrijk hoger dan bij uitloging van
een depot, waarbij in het watervoerend pakket verdunning
plaatsvindt door regionale stroming (in plaats van 1/50
is nu de maximaal gemiddeide concentratie in het watervoerend pakket meer dan 1/10 van de concentratie in het
porienwater (zie themarapport WL-berekeningen, bijlage
2). Omdat geen verdunning optreedt door regionale stroming, heeft de infiltratiesnelheid ook weinig invloed op
de maximale concentratie, die in het watervoerend pakket
kan optreden. Wei is de waterbodem bij een hogere infiltratiesnelheid eerder uitgeloogd dan het depot.

Maximale concentratie in watervoerend pakket

Zoals uit het voorgaande blijkt kan, bij uitspoeling van
de waterbodem, de maximaal voorkomende concentratie
echter belangrijk hoger zijn dan de maximaal gemiddeide
concentratie in een watervoerend pakket (zie ook hoofdstuk 8). Dit is met name het geval bij korte stroombanen. De concentratie in het watervoerend pakket en in
het opkwellend water kan daarbij in principe de concentratie van het aan de onderzijde van de verontreinigde
waterbodem uittredende infiltratiewater benaderen.
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Optimistisch redu ctie-scenario

<

Zoals in hoofdstuk 6 is weergegeven, zal bij een 90#
reductie van de lozingen de kwaliteit van groot oppervlaktewater en de waterbodem gaan voldoen aan de AMK
2000. In het betreffende scenario is aangenomen dat dit
ook het geval is bij de polderwateren. Zoals blijkt uit
hoofdstuk 5 houdt overschrijding van de AMK 2000 een
risico in met betrekking tot aantoonbare milieu-effecten
(zie ook hoofdstuk 10.2.2).
Zolang onder het grote oppervlaktewater (sedimentatiegebieden) echter nog een verontreinigd sediment (al dan
niet afgedekt door minder verontreinigd sediment) aanwezig is, zal door uitspoeling de concentratie in het
watervoerend pakket worden verhoogd ten opzichte van de
huidige concentratie. Hetzelfde geldt voor het opkwellend water. De mate waarin de concentratie in het watervoerend pakket en opkwellend water zal worden verhoogd,
is daarbij afhankelijk van eerder vermelde processen en
factoren. Indien de concentratie van een stof in het
watervoerend pakket thans vrijwel nul is, zal een geringe concentratieverhoging nog geen overschrijding van de
A-waarde voor grondwater behoeven in te houden. Indien
de A-waarde voor grondwater wordt overschreden, zal dit
met name de volgende stoffen betreffen (tabel 10.3):
fenantreen, fluorantheen, a-HCH en c-HCH en (voor zover
in de waterbodem aanwezig) 1,2 dichloorbenzeen. Voor
PCB's, DDT, DDE, dieldrin en HOB is een overschrijding
van de A-waarde voor grondwater echter niet te verwachten (tabel 10.3). Indien de huidige concentratie in het
watervoerend pakket echter reeds gelijk zou zijn aan de
A-waarde voor grondwater, dan zal voor meer PAK-verbindingen de A-waarde voor grondwater worden overschreden
(tabel 10.3). Dezelfde conclusies gelden ten aanzien van
de concentratie van stoffen in het opkwellend water.
Tevens kan de referentiewaarde voor grondwater voor
chroom, arseen en
worden overschreden (zie ook
hoofdstuk 8). Ten aanzien van arseen moet worden opgemerkt dat een dergelijke overschrijding ook kan plaatsvinden indien de waterbodem voldoet aan de referentiewaarde. Overschrijding van de referentiewaarde voor
grondwater is dan een gevolg van de hoge mobiliteit van
arseen onder gereduceerde omstandigheden. Opgemerkt ,oet
worden dat overschrijding van de referentiewaarde voor
grondwater voor NH// niet kan worden toegeschreven aan
verontreiniging van de waterbodem, omdat dit een gevolg
is van de natuurlijke afbraak van organische stof in de
waterbodem (zie ook hoofdstuk 8).
Verhoogde concentraties in het watervoerend pakket kunnen problemen opleveren bij het winnen van drinkwater.
Ongeacht of normen hierbij al dan niet worden overschreden, kan worden gesteld dat elke verspreiding van stoffen in een watervoerend pakket ongewenst is. Tevens moet
worden opgemerkt dat een concentratie van meer dan 2 mg
NH471 problemen oplevert bij de drinkwaterbereiding.
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In het optimistisch reductie-scenario wordt ervan uitgegaan dat bij een reductie van de lozingen tot 90% ook
het polderwater en de daarbij behorende waterbodem op
termijn zal voldoen aan de AMK 2000. Indien nu echter
water opkwelt, waarbij de concentratie hoger is dan de
concentratie in oplossing, behorend bij een waterbodem
die voldoet aan de AMK 2000, zullen stoffen in. het opkwellend water in de betreffende waterbodem adsorberen
en zal de AMK 2000 op een dergelijke locatie overschreden worden. Hierdoor zal het risico op aantoonbare milieu-effecten toenemen (hoofdstuk 10.2.2).
Uit het thema-rapport "Baggerspeciedepots voor definitieve berging", tabel 3. valt af te leiden dat de concentratie in oplossing bij een waterbodem, die voldoet
aan de AMK 2000, voor stoffen als fenantreen en fluorantheen ongeveer gelijk is aan de A-waarde voor grondwater.
Of een dergelijke overschrijding van de AMK 2000 ten
gevolge van kwel ook een werkelijk stoftransport naar
het oppervlaktewater inhoudt, is daarbij echter de
vraag. Jaarlijks wordt een bepaalde hoeveelheid slib in
de kleine wateren afgezet. Stoffen in de kwelstroom
zullen in dit slib worden geadsorbeerd, dat periodiek
bij het onderhoudsbaggerwerk wordt verwijderd. Stoffen
in de kwelstroom zullen dus slechts ten dele in het
oppervlaktewater geraken. Dit zal echter wel het geval
zijn indien de concentratie in het opkwellend water in
evenwicht is met een waterbodem, die voldoet aan de AMK
2000. In een dergelijke situatie vindt geen adsorptie in
de bodem meer plants en worden de stoffen in de kwelstroom via het oppervlaktewater afgevoerd.
Na verloop van tien- tot honderdduizenden jaren vindt er
in feite geen verspreiding van stoffen meer plants die
afkomstig zijn uit de thans verontreinigde waterbodem.
Het grote oppervlaktewater en het grondwater dat door
het oppervlaktewater wordt beinvloed (beinvloedingssfeer) zal dan overal gelijk zijn aan de AMK 2000.
De stoffen, die uit de huidige verontreinigde waterbodem
werden uitgespoeld, zijn dan via het grondwater en het
opkwellend water verder via het.oppervlaktewater verspreid en/of via onderhoudsbaggerwerk met de baggerspecie verwijderd. Bij verspreiding via oppervlaktewater is
in feite de belnvloedingssfeer oneindig groot.
Effect geringere preventie

Wanneer blijkt dat de lozingen niet met 90 % maar wel
met 50 % kunnen worden gereduceerd, dan zal de kwaliteit
van het oppervlaktewater en de waterbodem na verloop van
tijd komen te liggen tussen de toetsingswaarde en de AMK
2000. Ook dan zal door opkwellend water een dergelijke
kwaliteit - afhankelijk van de omstandigheden - worden
overschreden en zal de kans op een aantoonbaar milieueffect ten gevolge van opkwellend water toenemen. De
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kans dat een dergelijke overschrijding plaatsvindt, is
echter kleiner dan in het geval de AMK 2000 bereikt
wordt (reductie van lozingen met 30%). Immers hoe meer
de preventie succes heeft, hoe groter de kans dat door
uitspoeling van de thans verontreinigde waterbodem in de
toekomst een aantoonbaar milieu-effect optreedt.
sanering waterbodems

Indien ervan' wordt uitgegaan dat op termijn de AMK 2000
voor oppervlaktewater en waterbodem wordt gehaald en men
de verspreiding van stoffen in het milieu zoveel mogelijk wil beperken, zouden in de toekomst al die waterbodems die niet voldoen aan de AMK 2000, gesaneerd moeten
worden (zie hiervoor ook het IBC-beleid, hoofdstuk 4).
Het saneren van deze waterbodems wordt dan uitgevoerd
ongeacht of bepaalde concentraties in het oppervlaktewater, watervoerend pakket of in het opkwellend water
worden overschreden.
Onafhankelijk van de vraag of een dergelijke totale
"schoonmaak" ooit zal worden uitgevoerd, is een randvoorwaarde voor het zinvol saneren van de waterbodem een
vergaande preventie (vergaande reductie van lozingen).
Indien aan deze randvoorwaarde wordt voldaan, zouden bij
sanering van waterbodems de volgende prioriteiten kunnen
worden gesteld om de kans op milieu-effecten zo gering
mogelijk te doen zijn.
1. Sanering ten behoeve van de beschenning van oppervlaktewater
Sterk verontreinigde waterbodems, die niet door onderhoudsbaggerwerk worden verwijderd en die niet of slechts
langzaam worden afgedekt door een schoon sediment.
Hierbij zou een onderscheid gemaakt kunnen worden in
gebieden waarbij het oppervlaktewater is gekenmerkt
door:
- een grote verblijftijd. De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt hier direct negatief belnvloed. Ook
sanering van de eutrofe waterbodem zou onder deze omstandigheden prioriteit kunnen krijgen.
- een geringe verblijftijd. In deze situatie kan een
relatief groot stof transport plaatsvinden naar het oppervlaktewater, maar door de grote verdunning zal de
kwaliteit van het oppervlaktewater ter plaatse minder
worden belnvloed. Wei zullen de verontreinigende stoffen snel via het oppervlaktewater verspreid worden,
waardoor de kans op milieu-effecten elders toeneemt.
2. Sanering ter bescherming van het grondwater en ter
beperking van milieu-ef fecten door opkwellend verontreinigd water
Sterk met organische contaminanten (met name PAK’s, aHCH en c-HCH, dichloorbenzeen) , chroom en arseen verontreinigde waterbodems, die worden gekenmerkt door een
wegzijgingssituatie, waarbij :
- een holocene laag tussen waterbodem en watervoerend
pakket ontbreekt;
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- sprake is van een korte stroombaan;
- geen verdunning in het watervoerend pakket door een
regionale stroming plaatsvindt.

10.4. Voorgenomen activiteiten
Voor een beschrijving van de verwijderingsketens als
zodanig wordt verwezen naar hoofdstuk 7* Ook voor de
beschrijving van de meest milieuvriendelijke, de meest
waarschijnlijke en de meest economische verwijderingsketen wordt verwezen naar hoofdstuk 7*

10.4.1. Baggeren en transport
Hilieu-aspect emissie
Baggeren van de verontreinigde waterbodem zal veelal
onvermijdelijk opwoeling en mors en mogelijk verdere
verspreiding van verontreinigd sediment met zich meebrengen. Opwoeling en mors hebben een eenmalige emissie
van verontreinigende stoffen tot gevolg. Alhoewel de
periode van beinvloeding zich veelal beperkt tot enkele
dagen, kan het opgewoelde of gemorste materiaal door
stroming worden verspreid. Hierdoor kunnen stroomafwaarts gelegen gebieden worden verontreinigd en zal
het risico op een milieu-effect kunnen toenemen. 0m dit
te voorkomen mag bij het baggeren geen "overvloei"
(overloop van het dunne mengsel) worden toegepast en
moeten opwoeling, mors en lek tot een minimum worden
gereduceerd.
Baggeren gaat gepaard met een kortstondige maar zeer
ingrijpende vers toning van het bodemleven, voorzover nog
aanwezig. In feite zal met de bodemlaag ook het leven
erin worden verwijderd. De ecologische functie van de
waterbodem kan hierdoor min of meer verdwijnen. De ervaring heeft echter geleerd dat na enkele weken tot maanden het bodemleven weer is hersteld en dat het baggeren
op de lokatie als zodanig dus geen blijvende merkbare
negatieve gevolgen behoeft te hebben. Alle specifiek
ecologische functies, met uitzondering van de conserverende functie, kunnen zich vervolgens weer ten voile
ontplooien. Als na het verwijderen van een verontreinigde waterbodem een schone(re) bodem ontstaat, zal het
ecosysteem zich ook beter kunnen ontwikkelen. Een sterk
verontreinigde waterbodem zal overigens vaak geen of een
zeer soortenarm ecosysteem herbergen. Het baggeren resulteert in dat geval tot restauratie van het ecosysteem.
Indien wordt gebaggerd ten behoeve van een waterbodemsanering, zal het verontreinigde sediment zoveel mogelijk
moeten worden verwijderd. Probleem is dat dit nooit
volledig lukt en dat dus een deel blijft liggen.
Door onnauwkeurig baggeren, opwoeling en mors, het laten
liggen van specie op moeilijk bereikbare plekken binnen
de lokatie, maar ook als gevolg van het "vloeistof-achtig" gedrag van dun slib onder water, wordt een deel van
het te verwijderen slib niet meegenomen. Naar ruwe
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schatting kan dit verlies oplopen tot circa 5% van de
totale hoeveelheid te verwijderen bodemmateriaal.
Als gevolg van dit verlies zal het beoogde herstel van
de functies van de waterbodem worden vertraagd. De voor
het ecosysteem zo belangrijke bovenlaag van de waterbodem blijft in eerste instantie nog verontreinigd.
Omdat deze laag relatief dun is, zal de kwaliteit er van
relatief snel kunnen verbeteren door opmenging met de
onderliggende schonere waterbodem en met eventueel nieuw
sedimenterend schoner slib. Zolang de bovenste laag van
een waterbodem niet voldoet aan de algemene milieu kwaliteit (AMK) op grenswaarde niveau zijn negatieve effecten op het functioneren van de waterbodem binnen het
aquatisch ecosysteem te verwachten.
Uit het oogpunt van waterkwaliteitsbeheer is elke bagger- en transportactiviteit er de oorzaak van dat het
locale oppervlaktewater tijdelijk de norm van een bepaalde waterkwaliteitsdoelstelling kan overschrijden.
Omdat de vaarwegen in Nederland regelmatig worden gebaggerd, is het baggeren in Nederland een verontreinigingsbron. Het baggeren heeft wat dit betreft een grote beinvloedingssfeer, met een regelmatig terugkerende emissie.
De aspecten die bij de keuze van de te gebruiken baggeren transporttechniek en de wijze van werken een rol
spelen, zijn beschreven in hoofdstuk 7-2.
Milieu-aspect energie
Bij het baggeren en transporteren wordt fossiele brandstof gebruikt, waarbij schadelijke stoffen als S02 en N0X
worden geproduceerd, die in de lucht terecht komen. Dat
het hierbij om belangrijke hoeveelheden kan gaan, moge
uit het volgende blijken. Uit de hoofdstukken 7 en 9 kan
worden afgeleid dat indien de jaarlijkse hoeveelheid
onderhoudsbaggerspecie naar een depot in de Noordzee
wordt afgevoerd, bij het transport 7.^ kiloton N0X en
3,2 kiloton S02 worden geproduceerd. Ten opzichte van de
aangepaste emissiedoelstellingen uit het NMP+ voor het
jaar 2000 zou dit 12% zijn van de S02 die door "verkeer
en huishoudens" wordt geproduceerd en 5# van de N0X
afkomstig van "wegverkeer en overige".
10.4.2. Nuttig gebruik na reinigen
Milieu-aspect emissie
Het toepassen van verwerkingstechnieken, zoals ontwateren, scheiden, reinigen en immobiliseren, op verontreinigde baggerspecie met als doel nuttig gebruik levert
producten en restanten op. Deze producten en restanten
zouden wat betreft samenstelling, kwaliteit en uitloogbaarheid geschikt moeten zijn voor vrije verspreiding of
nuttig gebruik, zonder dat daarbij milieu-effecten optreden. Het nadelige milieu-effect van deze verwerking
zou dan nog uitsluitend gelegen zijn in het energieverbruik en de daaruit voortkomende luchtverontreiniging
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(zie hoofdstuk 7.3.8). In de huidige praktijk is dit
ideaal nog lang niet gerealiseerd. Gereinigde producten
en verkregen restanten geven veelal nog problemen door
hoge restgehalten aan verontreinigende stoffen en door
een hoge uitloogbaarheid. De emissie die hiervan het
gevolg is, is niet gekwantificeerd. In hoofdstuk 7-3*8
wordt geconcludeerd dat nuttig gebruik na reinigen de
komende twintig jaar niet substantieeel bijdraagt aan
het oplossen van het verwerkingsprobleem voor verontreinigde baggerspecie.

Milieu-aspect energie
De milieu-effecten van energieverbruik en de daaruit
voortkomende luchtverontreiniging worden bekend verondersteld. Bij het reinigen van verontreinigde baggerspecie tot producten en restanten die onschadelijk zijn
voor het milieu en die derhalve vrij kunnen worden verspreid of toegepast, zal nog veelal gebruik gemaakt
worden van thermische technieken en immobilisatietechnieken. Het energieverbruik bij deze technieken is,
zoals reeds aangegeven, erg hoog (hoofdstuk 7)* Het
energieverbruik bij reinigen is niet nader gekwantificeerd .

Milieu-aspect productie grondstoffen
Een positief effect van de verwerking van specie tot een
nuttig toe te passen product, is de besparing op natuurlijke grondstoffen. Met name uit baggerspecie gewonnen
zand en grindvervangers zullen kunnen worden afgezet.
Wanneer de waterbodem ten gevolge van het terugdringen van
lozingen schoon wordt, zal het
ruimtebeslag in het kader van
het verwerken van verontreinigde specie een tijdelijk karakter dragen. Als de waterbodem
niet in kwaliteit toeneemt, zal
het ruimtebeslag ten gevolge
van verwerking een permanent
karakter dragen

Milieu-aspect ruimtebeslag en functieverlies
Een positief milieu-effect van specieverwerking is de
afname van de benodigde depot-capaciteit. Daar staat tegenover dat voor het verwerken van specie 00k ruimte
nodig is. Zo vraagt natuurlijke ontwatering of landfarming (een biologische reinigingsmethode) een groot oppervlak in vergelijking met industriele reiniging.

10.4.3. Specieberging in depot
In deze paragraaf worden milieu-effecten beschouwd die
samenhangen met het bergen van verontreinigde specie in
depot. Daarbij wordt uitgegaan van de isolerende maatregelen als geformuleerd in hoofdstuk 8.

Milieu-aspect emissie
Uit hoofdstuk 8 blijkt dat bij alle depotvarianten de
emissie naar grond- en oppervlaktewater vergaand kan
worden beperkt door middel van maatregelen en/of voorzieningen. Ook horizontale compartimentering past in dit
beeld.
De flux naar het oppervlaktewater is bij sommige depotvarianten niet of nauwelijks aanwezig (depots boven
grondwater). Bij andere varianten is de flux naar het
oppervlaktewater zodanig beperkt, dat de kans op milieueffecten zeer gering is. Een uitzondering hierop vormen
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putten onder oppervlaktewater tijdens de vulfase, omdat
tijdens het vullen slechts in beperkte mate voorzieningen kunnen worden getroffen ter bescherming van het
oppervlaktewater. Tijdens de vulfase van putten onder
groot oppervlaktewater bestaat er daarom een risico op
milieu-ef f ecten.
Voor de overige situaties kunnen de verschillende depotvarianten voldoen aan dezelfde emissie-eisen (isolatieeisen; I van IBC criteria).
De resterende flux naar het grondwater en de concentratie in het watervoerend pakket is dan afhankelijk van de
geohydrologische situatie (locatie-afhankelijk). Zoals
blijkt uit hoofdstuk 8 kan het grondwater daarbij met
name verontreinigd raken door de volgende stoffen:
PAK's, a-HCH en c-HCH, dichloorbenzeen, chroom en arseen
en NH^+. Door verdunning met grondwater zal in veel
situaties de gemiddelde concentratie in het watervoerend
pakket zodanig worden verlaagd, dat de A-waarden voor
grondwater (organische contaminanten) en de referentiewaarden (chroom, arseen) niet of slechts in beperkte
mate worden overschreden. Voor dichloorbenzeen (voor
zover aanwezig in baggerspecie) en NH^,* kunnen echter
grotere overschrijdingen van genoemde waarden worden
verwacht onder overigens gelijke omstandigheden.
Met name direct onder het depot is de concentratie aan
de bovenzijde van het watervoerend pakket echter veel
hoger dan de gemiddelde concentratie. Indien nu water
uit het watervoerend pakket direct stroomafwaarts van
het depot opkwelt naar het oppervlaktewater, zal de
concentratie in het opkwellend water veel hoger kunnen
zijn dan de gemiddelde concentratie in het watervoerend
pakket. In een extreme situatie zou de concentratie in
het opkwellend water daarbij de concentratie in het poriSnwater van de baggerspecie in depot kunnen benaderen.
Hierbij zou kunnen worden gesproken van een kleine beinvloedingssfeer met een relatief hoge concentratie in
het opkwellend water. Ter plaatse van het opkwellend
water zal de (water)bodem in evenwicht komen met de
concentratie in het opkwellend water. De kwaliteit van
de waterbodem zal dan niet (meer) voldoen aan de AMK
2000, zodat een kans op aantoonbare milieu-effecten
toeneemt (zie hoofdstuk 10.2.2).
Hoe meer stroomafwaarts van het depot, hoe meer de stof
ten gevolge van diffusie / dispersie homogeen in het
watervoerend pakket zal zijn verdeeld en de concentratie
van naar het oppervlaktewater opkwellend water overeen
zal komen met de gemiddelde (veelal lage) concentratie
in het watervoerend pakket. In feite heeft men hier te
maken met een relatief grote beinvloedingssfeer met een
relatief lage concentratie in het watervoerend pakket en
het opkwellend water. De kans dat ter plaatse van het
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opkwellend water milieu-effecten optreden, is daarbij
niet groot.
Beinvioedingssfeer-miiieu-effect

‘

jn feite beschrijft het bovenstaande een dilemma in
kader van afweging van risico's, nl. een kleine
Invloedingssfeer met een relatief grote kans op
milieu-effect en een grote beinvloedingssfeer met
relatief kleine kans op een milieu-effect.

het
beeen
een

Wanneer het watervoerend pakket verontreinigd raakt door
de emissie van stoffen naar het grondwater vanuit een
depot, zal dit gevolgen kunnen hebben in het geval winning van grondwater plaatsvindt voor de bereiding van
drinkwater. Ongeacht of normen hierbij al dan niet worden overschreden, kan worden gesteld dat elke verspreiding van stoffen in een watervoerend pakket ongewenst
is. Tevens moet worden opgemerkt dat een concentratie
van meer dan 2 mg NH4* per liter problemen oplevert bij
de drinkwaterbereiding.
Er mag overigens niet het misverstand ontstaan dat
slechts in uitzonderlijke gevallen, gemiddelde concentraties in het watervoerend pakket, de referentiewaarde
voor grondwater voor chroom, arseen en NH;/ en de Awaarde voor grondwater voor organische contaminanten
zouden kunnen overschrijden.
Zoals reeds gemeld in hoofdstuk 8 zullen met name bij
dunne watervoerende pakketten en geringe stroomsnelheden
in het watervoerend pakket zojnist genoemde waarden
worden overschreden. Onder extreme omstandigheden kan de
gemiddelde concentratie in het watervoerend pakket daarbij de concentratie in het depot benaderen.
Een hoge concentratie in het watervoerend pakket gaat
dan gepaard met een geringe flux en een geringe verspreiding (lage stroomsnelheid in het watervoerend pakket; kleine beinvloedingssfeer).
Deze situatie doet zich met name voor bij putten en
eilanden in de Noordzee. De kans dat hierbij een milieueffect optreedt bij bodemorganismen (bodem wordt verontreinigd; het zeewater zal niet meetbaar verontreinigd
worden, zie hoofdstuk 8) lijkt groot, maar een dergelijk
milieu-effect is dan beperkt tot een gering oppervlak
(kleine beinvloedingssfeer).
De hiervoor beschouwde situaties met hoge en lage concentraties in het watervoerend pakket door de emissie
van stoffen uit een depot, de omvang van de beinvloedingssfeer en de daarmee gepaard gaande kansen en risico's op milieu-effecten moeten echter worden gezien
tegen de achtergrond van een tijdsverloop. Zoals uit
hoofdstuk 8 blijkt (zie ook thema-rapport "Baggerspeciedepots voor definitieve berging") moet hierbij worden
gedacht in perioden van tienduizenden, honderdduizenden
en zelfs miljoenen jaren. Bij depots, waar het advectieftransport (2 mm/j) en het diffusief transport (dif-
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fusieremmende laag van 1,5 111 dikte) vergaand weed beperkt, zal het watervoerend pakket onder het depot zelfs
de eerste duizend jaar niet of nauwelijks verontreinigd
worden.
Naast kansen en risico's op milieu-effecten door de
"normale" emissie van een baggerspeciedepot, bestaan er
risico's op korte en lange termijn. Deze risico's hangen
met name samen met Beheersing (B van IBC-criteria). In
hoofdstuk 8 is uitvoerig ingegaan op dergelijke risico's, die ondermeer samenhangen met de mogelijkheid van
menselijk falen en eventuele (drastische) wijzigingen
van de (geo)hydrologische situatie.
Daardoor ontstaan voor de verschillende depotvarianten
ongelijksoortige risico's, die ten dele locatie-afhankelijk zijn, zoals:
- door menselijk falen zou een noodzakelijke vervanging
van de bovenafdichting bij een depot boven grondwater
achterwege kunnen blijven, waardoor op termijn het
grondwater ernstig zou kunnen worden verontreinigd;
- een put in de Noordzee zou door erosie kunnen worden
aangetast, waardoor de baggerspecie opnieuw verspreid
kan worden.
Voor dat met de bouw van een depot wordt begonnen, zal
dan ook een uitgebreide risico-analyse moeten worden
uitgevoerd (inclusief risico's van menselijk falen). Op
deze wijze kan het risico met betrekking tot milieueffecten op de korte en op de lange termijn zo goed
mogelijk worden voorspeld. In deze context moet ook
grootschalige
dan
wel
kleinschalige
depotbouw
in
beschouwing worden genomen. Ten aanzien van grootschalige en kleinschalige berging van specie in depot kan wel
gesteld worden dat de totale beinvloedingssfeer van
meerdere kleinschalige depots groter zal zijn dan van
enkele grootschalige depots.
Milieu-aspect energie
De aanleg van depots zal, afhankelijk van de depotvariant, twee tot tien jaar in beslag nemen. Gedurende deze
tijd zal er fossiele brandstof worden verbruikt en zal
emissie naar de lucht plaatsvinden.

Grootschalige zandwinning als
gevolg van het bouwen van depots kan van grote invloed zijn
op de zandmarkt

Milieu-aspect productie grondstoffen
Afhankelijk van het type depot en de samenstelling van
de ondergrond kunnen bij de bouw van het depot grind,
zand en klei beschikbaar komen.
Op deze wijze kunnen ontgrondingen elders worden voorkomen, hetgeen als een positief milieu-effect wordt beschouwd.

Het aanleggen van putten in
oppervlaktewater
en
eilanden
kan de morfologie van stroomgeulen
en
platen
wijzigen.
Tevens kunnen grootschalige depots de geomorfologie en vege-

Milieu-aspect ruimtebeslag en functieverlies
De aanleg van depots, zowel boven als onder (grond)water
zal een herindeling van de functionele ruimte noodzakeli jk maken. Afhankelijk van de grootte en het aantal
depots, zullen deze ruimtelijke ingrepen een onderdeel
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tatie zodanig veranderen dat
bepaalde gebieden voor vogels
om te broeden of te fourageren
tijdelijk minder geschikt worden.

gaan vormen van het ruimtelijke beleid. In het algemeen
gaat functieverlies voor de depot-varianten samen met
het optredende ruimtebeslag. Dit geldt echter niet onder
alle omstandigheden. Een put in de Noordzee die na de
vulfase weer wordt afgedekt, levert bijvoorbeeld wel
functieverlies op, maar geen ruimtebeslag. Het functieverlies treedt op omdat er bijvoorbeeld ter plaatse van
het depot niet meer in de zeebodem mag worden gegraven
(pijpleiding, boorplatform, e.d.). Uit de put vrijkomende grond wordt mogelijk in de Noordzee verspreid. Voor
zover er al van ruimtebeslag sprake is, zal dit niet als
zodanig worden ervaren.
De aanleg van een depot kan een groot effect hebben op
de visuele beleving van het landschap. Voor putten zal
de landschappelijke aantasting als geringer worden ervaren en beoordeeld dan de verstoring van het landschap
door het aanleggen van landdepots en kunstmatige eilanden in het oppervlaktewater.

10.5. Milieu-effecten verwijderingsketens en milieueffecten van het laten liggen van verontreinigde waterbodems; onderlinge vergelijking
Zoals in de inleiding van hoofdstuk 10 is weergegeven
moeten de milieu-effecten worden beschreven:
- voor de bestaande toestand en bij autonome ontwikkeling;
- bij een verbeterde waterkwaliteit, als gevolg van verdergaande reducties van lozingen;
- met betrekking tot de voorgenomen activiteiten.
In hoofdstuk 10.2 wordt de kwaliteit van de waterbodem
in de huidige toestand en bij autonome ontwikkeling
beschreven, waarbij de invloed van een verontreinigde
waterbodem op het oppervlaktewater en het grondwater is
aangegeven (hoofdstuk 10.2.1) . De hiermee gepaard gaande
milieu-effecten worden weergegeven in hoofdstuk 10.2.2
In hoofdstuk 10.3 wordt de kans op milieu-effecten weergegeven bij verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater (verdergaande reductie van lozingen).
In hoofdstuk 10.4 worden de milieu-effecten weergegeven
bij uitvoering van de voorgenomen activiteiten.
Mede op grond van bovenstaande gegevens kan nu een vergelijking worden gemaakt tussen de milieu-effecten van
de verschillende verwijderingsketens. Tevens kunnen de
milieu-effecten bij het laten liggen van de verontreinigde waterbodem (potentiele saneringsspecie) worden
vergeleken met de milieu-effecten van de verwijderingsketen, die als einddoel heeft het bergen van baggerspecie in depots. Onderstaand volgen achtereenvolgens de
verschillende vergelijkingen.
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Vergelijking van de milieu-effecten tussen de verwijderingsketen met als einddoel reinigen en nuttig hergebruik en de verwijderingsketen met als einddoel het in
depot brengen van de specie.
Van beide verwijderingsketens is baggeren en transport
een onderdeel van de keten, die voor beide ketens gelijkwaardig zijn. Daardoor behoeven slechts de milieueffecten bij het reinigen (met daarna nuttig hergebruik)
te worden vergeleken met die van het depot.
Indien zodanig gereinigd wordt dat het gereinigd produkt
en/of het restant milieu-effecten kan teweegbrengen of
slechts ten dele gereinigde specie voor nuttige toepassing zou worden aangewend, zal reiniging of nuttig hergebruik gepaard gaan met emissie naar het milieu en
mogelijk samengaan met een hoog energieverbruik. De
grootte van de emissie en de omvang van het energieverbruik is daarbij afhankelijk van de methodiek van reinigen en kunnen niet kwantitatief worden weergegeven.
In hoofdstuk 7 en in paragraaf 10.4.2 is vermeld dat in
principe een zodanige reiniging mogelijk moet zijn dat
noch het gereinigde produkt, noch het restant milieuproblemen (milieu-effecten) oplevert (geen emissie naar het
milieu). Bij de huidige stand van de techniek is echter
het op een dergelijke wijze reinigen - afhankelijk van
de samenstelling van de specie - of niet mogelijk of het
vergt een hoog energieverbruik (hetgeen samengaat met
luchtemissie).
Bij de verwijderingsketen met als einddoel reinigen zal
van laatst genoemde optie voor het reinigen worden uitgegaan.
Indien nu de verwijderingsketen met als einddoel reinigen en nuttig hergebruik wordt vergeleken met de verwijderingsketen met als einddoel het bergen in depot, kunnen daarbij met betrekking tot de verschillende milieuaspecten de volgende verschillen worden aangegeven.
Tabel 10.4. Milieu-aspecten van de verwijderingsketen
"reinigen" t.o.v. de keten "berging in depot"
Milieu-aspecten
Emissie

Energie en
luchtemissie

Ruimtebeslag

Nuttige
toepassing

Reinigen

geen

veel

geen

ja

Depot

weinig
♦ rest
risico

weinig

afhankelijk
van
s i tuatie

neen

Een werkelijk integrale afweging tussen beide verwijderingsketens is niet zonder meer mogelijk, daar het energie-aspect bij het reinigen niet kan worden afgewogen
tegen het emissie-aspect en het ruimtebeslag bij depots
(ongelijksoortige milieu-aspecten).
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Vergelijking tussen de meest milieuvriendelijke, de
meest waarschijnlijke en de meest economische depotketen
Voor de verschillende ketens wordt verwezen naar hoofdstuk 7*
De ketens kunnen worden opgedeeld in milieu-aspecten bij
baggeren, transport en reiniging en milieu-aspecten bij
de depots.
Baggeren, transport en reinigen
Milieu-aspecten emissie: De emissie bij het baggeren
zullen bij de meest milieuvriendeli jke keten wat kleiner
zijn dan bij de meest waarschijnlijke keten en geringer
zijn dan bij de meest economische keten. De emissie
(verontreinigde specie) tijdens het transport zullen
voor de verschillende ketens niet veel verschillen.
Milieu-aspecten energie/luchtemissie: Milieuvriendeli jk
baggeren zal wat meer energie vergen dan economisch
baggeren, maar daar de benodigde energie voor het transport bij de ketens zal overheersen, zal het milieu-aspect energie/luchtemissie vopr de verschillende ketens
niet veel verschillen. Bij de meest milieuvriendelijke
en meest waarschijnlijke keten wordt de baggerspecie in
meer respectievelijk in mindere mate biologisch gereinigd. Er wordt vanuit gegaan dat dit weinig energie
vergt.
De milieu-aspecten ruimtebeslag/functieverlies en nuttige toepassing zijn niet van toepassing, met uitzondering
van het ruimtebeslag dat reiniging vergt.
Depots
Bij de meest milieuvriendelijke depotketen wordt meer
specie biologisch gereinigd dan bij de meest waarschijnlijke keten; bij beide depotketens vindt horizontale
compartimentering plaats. Bij de meest economische depotketen wordt noch reiniging, noch horizontale compartimentering (geen tussenopslag) toegepast. Daarom zal
het depot bij de meest milieuvriendelijke keten door de
geringste emissie naar grond- en (voor zover van toepassing) naar oppervlaktewater zijn gekenmerkt; het depot
behorend bij de meest economische keten zal juist zijn
gekenmerkt door de grootste emissie.
Ten behoeve van horizontale compartimentering zal in
veel gevallen tussenopslag noodzakelijk zijn. Dit vergt
extra ruimtebeslag en in principe ook extra energie,
maar zal slechts beperkte emissie naar grond- en oppervlaktewater met zich mee behoeven te brengen.
Op basis van het voorgaande kan nu het volgende overzicht worden samengesteld met betrekking tot die milieuaspecten, die bij de drie ketens mogelijk significant
verschillen.
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Tabel 10.5. Milieu-aspecten van de meest milieuvriendelijke, de meest waarschijnlijke en de meest economische
depotketen
milieu-aspecten
Baggeren,
t ransport
(reinigen)

Depot

ruimtebeslag
/ functieverlies

emissic

emissie

energie /
luchtemissie

Meest railieuvriendelij ke
depotketen

geringst

geringst

gering

meest waarschijnlijke
depotketen

genng

genng

gering

meer

meest economische depotketen

grot e r

groter

geringst

minder

Vanuit een oogpunt van emissie (met uitzondering van
luchtemissie) is de meest milieuvriendelijke keten te
verkiezen. Op dit milieu-aspect is de keten dan ook als
zodanig gekenmerkt. Uit emissie-overwegingen (met uitzondering van luchtemissie) scoort de meest economische
keten het laagst. Indien echter ook de andere milieuaspecten (energie/luchtemissie; ruimtebeslag/functieverlies) bij een integrale afweging worden betrokken,
kan in feite geen meest milieuvriendelijke depotketen
worden aangewezen, omdat ongelijksoortige milieu-aspecten onderling niet zondermeer vergeleken kunnen worden.
Vergelijking van het laten liggen van verontreinigde
waterbodems (potentigle saneringsspecie) en het in depot
brengen

Ten opzicht van specieberging in depot heeft het laten
liggen van de verontreinigde waterbodem een grote verspreiding van stoffen naar oppervlakte- en grondwater
tot gevolg in een relatief korte periode. Gesteld kan
worden dat de waterbodem in een relatief korte tijd
uitloogt (zie hoofdstuk 8 en themarapport "Baggerspeciedepots voor definitieve berging", bijlage 2).
Door het bergen van verontreinigde waterbodems (baggerspecie) in depots, wordt de verspreiding van stoffen in
het milieu dus in belangrijke mate verminderd en vertraagd (kleinere flux, zie figuur 10.8).
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depot”

= flux

"wat e rbodera”

vracht/tijd bij waterboden = 10 * vracht/tijd bij depot
snelheid uitloging waterbodem = 10 * zo groot dan bij depot

Figuur 10.8. Sterk geschematiseerd beeld van uitloging
van waterbodem en depot bij gelijke fluxen

Veel waterbodems liggen in een wegzijgingssituatie,
waarbij in het watervoerend pakket geen verdunning
plaatsvindt door regionale stroming. Hierdoor kan de
concentratie in het watervoerend pakket onder een waterbodem hoger oplopen dan bij een depot, waar door regionale stroming een verdunning in het watervoerend pakket
plaatsvindt. De concentratie in het watervoerend pakket
onder een waterbodem kan vender verhoogd worden, indien
tussen waterbodem en watervoerend pakket een holocene
laag ontbreekt.
De belnvloedingssfeer van een depot (depots) is klein
ten opzichte van de totale belnvloedingssfeer van de
waterbodem in Nederland.
Door berging van baggerspecie in depot(s) wordt niet
alleen de verspreiding van stoffen in het milieu in
belangrijke mate verminderd en vertraagd in de tijd,
maar wordt de belnvloedingssfeer dus tevens in belangrijke mate beperkt. Tevens zal de concentratie in het
watervoerend pakket ten gevolge van verontreiniging door
een depot in veel gevallen geringer zijn dan bij uitloging van een verontreinigde waterbodem. Indien echter
bij een depot sprake is van een geringe stroomsnelheid
in een watervoerend pakket, kan de concentratie in het
watervoerend pakket hoog oplopen, maar is de beinvloedingssfeer van het depot klein. Het is aannemelijk dat
zolang de kwaliteit van de waterbodem slechter is dan de
kwaliteit van het oppervlaktewater en de waterbodem nog
niet door schoon sediment is afgedekt, de kans op het
optreden van milieu-effecten in het oppervlaktewater
toeneemt. Daarbij kunnen verontreinigende stoffen in de
voedselketen worden opgenomen.
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Voor het bergen van baggerspecie in depot is baggeren en
transport noodzakelijk. Zoals blijkt uit hoofdstuk 7 en
hoofdstuk 10.4.1 zijn de hiermee gepaard gaande milieueffecten veelal beperkt en van tijdelijke aard.
Met betrekking tot het milieu-aspect emissie kan op
grond van het bovenstaande het volgende overzicht worden
gegeven:

Tabel 10.6.a. Het milieu-aspect emissie van het laten
liggen van verontreinigd sediment t.o.v. berging in
depot
Milieu-aspect emissie
Laten liggen

Depot

Bron

diffuus

puntbron

Uitloogtij d

relatief kort

relatief lang

Belnvloedingssfeer
grondwater

groo t

klein

Concentratie in watervoerend pakket

veelal relatief
hoog

veelal relatief laag

Effecten op oppervlaktewater

op korte termijn
mogelij k

op lange termijn mogeli jk

Effecten van baggeren +
transport

nvt

kortstondig en
veelal beperkt

Voor de overige milieu-aspecten kan het volgende overzicht worden gegeven:

Tabel 10.6.b. De overige milieu-aspecten van het laten
liggen van verontreinigd sediment t.o.v. berging in
depot
Milieu-aspect
Energie luchtemissie

Ruimtebeslag

Functieverlies

Nuttige toepassing

Laten
liggen

nvt

mogelijk

mogelijk

nvt

In depot

vergt energie
voor baggeren, transport en depotbouw

afhankelijk
van situatie

afhankelijk
van situatie

nvt

Indien we nu beide verwijderingsketens onderling vergelijken, dan is het milieu-aspect emissie (met uitzondering van luchtemissie) voor baggeren, transport en in
depot zetten van de baggerspecie gunstig te beoordelen
ten opzichte van het laten liggen van de verontreinigde
waterbodem (potentiele saneringsspecie).
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Bij een integrale afweging zouden echter de energie
aspecten/luchtemissie voor baggeren en transport in de
afweging moeten worden betrokken. Hoewel bet energieverbruik van baggeren en transport relatief beperkt is
(hoofdstuk 10.4.1), kunnen dergelijke effecten niet
worden vergeleken met emissie-aspecten. Een echte integrale afweging tussen de twee ketens is daarom niet
mogelijk.
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Hoofdstuk 11. Samenvatting

11. Samenvatting
De waterbodem in Nederland is veelal verontreinigd. Dit
heeft tot gevolg dat de baggerspecie die vrijkomt bij
het onderhoud (het op diepte houden) van havens, vaarwegen en watergangen vaak verontreinigende stoffen bevat. Ook komen miljoenen m3 verontreinigd waterbodemsediment voor sanering in aanmerking uit het oogpunt van
mogelijke risico's voor volksgezondheid en milieu.
De verontreinigde onderhouds- en saneringsspecie moet op
een voor mens en milieu verantwoorde wijze worden verwerkt. De enige duurzame oplossing voor de verontreinigde waterbodem en specie zal preventie aan de bron
zijn. Voordat het echter zo ver zal zijn, wordt voor de
komende twee decennia verwerking van baggerspecie als
interim-oplossing noodzakelijk geacht. Voor deze korte
termijn moeten dan ook oplossingen worden aangedragen
die in kwantitatieve zin bijdragen tot een verantwoorde
verwerking van specie.
De oplossing van het probleem van verontreinigde baggerspecie is een omvangrijk nationaal vraagstuk. Deze landelijke milieu-effectrapportage (m.e.r.)
moet in belangrijke mate bijdragen aan de oplossing van dit probleem. In September 1989 is door het Directoraat Generaal Milieubeheer en de Rijkswaterstaat het inititief
genomen tot het uitvoeren van een m.e.r. inzake richtlijnen voor baggerspeciedepots.
Het streven is er op gericht om op basis van het MER een
regeringsbesluit te formuleren over de richtlijnen voor
de keuze en criteria voor de inrichting van speciedepots. Hierbij is echter nog onduidelijk welke hoeveelheden baggerspecie nu en in de toekomst verwerkt moeten
worden. Baggerspecie zal immers, ingevolge het huidige
milieubeleid, in depot moeten worden geborgen of op een
andere wijze verwerkt moeten worden, tot de kwaliteit
van de waterbodem zodanig is verbeterd dat vrije verspreiding en gebruik zonder voorafgaande reiniging mogelijk is. Hoewel de richtlijnen dit niet strikt voorschrijven, is het in het kader van de centrale doelstelling logisch elke verwerkingsmethode c.q. verwij deringsketen die een substantiele bijdrage kan leveren aan de
oplossing van het verwerkingsprobleem, volwaardig in dit
MER in beschouwing te nemen.
De verwerkingscapaciteit moet op de eerste plants voldoende zijn voor de bij het onderhoudsbaggerwerk vrijkomende specie. Bovendien dient in dit MER een afweging
gemaakt te worden tussen het laten liggen van de verontreinigde waterbodem (saneringsspecie) en het verwerken
van deze specie in de vorm van reinigen en nuttig hergebruik dan wel het bergen in depot. Daarom moet in de
verwerkingscapaciteit tevens rekening worden gehouden
met de mogelijkheid van sanering van verontreinigde
waterbodems.
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In hoofdstuk 6 wordt de hoeveelheid te verwerken baggerspecie in Nederland voor een periode van 20 jaar (1991 ~
2010) geraamd. Voor de tijdsperiode na 2010 is een doorkijk gegeven. De baggerspecie wordt onderverdeeld in
vier verontreinigingklassen, te weten klasse I t/m IV.
Klasse I specie is schoon en klasse IV het meest verontreinigd. In het aanbod worden onderhouds- en sanerings~
specie afkomstig uit zoete en zoute rijks- en regionale
wateren onderscheiden.
Inspanningen op nationaal en internationaal niveau hebben bijgedragen aan een kwaliteitsverbetering van het
oppervlaktewater in Nederland. Dit heeft geresulteerd in
een verbetering van de kwaliteit van de waterbodem. Verdergaande preventie is echter nog nodig om de waterbodem
schoon te krijgen. Omdat het verloop van de preventie in
de toekomst niet met zekerheid is te voorspellen is met
een optimistisch- en een pessimistisch reductie-scenario
gewerkt. In het optimistisch reductie-scenario wordt
ervan uitgegaan dat de lozingen met 30% afnemen t.o.v.
het niveau van 1985* In het pessimistisch reductie-scenario wordt ervan uitgegaan dat geen vender reductie van
lozingen plants vindt t.o.v. het niveau van 1990 en dat
de kwaliteit van water en waterbodem op het niveau van
1990 blijft 'hangen'.
Omdat de aanwas van slib als een langjarig gemiddelde
constant is, zijn de totalen van beide reductiescenario' s gelijk. De verschillen zitten in de verdeling
over de klassen II, III en IV-onderhoudsspecie. De hoeveelheid saneringsspecie klasse III en IV is in beide
scenario's gelijk omdat momenteel reeds sediment klasse
II wordt gevormd. In het optimistisch reductie-scenario
komt pas in 2010 klasse II saneringsspecie in aanmerking
voor verwijdering. Omdat in het pessimistisch scenario
00k na 2010 klasse II sediment wordt aangevoerd, komt
saneringsspecie klasse II in dit scenario niet in aanmerking voor verwijdering. Een extra inspanning ten
aanzien van de reductie van lozingen heeft dus als gevolg dat meer saneringsspecie klasse II in aanmerking
komt voor verwijdering.
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Tabel 6.8.a. Optimistisch reductie-scenario: specieaan
bod (* 106 m3) voor de periode 1991 " 2010
zout

zoet
onde rhoud

sanerlng

sanerlng

onderhoud

nvt

4203
40
45

635
135
40
5

nvt

505

815

875

nvt

105

rij kswat er

I

5

II
III
IV

11

Totaal

22

3
3

875
0
0

regionaal
water

24
4o

I
II
III
IV

10

^3
90
15

5

6

1354
0
0

1542

135

1

78

Totaal

15
4
1

nvt
nvt
nvt
nvt

125

nvt

exclusief slootspecie
inclusief slootspecie gebaseerd op minimaal slootoppervlak en
minimale aanwas
waarvan 60 miljoen m3 eutroof is
tevens eutroof van karakter

Tabel 6.9.a. Pessimistisch scenario:
106 m3) voor de periode 1991 _ 2010

specie-aanbod

zout

zoet
onderhoud

(x

sanerlng

onderhoud

sanering

rijkswater

I

635

6

nvt
nvt
40
^5

22

85

815

nvt
nvt

105

0
0

8

5
5
5

II
III
IV
Totaal

nvt
nvt

84
84

0
0

10

regionaal water

I
II
III
IV

24
23

43

22
10

3*

66
12
1

2

78

Totaal

154

1

nvt
nvt
nvt
nvt

125

nvt

10

exclusief slootspecie
inclusief slootspecie gebaseerd op minimaal slootoppervlak en
minimale aanwas
NB. Ten behoeve
af ge rond.

van

de

overzichte1ijkheid

zijn

alle

hoeveelheden

Waterbeheerders zullen hun watergangen en -wegen regelmatig moeten baggeren om wille van de scheepvaart en/of
de waterhuishouding. Onderhoudsbaggerspecie zal daarom
altijd in aanmerking komen voor verwijdering en verwerking. Voor saneringsspecie geldt dit niet. Saneringsspecie komt potentieel in aanmerking voor verwijdering in
verband met de mogelijke risico's voor de volksgezondheid en het milieu. Als mogelijke beleidsopties voor
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verwijdering en verwerking is daarom het aanbod aan
baggerspecie voor de periode 1991 ~ 2010 vertaald in een
viertal aanbodscenario's A, B, C en D. De aanbodsenario's zijn als volgt.
Tabel 6.8.b. Aanbodscenario's bij optimistisch reductiescenario voor de periode 1991 ~ 2010: zout + zoet
scenario

hoeveelheid
specie
(x 106 m3)

type specie

alleen onderhoudsspecie1
onderhoud + san. IV
onderhoud + san. IV ♦ III
onderhoud + san. IV + III + II

A
B
C
D2

1040
1085
1125
2550

exclusief sloten
scenario D gaat pas in 2010 in werking

Tabel 6.9-b. Aanbod-scenario's bij pessimistisch reductie-scenario voor de periode 1991 “ 2010: zout + zoet
scenario

type specie

hoeveelheid
specie
(x 10 m3)
6

A
B
C
D
^
*

alleen onderhoudsspecie^
onderhoud ♦ san. IV
onderhoud + san. IV ♦ III
onderhoud + san. IV
III + II

lOkO
IO85
1125
*

exclusief sloten
scenario D gaat niet in werking omdat de kwaliteit van de saneringsspecie (klasse II) gelijk is aan de kwaliteit van het slib
dat wordt afgezet (klasse II)

Doorkijk na 2010

Bij specie waarbij de concentratie in de vaste stof gelijk
is aan de AMK 2000, is de concentratie voor een aantal zware
metalen hoger dan de referentiewaarde (voor de bodem) en
voor
een
aantal
organische
contaminanten
juist
lager.
Daardoor is het mogelijk dat
sediment dat voldoet aan de AMK
2000, niet voldoet aan de referentiewaarde
voor
de
bodem
vanwege een te hoog gehalte aan
zware metalen.

Voor de ontwikkeling ten aanzien van de verwerking van
baggerspecie na 2010 is de kwaliteit van het oppervlaktewater in relatie tot het sedimenterend slib van belang. Uit hoofstuk 6 blijkt dat bij 30% reductie van de
lozingen op oppervlaktewater ten opzichte van het niveau
van 1985 (optimistisch scenario) op den duur overal een
waterbodemkwaliteit wordt verkregen die gemiddeld ligt
op het niveau van de AMK 2000.
Bij een ongewijzigd milieubeleid mag baggerspecie van
deze kwaliteit:
- niet zondermeer op de kant worden gezet;
- niet in zee worden verspreid.
Indien er daarnaast van wordt uitgegaan dat:
- de preventie op 30% blijft steken;
- nuttig gebruik na reinigen 00k dan geen volwaardige
oplossing kan bieden;
- verspreiding in de binnenwateren door ruimtegebrek
niet mogelijk is,
moet worden geconcludeerd dat vrijwel al de opgebaggerde
specie blijvend in depots zal moeten worden geborgen.
Gezien het daartoe nodige ruimtebeslag mag worden gecon-
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cludeerd dat depotbouw op het land of in het binnenwater
onoverkomenlijke problemen zal gaan opleveren. Aanleg
van baggerspeciedepots in of aan zee wordt dan onvermijdelijk.
Aan het blijvend verwerken van baggerspecie komt pas een
einde wanneer de specie voldoet aan de streefwaarden.
Specie die voldoet aan de streefwaarde kan vrij op het
land en mogelijk in de Noordzee, worden afgezet. Voordat
echter de baggerspecie aan de streefwaarde zal voldoen,
zullen de lozingen met meer dan 30% moeten worden gereduceerd,
hetgeen een extra grote
(Internationale)
krachtsinspanning zal vergen.
In hoofdstuk 7 wordt de verwijdering en de verwerking
van verontreinigde waterbodem en baggerspecie beschreven. De verwijdering en verwerking van een verontreinigde waterbodem bestaat uit een combinatie van op elkaar
afgestemde technieken. De zogenaamde verwijderingsketen
is opgebouwd uit een baggertechniek, een transporttechnieke en een verwerkingstechniek. De verwerking kan
zowel nuttig hergebruik na reiniging, verspreiding in
oppervlaktewater als berging in depot betekenen.
De meest milieuvriendelijke bagger- en transportmethoden
zullen veelal gebruik maken van werkwijzen, waarbij:
- zoveel mogelijk van de te verwijderen specie wordt
weggebaggerd, met name bij saneringsspecie;
- zo weinig mogelijk verspreiding van verontreinigingen
plants vindt;
- zo weinig mogelijk water aan de specie wordt toegevoegd;
- zo weinig mogelijk energie wordt verbruikt.
De verwerking van baggerspecie kan bestaan uit nuttig
gebruik na reinigen, bergen onder "IBC"-condities en
verspreiding in het oppervlaktewater.
Het verspreiden van de hoeveelheden verontreinigde baggerspecie in het zoete en-of zoute oppervlaktewater,
biedt, gezien de beleidsvoornemens ten aanzien van de
zee en het ruimtegebrek dat op termijn in het zoete
oppervlaktewater zal optreden, geen oplossing.
Voor vrij en nuttig gebruik zal de specie moeten worden
"gereinigd". Hierbij worden alleen reinigings- en immobilisatie technieken beschouwd die de kwaliteit of uitloogbaarheid van de specie of van de deelfracties kunnen
verbeteren. Ontwateren en scheiden zijn technieken die
in dit verband de specie voorbewerken om doelmatig te
kunnen reinigen en immobiliseren.
Baggerspecie heeft - ten opzichte van 'droge'grond veelal een hoog gehalte aan fijne delen en organische
stof. Tevens bevat baggerspecie vaak zeer veel verschillende verontreinigende stoffen.
Geconcludeerd wordt dat zowel verspreiden als reinigen
van specie op de korte termijn geen substantiele bijdrage kunnen leveren aan het verwerkingsprobleem. Het ber-
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gen van baggerspecie onder IBC-condities lijkt dan ook
de enige mogelijkheid om het verwerkingsprobleem op de
korte termijn op een verantwoorde wijze op te lessen.
Baggerspecie kan in depots boven grondwater, onder
(grond)water en in depots boven en onder grondwater
geborgen worden. Bergen onder IBC-condities heeft als
doel de verspreiding van verontreinigingen uit het depot
naar de omgeving te voorkomen, danwel blijvend te beperken.
Een vergelijking tussen depotvarianten (boven en/of
onder grondwater) onderling met betrekking tot emissie
(vracht/tijd) wordt bemoeilijkt omdat de grootte van de
emissie in belangrijke mate afhangt van factoren die
niet gerelateerd zijn aan de depotvarianten, maar bepaald worden door locatie afhankelijke variabelen. Om
verontreiniging van het watervoerendpakket zoveel als
mogelijk te voorkomen dient het stoftransport zo veel
als mogelijk geminimaliseerd te worden.
Uit modelberekeningen blijkt dat bij een minimaal stoftransport, onafhankelijk van het type depotvariant, er
een verspreiding van verontreinigingen naar het watervoerendpakket plaats vindt. De verspreiding van stoffen
(omvang beinvloedingssfeer en concentratie) wordt bepaald door de lokale geohydrologie. Verontreinigingen
kunnen over grote of kleine afstanden in een watervoerendpakket worden getransporteerd. Een grote kwelweglengte (een grote beinvloedingssfeer) zal over het algemeen een lagere concentratie veroorzaken in het watervoerendpakket, dan een kleine kwelweglengte (kleine
beinvloedingssfeer). Door specie berging in depot kan de
referentie- of A-waarde voor het grondwater worden overschreden voor chroom, arseen, ammonium en een aantal
organische contaminanten (PAK-verbindingen).
Wanneer in alle depotvarianten het stoftransport geminimaliseerd is, dan zijn alle depotvarianten met gelijke
horizontale afmetingen te vergelijken met even zoveel
emmers, waarbij in elke emmer noodgedwongen een even
groot gaatje aanwezig is. De hoeveelheid lek vanuit deze
emmers naar de omgeving is in een gelijke geohydrologische situatie even groot. In verschillende geohydrologische situaties zullen de emmers echter een verschillende
hoeveelheid lek vertonen. Dezelfde depotvariant gelegen
in verschillende omgevingssituaties, zal dus verschillende milieu-effecten tot gevolg kunnen hebben.
Verontreiniging van het oppervlaktewater in de vulfase
kan bij al de depotvarianten, met uitzondering van putten in open water vergaand beperkt worden. Na de vulfase
kunnen alle depots voldoende geisoleerd worden om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.
Ondanks het feit dat alle depotvarianten aan dezelfde
eisen kunnen voldoen met betrekking tot de isolatie.
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kunnen grote verschillen bestaan in de beheersing van
een depot en in mindere mate in de controle ervan.
De beheersing van een depot is met name gericht op het
waarborgen dat de isolatievoorzieningen intact blijven.
Tevens dienen aanvullende maatregelen getroffen te worden indien toch een onverwachte 'lekkage' optreedt. Controle is erop gericht de werking van de isolatiemaatregelen te controleren.
In vergelijking met constructies met een technische
levensduur van orde grootte 100 jaar zijn de beheersrisico's bij depotvarianten met een technische levensduur
van meer dan 100.000 jaar van totaal andere aard en
orde.
Zonder het doen van een risico-analyse (inclusief het
menselijk falen) kan met betrekking tot de Beheersing en
Controle geen onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende depotvarianten.
De meest milieuvriendelijke depotketen
Op basis van een 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 om het stoftransport naar het grondwater zoveel als mogelijk te reduceren. De keuze van de
meest milieuvriendelijke depotvariant, de digging ervan
en de grootte zal mede op grond van een risico-analyse
in relatie met de mogelijke locaties moeten worden gemaakt. Wei behoort, bij iedere depotvariant, het transport van stoffen naar grond- en oppervlaktewater te
worden beperkt.

De meest waarschijnlijke depotketen
Deze keten lijkt sterk op de vorige. Van de biologische
voorzuivering
zal
slechts
beperkt
gebruik
worden
gemaakt. Bij het vullen van het depot zal rekening worden gehouden met horizontale compartimentering.

De meest economische depotketen
In deze keten zal weliswaar worden gelet op de uit een
oogpunt van milieubeheer te stellen randvoorwaarden,
maar zullen economische factoren bepalend zijn voor de
te kiezen locaties, technieken en werkwijzen. Dit betekent dat met de grootst mogelijke capaciteit zal worden
gebaggerd en getransporteerd. Depotlocaties voor de
zoete specie zullen zolang dit mogelijk is zo dicht
mogelijk bij de plaatsen waar de specie wordt opgebaggerd, worden gesitueerd. 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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In hoofdstuk 9 wordt globaal inzicht verschaft in de
totale kosten van het bergen van baggerspecie. De totale
kosten worden bepaald door de kosten van baggeren en
transport (de logistieke kosten) en de kosten voor investering, beheer en controle van de te bouwen depot (de
investeringskosten).
Deze kostenraming is uitgevoerd op basis van een groot
aantal aannaines en randvoorwaarden. Uitgegaan is van de
vijf watertypen als hiervoor genoemd.
Er is in de berekening uitgegaan van zeven bergingsopties, die varieren van centrale tot decentrale berging.
Deze opties varieren tussen een Noordzee depot (voor
zoute en zoete specie) en 36 lokale depots (3 per provincie) voor de zoete specie en 2 kustdepots voor de
zoute specie.
Met betrekking tot de logistieke kosten kan gesteld worden dat hoe centraler de berging van baggerspecie, hoe
hoger de logistiek kosten worden (grotere vaarafstanden).
De inrichting van het depot kan aanzienlijk varieren,
afhankelijk van de depotvariant. Uitgegaan is van putten
en eilanden in de Noordzee en in het binnenwater. Tevens
is de depotvariant beschouwd met berging boven grondwater. Er wordt van uitgegaan dat deze depotvarianten
voldoen aan de IBC-criteria.
Uit de berekeningen blijkt dat de totale kosten van
baggeren, transport en berging in depot varieren tussen
ca. / 30 en / 60 per m3 te bergen specie. De totale
kosten blijken minimaal te zijn wanneer gekozen wordt
voor het bergen van specie in 12 depots. Wanneer alleen
de depotkosten in beschouwing worden genomen, blijkt de
put in de Noordzee per m3 te bergen specie, het goedkoopste te zijn. Voor landdepots geldt dat bij decentrale opslag (meer dan 12 depots) de investeringskosten per
m3 specie zeer hoog oplopen.
In hoofdstuk 10 worden de milieu-effecten, opgesplitst
naar de verschillende milieu-aspecten, weergegeven
- voor de bestaande toestand en bij autonome ontwikkeling;
- bij een verbeterde waterkwaliteit, als gevolg van reductie van lozingen;
- met betrekking tot de voorgenomen activiteiten c.q.
het verwerken van baggerspecie.
Vervolgens worden de milieu-effecten vergeleken bij twee
verwijderingsketens, n.l.
- de verwijderingsketens met als einddoel reinigen en
nuttig hergebruik;
- de verwijderingsketen met als einddoel het bergen van
baggerspecie in depot.
Tot slot worden de milieu-effecten vergeleken bij het
laten liggen van de verontreinigde waterbodem (potentiele saneringsspecie) en het in depot brengen daarvan.
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Wanneer de verwijderingsketen met als einddoel reinigen
en nuttig hergebruik wordt vergeleken met de verwijderingsketen met als einddoel bergen in depot, kan daarbij
met betrekking tot de verschillende milieu-aspecten de
volgende verschillen worden aangegeven.
Tabel 10.4. Milieu-aspecten van de verwijderingsketen
"reinigen" ten opzichte van de keten "berging in depot"
Milieu-aspecten

Reinigen
Depot

Nuttige
toepassing

Emissie

Energie en
luchtemissie

Ruimtebeslag

geen

veel

geen

ja

afhankelijk
van
situatie

neen

weinig
♦ rest
risico

weinig

Een werkelijk integrate afweging tussen beide verwijderingsketens is niet zonder meer mogelijk, omdat bet
energie-aspect bij het reinigen niet kan worden afgewogen tegen het emissie-aspect en het ruimtebeslag bij
depots (ongelijksoortige milieu-aspecten).
Vergelijking tussen de meest milieuvriendelijke, de
meest waarschi jnlijke en de meest economische depotketen
Voor de vergelijking wordt er een onderscheid gemaakt in
de milieu-aspecten bij baggeren, transport en reiniging
en de milieu-aspecten bij de depots. De vergelijking van
de ketens met betrekking tot de verschillende milieuaspecten is als volgt samen te vatten.
De emissie bij het baggeren zal bij de meest milieuvriendelijke keten wat kleiner zijn dan bij de meest
waarschijnlijke keten en geringer zijn dan bij de meest
economische keten. De emissie (verontreinigde specie)
tijdens het transport zullen voor de verschillende ketens niet veel verschillen. Milieuvriendelijk baggeren
zal wat meer energie vergen dan economisch baggeren,
maar daar de benodigde energie voor het transport bij de
ketens zal overheersen, zal het milieu-aspect energie/
luchtemissie voor de verschillende ketens niet veel
verschillen. Bij de meest milieuvriendelijke en meest
waarschijnlijke keten wordt de baggerspecie in meer
respectievelijk in mindere mate partieel (biologisch)
gereinigd. Er wordt vanuit gegaan dat dit weinig energie
vergt.
De milieu-aspecten ruimtebeslag/functieverlies en nuttige toepassing bij baggeren en transport zijn niet van
toepassing, met uitzondering van het ruimtebeslag dat de
biologische reiniging (paertieel) vergt.
Bij de meest milieuvriendelijke depotketen wordt meer
specie partieel (biologisch) gereinigd dan bij de meest
waarschi jnlijke keten; bij beide depotketens vindt horizontale compartimentering plaats. Bij de meest economische depotketen wordt noch reiniging, noch horizontale
compartimentering (geen tussenopslag) toegepast. Daarom
zal het depot bij de meest milieuvriendelijke keten door
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de geringste emissie naar grond- en (voor zover van
toepassing) naar oppervlaktewater zijn gekenmerkt; het
depot behorend bij de meest economische keten zal juist
zijn gekenmerkt door de grootste emissie.
Ten behoeve van horizontale compartimentering zal in
veel gevallen tussenopslag noodzakelijk zijn. Dit vergt
extra ruimtebeslag en ook extra energie, maar zal
slechts een beperkte emissie naar grond- en oppervlaktewater met zich mee behoeven te brengen.
Op grond van het voorgaand kan nu het volgende overzicht
worden samengesteld met betrekking tot die milieu-aspecten, die bij de drie depotketens mogelijk significant
verschillen.

Tabel 10.5* Milieu-aspecten van de meest milieuvriendelijke, de meest waarschijnlijke en de meest economische
depotketen
milieu-aspecten
Bagge ren,
t ransport
(reinigen)

Depot

emissie

emissie

energie /
luchtemissie

Meest milieuvriendelijke
depotketen

ge rings t

geringst

gering

meest waarschijnlijke
depotketen

genng

genng

gering

meest economische depotketen

groter

groter

geringst

ruimtebeslag
/ functieverlies

minder

Vanuit een oogpunt van emissie (met uitzondering van
luchtemissie) is de meest milieuvriendelijke keten te
verkiezen. Uit emissie-overwegingen (met uitzondering
van luchtemissie) scoort de meest economische keten het
laagst. Indien echter ook de andere milieu-aspecten
(energie/luchtemissie; ruimtebeslag/functieverlies) bij
een integrale afweging worden betrokken, kan geen meest
milieuvriendelijke depotketen worden aangewezen, omdat
ongelijksoortige milieu-aspecten onderling niet zondermeer vergeleken kunnen worden.
Ten opzicht van specieberging in depot heeft het laten
liggen van de verontreinigde waterbodem een grote verspreiding van stoffen naar oppervlakte- en grondwater
tot gevolg in een relatief korte periode. Gesteld kan
worden dat de waterbodem in een relatief korte tijd
uitloogt.
Door het bergen van verontreinigde baggerspecie in depot, wordt de verspreiding van stoffen in het milieu in
belangrijke mate verminderd en vertraagd.
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Voor het bergen van baggerspecie in depot is baggeren en
transport noodzakelijk. De hiermee gepaard gaande milieu-effecten zijn veelal beperkt en van tijdelijke
aard.
Met betrekking tot het milieu-aspect emissie kan het
laten liggen van verontreinigd sediment ten opzichte van
het bergen in depot als volgt worden samengevat.
Tabel 10.6.a. Het milieu-aspect emissie van het laten
liggen van verontreinigd sediment ten opzichte van berging in depot
Milieu-aspect emissie
Laten liggen

Depot

Bron

diffuus

puntbron

Uitloogtij d

relatief kort

relatief lang

Belnvloedingssfeer
grondwat e r

groot

kl e in

Concentratie in watervoerend pakket

veelal relatief
hoog

veelal relatief laag

Effecten op oppervlaktewater

op korte termijn
mogelijk

op lange termijn mogelijk

Effecten van baggeren +
transport

nvt

kortstondig en
veelal beperkt

Voor de overige milieu-aspecten kan het volgende overzicht worden gegeven:
Tabel 10.6.b. De overige milieu-aspecten van het laten
liggen van verontreinigd sediment ten opzichte van berging in depot
Milieu-aspect
Energie luchtemissie

Ruimtebeslag

Functieverlies

Nuttige toepassing

Laten
liggen

nvt

mogelijk

mogelijk

nvt

In depot

vergt energie
voor baggeren, transport en depotbouw

afhanke1ij k
van situatie

afhankelijk
van situatie

nvt

Indien nu beide verwijderingsketens onderling worden
vergeleken, dan is het milieu-aspect emissie (met uitzondering van luchtemissie) voor baggeren, transport en
in depot zetten van de baggerspecie gunstig te beoordelen ten opzichte van het laten liggen van de verontreinigde waterbodem (potentiele saneringsspecie).
Bij een integrale afweging zouden echter de energie
aspecten/luchtemissie voor baggeren en transport en het
ruimtebeslag/functieverlies in de afweging moeten worden
betrokken. Hoewel het energieverbruik van baggeren en
transport relatief beperkt is, kunnen dergelijke effec-
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ten niet worden vergeleken met emissie-aspecten. Een
echte integrale afweging tussen de twee ketens is daarom
niet mogelijk.
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Hoofdstuk 12.

Leemten in kennis en
informatie

12. Leemten in kennis en informatie
Leemten in kennis en gebrek aan informatie kan meer of
minder relevant zijn voor de stelligheid waarmee op
grond van verricht onderzoek bepaalde conclusies getrokken kunnen worden. Vaak hangt deze betrekkelijkheid van
het gemis aan kennis samen met de aard van het onderzoek: hoe "harder" de conclusies moeten zijn, hoe meer
de leemten in kennis zich laat gevoelen.
Het onderzoek naar de milieu-effecten inzake de inrichting van baggerspeciedepots wordt gekenmerkt door een
beleidsvoorbereidend karakter, een hoog abstractieniveau
en is in zijn uitwerking locatie-ongebonden. Dit heeft
tot consequentie dat bij de beschrijving van de verschillende onderdelen van het MER relatief veel keuzen
gemaakt en aannamen gedaan zijn. In dit MER wordt dat
niet geinterpreteerd als leemte in kennis of informatie,
maar hoort dit bij het hierbovengenoemde karakter van
het MER. Daar waar mogelijk, zijn de aannamen beargumenteerd en worden de ter beschikking staande gegevens
voldoende geacht voor het formuleren van de conclusies.
Dit neemt echter niet weg dat in het onderzoek, hetzij
door het gestelde in de Richtlijnen, hetzij door de
behoefte aan enige nuancering van de conclusies, is
gebleken dat meer kennis over bepaalde aspecten van de
waterbodemproblematiek wenselijk is.
1.

De informatie over de kwaliteit en kwantiteit van
het specieaanbod wordt gekenmerkt door een grote
diversiteit. Meetmethoden, analyse reeksen, classificatie van de specie worden door de beheerders
niet uniform toegepast. Het is gewenst deze informatie zoveel mogelijk te uniformeren.

2.

Door het ontbreken van voldoende betrouwbare gegevens met betrekking tot de korrelgroottesamenstelling van de waterbodem is het niet mogelijk om aan
te geven op welk deel van de specie eventueel fractiescheiding toegepast kan worden.

3*

Over het energieverbruik bij (toekomstige) reinigings- en immobilisatietechnieken waarbi j gereinigde produkten en restfracties geen risico's opleveren voor het milieu, is weinig bekend.

4.

Er bestaan nog onzekerheden over de te verwachten
doorlaatfactor na consolidatie van de te bergen
baggerspecie. Vanzelfsprekend zal de ene specie
meer doorlatend zijn dan de andere, maar het zou
met name mogelijk moeten zijn om op grond van de
samenstelling van de specie, aangevuld met laboratriumproeven (waaronder consolidatieproeven), een
betrouwbare voorspelling te doen omtrent de (gemiddelde) doorlaatfactor van de te bergen specie. Het
verdient aanbeveling deze problematiek nog eens
nader te bestuderen. Ook bepaling van de doorlaat-
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factor van de specie in depot vraagt nader onderzoek, evenals het bestaan van voorkeursstroombanen
in het depot en het effect ervan op de uitloging.
5.

Er zal onderzoek moeten plaatsvinden naar het effect van gasvorming op de grootte van het advectief
(doorlaatfactor) en diffusief transport.

6.

Bij depots onder (grond)water vergt het aanbrengen
van een adsorptie- en diffusieremmende (klei)laag
nader uitvoeringstechnisch onderzoek. Dit geldt 00k
voor het aanbrengen van slecht doorlatende lagen
(bentoniet/folie), al dan niet in combinatie met
elkaar.

7.

Nader onderzoek zou moeten plaatsvinden naar de
vorming van afdichtende lagen door middel van porie-afdichtende precipitatiereacties.

8.

Voor depots, die onder invloed staan van met de
seizoenen wisselende oppervlaktewaterpeilen (bijvoorbeeld rivieren) en/of bij fluctuerende stijghoogten in het watervoerend pakket zal nadere studie moeten plaatsvinden naar de grootte van het
netto stoftransport.

9.

Bestudering van het gevaar van aantasting van putten onder water door erosie - met name op de Noordzee - is noodzakelijk.

10.

Afbraaksnelheid van organische microverontreinigingen onder gereduceerde omstandigheden is een leemte
in kennis.

11.

Over de effecten op ecosystemen als gevolg van aard
en concentratie van verontreinigende stoffen is
weinig bekend.

12.

Over milieu-effecten m.b.t. verontreinigende stoffen is in zoute wateren relatief weinig bekend.
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Begrippenlijst

/
aanbodscenario

abiotisch
accumuleren
adsorptie
advectief transport

aeroob / oxisch
aerosol
AMK 2000
AMvB
anaeroob / anoxisch
anorganische verbinding
aquatisch
arseen

AW
baggerspecie
basiskwaliteit

beheersen

belnvloedingssf eer

bergingsoptie

biotisch
bioturbatie
bodem-matrix
bodem-textuur
capillaire zone
cementering

chroom
compactie
complexeren

Begrippenlijst
een naming van de hoeveelheid specie - op basis van
randvoorwaarden - die in aanmerking komt voor verwijdering. Onderscheiden worden aanbodscenario A, B,
C en D.
niet door levende organismen veroorzaakt of daaruit
opgebouwd.
ophopen van stof.
bet gebonden worden van gas of opgeloste stof aan
het oppervlak van een andere stof.
het "meeliften" van stoffen met water dat getransporteerd wordt ten gevolge van een potentiaal
verschil.
zuurstofhoudend (vrije zuurstof aanwezig).
in de lucht zwevend vast of vloeibaar deeltje.
algemene milieukwaliteit voor het jaar 2000.
algemene maatregel van bestuur.
zuurstofloos (vrije zuurstof afwezig).
verbinding die geen koolstofatomen bevat.
behorend bij of aangepast aan het leven in water,
een natuurlijke, niet-organische verontreinigende
stof, ten onrechte vaak tot de zware metalen gerekend.
af vals tof f enwet.
waterbodemmateriaal dat verwijderd is.
de centrale kwaliteitsdoelstelling voor de waterbodem, ook wel algemene milieu kwaliteit waterbodem
genoemd.
het treffen van maatregelen die de instandhouding
tot doel hebben van de condities waaronder een bodembedreigende stof wordt toegepast.
de omvang van een milieucompartiment dat door de
verspreiding van verontreinigende stoffen wordt
bexnvloed.
een theoretische mogelijkheid om specie te bergen.
Voor de specieberging worden in hfd. 9 een zevental
bergingsopties onderscheiden, die varieren van centrale berging tot decentrale berging.
door levende organismen veroorzaakt of daaruit opgebouwd .
opwoeling van sediment, veroorzaakt door bodemorganismen.
het geo-chemisch skelet van de bodem.
korrelgrootteverdeling van de bodem.
bodemzone met water met een waterdruk kleiner dan de
atmosferische druk.
een immobilisatie techniek, waarmee verontreinigende
stoffen in een chemische structuur worden vastgelegd.
een natuurlijke, niet-organische verontreinigende
stof horende tot de zware metalen.
volume afname als gevolg van uitwendige druk.
het vastleggen van verontreinigende stoffen d.m.v.
chemische binding aan een andere stof zodanig dat de
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/
concentratie
conservatieve stof

consolidatie
contaminant
debiet
detritus
depotalternatief
depotoptie

depotvariant

diffuse lozing
diffusie
dispersie

doorlatendheid

ecologie
ecosysteem

ecotoxicologie
effluent
emissie
erosie

estuarium
eutroof
extractietechniek

eutrofiering

fluviatiel

beschikbaarheid, de mobiliteit of de toxiciteit
afneemt.
hoeveelheid stof per volume eenheid.
een stof die niet deelneemt aan fysisch-chemische
reacties. Een conservatieve stof wordt niet geadsorbeerd en wordt met de stroomsnelheid van bet grondwater verplaatst.
verhoging van het volume gewicht door uittredend
porienwater als gevolg van zetting.
verontreinigende stof.
volume per tijdseenheid.
zwevende of gesedimenteerde organische resten in het
oppervlaktewater.
een van de drie typen depots, boven grondwater,
onder grondwater, deels onder grondwater.
het stelsel van depots in relatie tot schaalgrootte
en geografische digging. Er worden 7 depot opties
onderscheiden.
een variant op het depot alternatief doch nu toegespitst op de geografische digging. Onderscheiden
worden zee, kust, grote binnenwateren en land,
een zeer verspreide lozing die niet dan wel moeilijk
te localiseren is.
transport van opgeloste stof t.g.v. concentratieverschillen.
proces waarbij in grondwater verschil in verplaatsingssnelheid en richting optreedt bij doorgang in
het poriennetwerk van de (water)-bodem.
maat voor het vermogen van de grond om vloeistof
door te laten.
wetenschap die relaties bestudeert van levensvormen
en hun omgeving.
samenstel van levensvormen en omringende abiotische
omgeving inclusief onderlinge relaties in bepaalde
ruimte en tijd (oescus = huis).
wetenschap die de invloed van toxische stoffen op
het ecosysteem bestudeerd.
vloeistof afkomstig uit procesinstallaties, zoals
behandeld afvalwater.
uitstoot of lozing.
afslijting en afvoer van gesteentes en
(water)bodem door de fysieke werking van wind, ijs
en stromend water.
wijde, trechtervormige riviermonding die binnen het
bereik van de getijdestromingen ligt.
voedselrijk.
een chemische reinigingsmethode waarbij door middel
van extractie een verontreinigende stof wordt verwijderd.
vergroting van de voedselrijkdom van het oppervlaktewater door onder andere fosfaten en nitraten.
door een rivier afgezet of gevormd sediment.
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flux

hoeveelheid stof die per eenheid van oppervlak per
tijdseenheid wordt geemitteerd.

geohydrologie

wetenschap die de samenhang tussen de geologie en
bet voorkomen en de stroming van bet grondwater bestudeert.
bet isoleren van een verontreiniging door bet kunstmatig tegengaan van de natuurlijke grondwaterstroming.
de verandering van de waarde van een variabele in
ruimte of tijd.
Gedeputeerde Staten.

geohydrologische
isolatie
gradient
GS
holoceen

de geolische benaming voor de periode die begint na
de laatste ijstijd, ca. 10.000 j geleden.

IBC
IBS
immissie

isoleren, beheersen en controleren.
interimwet bodemsanering.
inbrengen van stoffen in een bepaalde ruimte als
functie van tijd (inworp).
bet vastleggen van verontreinigende stoffen zodanig
dat de mobiliteit aanzienl:jk afneemt.
indringing van water in dc bodem.
toestand met betrekking ' ot openbare werken als
wegen, kanalen, havens etc.
ter plaatse aanwezig.
neerwaartse stroming van grondwater als gevolg van
potentiaalverschillen.

immobiliseren
infiltratie
inf rastructuur
in-situ
inzijging

korrelgrootteverdeling
kwel

verdeling van de bodemdeeltjes in gewichtsprocenten
naar korrelgrootte.
opwaartse stroming van grondwater als gevolg van
potentiaalverschillen.

landbodem
lutum

de droge bodem.
gronddeeltjes kleiner dan 0.002 mm (klei).

marien
matrix
MER
m.e.r.
milieucompartiment

door de zee afgezet of gevormd.
bet skelet van de bodem of baggerspecie.
bet milieu effectrapport.
de milieu-effect-rapportage.
onderdeel van bet systeem aarde. Onderscheiden worden oppervlaktewater, grondwater, waterbodem, terrestrische bodem en lucht.
beweeglijkheid van verontreinigende stoffen via
porienwater als gevolg van gradienten in de concentratie.

mobiliteit

naijleffect
NAP
nautisch
nitrificeren
NMP

bet "achterlopen" van de waterbodemkwaliteit op de
kwaliteit van bet oppervlaktewater.
Noordzee Aktieplan.
op de scheepvaart betrekking hebbend.
de omzetting van ammonium in nitraat.
nationaal milieubeleidsplan.
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no-effeet-concentration
no-effect-level
nutrient
omive

onderhoudsspecie
onderwaterbodem
onverzadigde zone

organische-stofgehalte

osmose

OW
PAK = PCA

PCB
pesticide
percolaat
porienwater
precipiteren

RAP
redoxpotentiaal
reductie-scenario

regionaal water
resuspensie
rijkswater
RWS
saneringsspecie
scenario
sediment
signaleringswaarde

de concentratie van een bepaalde stof waarbij geen
effecten zijn gemeten.
het niveau waarbij geen gemeten effect meer waarneembaar is.
voedingsstof zoals stikstof of fosfor.
organische microverontreiniging, i.e. verontreinigingen van organische aard zoals PAK’s, PCB's, EOCL
en gehalogeneerde koolwaterstoffen.
specie die gebaggerd wordt uit nautische en/of waterhuishoudkundige overwegingen.
zie waterbodem.
deel van de bodem boven het freatische grondwatervlak, waar de waterdruk lager is dan de atmosferische druk.
gehalte aan organische stof van dierlijke en plantaardige herkomst, gerelateerd aan het gehalte organische koolstof.
diffusie van water door semi-permeabele wand als
gevolg van concentratie verschillen in oplossing aan
weerszijden van het membraan.
ontgrondingenwet
polycyclische aromaten, meervoudige onverzadigde
ringverbindingen met voornamenlijk koolstof en waterstof van kunstmatige of natuurlijke herkomst.
polychloorbifenyl.
bestrijdingsmiddel.
vloeistof die onder invloed van de zwaartekracht
door een poreuze vaste stof uittreedt.
water in poreuze holtes van de bodem of specie,
het neerslaan van een opgeloste stof in een vloeistof.
Rijn Aktieprogramma.
de mate van geoxydeerd c.q. gereduceerd zijn van een
(waterbodem)sys teem.
de reductie-scenario's geven globaal het percentage
aan waarmee de lozingen van verontreinigende stoffen
in de toekomst gereduceerd zouden kunnen worden.
Onderscheiden worden een optimistische en een pessimistisch reductie-scenario.
het water waar een andere overheid dan de
Rijkswaterstaat het kwaliteitsbeheer voert.
het opnieuw overgaan in zwevende toestand.
een water in beheer bij de Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat.
alle niet-onderhoudsspecie die uit het oogpunt van
milieubeheer in aanmerking kan komen voor sanering.
de te veronderstellen loop van gebeurtenissen.
zwevend materiaal in oppervlaktewater dat is bezonken.
een indicatief kwaliteitscriterium dat een rol
speelt bij de beslissing om (water)bodems te sane-
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sintering
slib

sludge
speciatie
specie
specieaanbod
specieherkomstgebied
STRAP
streefwaarde

TCB
terrestrische bodem
textuur
thermische techniek
toegankelijkheid
toetsingswaarde

toxisch
verglazing
verspreiden
verwerken van specie

verwijderingsketen
vracht
waterbodem

waterscheiding
watertype
WBB
WCA
WVO

ren. Deze waarde is vergelijkbaar met de C-waarde
van de Interimwet Bodemsanering en ligt tussen Kwaliteitsklassen III en IV.
een immobilisatie techniek.
in oppervlaktewater : het zwevend materiaal,
op de waterbodem
: gesedimenteerd, fijn
materiaal.
de vaak zeer verontreinigde restfractie die overblijft na het reinigen van baggerspecie.
het voorkomen van metalen in verschillende ladingstoestand.
zie baggerspecie.
de hoeveelheid specie die in aanmerking komt voor
verwijdering.
een gebied van geografische eenheid waarvanuit specie wordt aangeboden.
strategie afvalstoffen.
het kwaliteitsniveau waarbij de risico's voor de te
beschermen belangen verwaarloosbaar zijn.
technische commissie bodembescherming.
de droge (land)bodem.
korrelgrootteverdeling van de bodem.
een reinigingstechniek waarbij door middel van
.„\nte de verontreiniging uit het slib wordt verwijderd.
de mate waarin een water toegankelijk is voor bagger- en scheepvaartmaterieel.
een kwaliteits kriterium voor specie waarbij verspreiding van de specie in. het oppervlaktewater
mogelijk wordt. De toetsingswaarde ligt tussen de
kwaliteitsklasse II en III.
giftig.
een immobilisatie techniek.
het ongecontroleerd storten van specie in het oppervlaktewater.
het al dan niet nuttig toepassen van specie. Onderscheiden worden het verspreiden van specie op het
land of in het oppervlakte water, het behandelen van
de specie tot een nuttig te gebruiken product, of
het bergen van specie in depot.
een combinatie van een op elkaar afgestemde bagger-,
transport- en verwerkingstechniek.
ee hoeveelheid stof die per eenheid van tijd wordt
geemitteerd (kg/t).
de bodem, inclusief waterbodem, is alles wat behoort
tot het vaste deel van- de aarde met de zich daarin
bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en
organismen (def. uit WBB).
grenslijn tussen twee stroomgebieden.
een van de vijf typen wateren die onderscheiden zijn
op basis van de mate van ontslotendheid.
wet bodembescherming.
wet chemisch afval.
wet verontreiniging oppervlaktewater.
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WVP

wvz
zand
zwaar metaal

watervoerend pakket.
wet verontreiniging zeewater.
gronddeeltjes met een afmeting tussen de 0.05 en 2
mm.
een natuurlijke, niet-organische verontreinigende
stof.
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drs. J.W. Kuijpers
ir. H.J. van der Berg
mr. M. van Diepen

RWS HD
VROM DGM
RWS Dir. Zuid-Holland
RWS Bouwdienst
VROM DGM/A
VROM DGM/DWB
RWS DBW/RIZA
RWS Dir. Zuid-Holland
IPO
VROM RPD

Adviseurs
ir.
ir.
dr.
ir.
ir.
mr.
ir

R.A. Ponsen
H. van der Wielen
ir. T.M.W. v.d. Broek
W.F. de Haan
R. Hoogeveen
Y. de Weerd
N. de Rooy

Witteveen+Bos
Witteveen+Bos
Witteveen+Bos
Witteveen+Bos
Witteveen+Bos
Witteveen+Bos
W.L. Delft

Dank is verschuldigd aan :
ir. H.F.J. Peters (RWS Dir. Zuid-Holland) en dr. ir. G.E. Kamerling
(RWS - Bouwdienst Hoofdafdeling Waterbouw, Afdeling Milieubouw) voor
hun inhoudelijke bijdragen aan dit MER;
K.Y. Kandou en N.A.M. van Kampen (W+B Den Haag) voor de tekstverwerking.
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