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Dit is een eerste artikel over verontreiniging
van waterbodems en baggerspecie. In het
februarinummer is een vervolgartikel van de
auteur voorzien over hetzelfde onderwerp.
de redactie

Baggerspecie heeft meer en meer een negatieve reputatie gekregen, wellicht omdat baggerspecie geassocieerd wordt met
vervuiling. Dit laatste gaat vaak op; de
slibfractie in baggerspecie kan een belangrijke drager ziJn van mili euschadeliJ·
ke stoffen zoals zware metalen en organische micro\-erontreinigingen Toch is slib
ook een brenger van leven in het water.
Het vormt een belangriJke voedselbron
en leefomgeving voo r allerlei bodemorganismen. Op schorren is het slib essentieel
voor de ontwikkeling van vegetatie en
draagt dus indirect bij aan de verdediging
\'an de oevers en aan de diversiteit van
Oora en fauna.
Dit artikel geeft een overzicht van de omvang van baggerspecieproblematiek in de
oppervlaktewateren van Zeeland. In een
volgend artikel zal ingegaan worden op
de aanpak van deze problematiek

Waterbodems en baggerspecie
Voortdurend wordt zand, slib en organisch materiaal afgezet op de bodem van
onze watersystemen zoals sloten, kanalen , rivieren, meren en zeearmen.
Een deel van dit materiaal wervelt wee r
op onder invloed van stroming, golfwerking, scheepvaart en bodemorganismen.
Op de meer rustige plekken bezmkt netto - sediment en treedt verondieping
op . Op plaatsen waar verondiepingen
een belemmering vo rmen voor de waterah·oer of de scheepvaan word t het sediment regelmatig weggehaald oftewel gebaggerd.
Voordat het materiaal weggehaald wordt
spreekt men van waterbodems of sediment, op moment dat het wordt weggehaald wordt gesproken van baggersp ecie.
In de afgelopen 15 jaar is het besef va n de
ve rvuiling van waterbodems en baggerspecie gegroeid van een nog nauwelijks
bekend probleem naar een algemeen erkend probleem. Tot 1980 werd in Zeeland alle baggerspecie verspreid Specie
afkoms tig uit havens en belangrijke
scheepvaartverbindingen werd op enige
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}lerontreinigde waterbode s
'/ baggerspecie ( 1)
een erfenis onder water
afstand in de zee-armen teruggestort, terwijl specie afkomstig uit de binnenwateren op het land werd verspreid. Omstreeks 1980 werd men in Zeeland voor
het eerst nadrukkelijk met het probleem
van vervuilde baggerspecie geconfronteerd.
Het storten va n verontreinigde specie uit
het Belgisch gedeelte van het Kanaal
Gent-Terneuzen in de Westersehelde
werd niet langer aanvaardbaar geacht en
de Belgische overheden moesten omzien
naar een andere bergingsmogelijkheid.
Gekozen werd voor een berging op land
in een te graven put nabij het buurtschap
Kallemansputte in België. Aangezien de
kwaliteit van de baggerspecie in het Nederlandse gedeelte van het Kanaal GentTerneuzen eveneens als onvoldoende gekwalificeerd moet worden, is ook voor
deze specie gekozen voor een berging op
land. In dit verband is ook te noemen het
bergen van de meest verontreinigde baggerspecie uit de Zeeschelde (België) in de
putten van de Waaslandhaven op de linkeroever va n de Schelde. Op welke plaatsen specie teruggestort mag worden en
van welke kwaliteit wordt geregeld in een
WVO-vergunning (Wet Vero ntreiniging
Oppervlaktewateren ) De toenemende
aandacht voor waterbodems heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een toenemende en meer systematische onderzoeksinspanning ten aanzien van de
kwaliteit van de waterbodems. Het onderzoek geeft inzicht in de omvang en de
aard van het probleem Het beeld dat
hieruit naar voren komt zal in het kon
beschreven worden.

Normering
Alvorens een beeld te _geven van de verontreinigingstoestand van de waterbodems in Zeeland wordt eerst de normering voor waterbodems toegelicht.
Er is lancïelijk een normeringstelsel ontwikkeld, dat als meetlat moet dienen om

de ernst en risico's voo r milieu en vo lksgezondheid va n verontreinigde waterbodems vast te kunn en stellen . Als gevolg
van groeiende kennis en gewiJZigde
inzichten is de normering sinds 1980
diverse malen bijgesteld Mome nteel
wordt de normering, zoals verwoo rd in
de Evalua tie No ta Water 1994, algemeen
land elijk gehanteerd
Op basis van de normen worden vijf veron treinigingsklassen onderscheiden.
Deze zijn , gerangschikt naar oplopend e
ve rvuilingsgraad, klasse 0, 1, 2, 3, en 4.
Klasse 0 is schoon, terwijl klasse 4 sterk
vero ntreinigd is.
De grens tussen 0 en 1 en tu ssen 1 en 2
wordt gevormd door respectievelijk de
streefwaarden en de grenswaarden.
I:::e streefwaarden geven het einddoel
aan voo r de (op termijn) te realiseren
milieukwaliteit. Ze zijn geformuleerd op
basis van risico-waarden (voo r de meeste
organische stoffen) of afgeleid van het
huidige achtergrondgehalte (n relatief
onbelaste gebieden (voo r zware metalen ). De streefwaarden ziJn niet wettelijk
vastgelegd , maar via voortschrijdende
normstelling kunnen we ttelijke grenswaarden wel op het niveau van de streefwaarden komen te liggen. De grenswaarden geven het kwaliteitsniveau aan dat
het nieuw gevormde sediment in het jaar
2000 in ieder geval moet hebben. Deze
waarden liggen in principe vast, tenzij er
zwaarwegende argumenten zijn voor tussentijdse bijstelling.
Het onderscheid tussen klasse 2 en 3 en
tussen klasse 3 en 4 wordt bepaald door
achtereenvolgens de toetsingswaarden
en de interventiewaarden.
I:::e toetsingswaarden worden gebruikt
om verspreiding van de meest verontreinigde baggerspecie tegen te gaan Baggerspecie vuiler dan de toetsingswaarden
mag niet in het oppervlaktewater wo rd en
verspreid maar moet onder gecontroleer-

Tabel 1. Relatie risicogrenzen en normen uit de Evaluatie Nota Water (ENW)
Specie-klasse
0
_21 _ _ _ _

------

_3 _ _ _ _
------

4

norm ENW

risico

streefwaarde
grenswaarde
toetsingswaarde
interventiewaarde

verwaarloosbaar
maximaal toelaatbaar
ernstig gevaar
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de omstandigheden worden geborgen of
1-crwerkt.
01T rschrijding 1·an de interventiewaarden houdt in dat onderzocht moet worden of er sprake is van saneringsnoodzaak op korte of op lange termiJn .
Tabel 1 geeft de rel atie weer tussen de
specie-klassen , de bijbehorende normen
en de risicogrenzen.

Omvang en lokaties vervuilde
baggerspecie
O p basis van inventarisaties van mogelijk
erns tig vervuilde lokaties en de baggerfrequentie en baggerhoeveelheden is een
beeld omstaan over de omvang van de
problematiek.
Tabel 2 geeft ee n prognose van het aanbod va n vervuilde specie tol hetpar 2015
in Zeeland.
Er is onderscheid gemaakt tussen onderhoucisspecie en saneringsspecie.
Onderhoudsspecie komt vrij bij onderhoudswerk aan waterwegen, zoals het op
vaardiepte houden van vaargeulen en have ns of het op peil houden va n de afvoercapaci teit van watergangen.
In de Westersehelde en d e Oostersehelde
wordt regelmatig onderhoudsspecie gebaggerd ; in de Westersehelde ziJn de parlijkse hoeveelheden veel groter dan in de
Oosterschelde. In het kanaal Gent-Terneuzen wordt eveneens geregeld gebaggerd, hoewel de laatste jaren baggerwerk
uitgesteld moet worden in verband met
gebrek aan voldoende bergingsmogelijkheden In het kanaal door Walcheren
en in de meren wordt weinig gebaggerd,
terwijl de baggerfrequentie in de polderwateren afhankelijk van de grootte en ligging varieert van eens p er 5 tot 15 Jaar
Saneringsspecie betreft alle niet-onderhoucisspecie die uit oogpunt van milieu-

Tabel 2. Prognose totaal aanbod klasse 3/4 specie voor de periode
1995-2015
I

I Watersysteem

I

onderhoud (m 3)

I

sanering (m 3 )

totaal (m 3)

I

I

Westersehelde incl. havens
Kanaal Gent- Terneuzen
Kanaal door Walcheren
Schelde - Rijnverbinding
Oostersehelde incl. havens
Veerse Meer/Grevelingen
Polderwateren
Totaal

385.000
670.000

I
I

105.000
40.000
50.000
770.000
2.020.000

beheer verwijd erd moet worden. De
sanering van waterbodems 1rindt in de
praktijk nog op zeer beperkte schaal
plaats, omdat er nog geen bergings- of
verwerkingscapaciteit is voo r de ve rvuilde specie en omdat de vervuilingsbronnen dikwijls nog niet gesaneerd zijn .
Tabel 2 geeft een raming van de hoeveelheid onderhouds- en saneringsspecie
voo r de periode 1995-2015 die niet meer
versprei d m ag worden in water of op
land (klasse 3 en 4 ).
Ten aanzien van het verspreiden van klasse 2 specie geldt het beleids-standpum
dat het verspreiden van klasse 2 afgebouwd moet worden. De achtergrond
hiervan is dat het wrspreiden van klasse
2 in een schonere omgeving nadelige
effecten kan hebben op ve rschill ende
functies van het watersysteem ( bij verspreiden in water) en de bodem ( biJ
verspreiden op land). De afbouw is wel
nadrukkel ij k gekoppeld aan twee voorwaarde n. Ten eerste zal er voldoende
voortgang moeten zijn m de kwaliteitsve rb etering van water en waterbodem
(het preventieve beleid). Ten tweede zul-

90.000
485.000
475.000
55.000
110.000
10.000

I

1.225.000

475.000
1.155.000
475.000
160.000
150.000
60.000
770.000
3.245.000

!en er alternatieven voor de verspreiding
beschikbaar moeten ziJn. BiJ de eva luatie
va n het landelijk beleid in 1997 zal bezien wo rden we lke koers voo r de p eriode
vanaf 2000 zal worden gevolgd.
In tabel 3 is op basis van de huidige baggergegevens een grove schatting gegeven
1·an het aanbod klasse 2 in de penode

1995-2015 .
De hoeveelheden klasse 2 ziJn ondermeer afhankelijk van de volgende factoren:
- de snelheid waarmee de saneringen
aa n de bron zullen plaatsvinden, met
name in het stroomgebied van de
Schelde;
- d e beschikbaarhe id va n ee n grootschalige berging en de benodigd > finan ciën
voor de sanering van de waterbodems
en
- de beleidsontwikkeling t.a. v. de verspreiding/verwerking van kl asse 2.
Weergegeven ziJn de geraamde hoevee lheden volgens zgn. gemiddeld preve ntiebeleid ( = ligt tussen maximale inspanning en de status quo) uit het
basisrapport ·'aanbodsce nario's van het
MER locauekeuze'·

Tabel 3. Raming hoeveelheid klasse 2
(onderhouds)specie 1995- 2015

I
I Watersysteem

I
I

Westersehelde
I Oostersehelde
Grote kanalen
Meren
Polderwateren
Totaal

Figtw r 1. Saneringjulianahaven te Yerseh e in 1989. Foto: Rijflswaterstaat, E Oaemen

I
I

I

1
l

onderhoudsspecie
m3 klasse 2

25.250.000
1.150.000
50.000
350.000
2.500.000
29.300.000

Tabel 2 en 3 tonen aan dat de grootste
hoe,·eelheid vero ntrei nigd e baggerspecie
afkomstig is uit de \Vesterscheld e en aangrenzende kanalen. Dat is de rede n waarom in dit gebied gezocht wo rdt naar ee n
geschikte grootschalige bergingslokatie
(zie 1-ervolg artikel ).
er
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Westersehelde
Door de Schelde wordt jaarlijks zo'n
350.000 LOn sterk verontreinigd slib in
de richting van de Westersehelde afgevoerd. De verontreiniging is te wijten
aan het achterblijven van de saneringen
van zowel het huishoudelijk als industrieel afvalwater in België en Frankrijk. Van
de ruim tien miljoen vervuilingseenheden waarmee de rivier belast wordt,
wordt het grootste deel nog ongezuiverd
geloosd. Tabel 4 geeft een overzicht van
de huishoudelijke lozingen (van de industriële lozingen is nog geen overzicht
beschikbaar)

In de Zeeschelde, het deel van de Schelde
dat onderhevig is aan het getij, vindt opmenging plaats van het sterk verontreinigde rivierslib met relatief schone marine sedimenten. Het re sul terende, door
verontreinigingen beïnvloedde slib sedimenteert vervolgens in uitgestrekte delen
1·an de Schelde en Westerschelde. De belangrijkste sedimentatiegebieden zijn de
toegangsgeulen tot de Ant11-erpse havens,
de drempels in de vaargeul, schorren en
slikken zoals het Verdronken Land van
Saeftinge en Zeeuwse ha1·ens langs de
\~;e sterschelde . De concentraties aan microverontreinigingen in deze gebieden
ziJn duidelijk verhoogd: met name de
zware metalen cadmium, koper en kwik

Schelde/ Weslerschelde
Walerbodemkwalileil / Eindklasse

1990-1992

Tabel 4. Belasting vervuilingseenheden Schelde en % aansluiting op
zuiveringsinstallaties
Oeverstaat

Noord Frankrijk
Wallonië
Brussel
Vlaanderen
Nederland

44%

2.500.000
450.000
1.300.000
5.300.000
750.000

Kwalileilsklassen derde nola waterhuishouding
lSi Klasse I
D Klasse 3
D Klasse 2 • Klasse 4

Figuur 2. Waterbodemkwaliteit Zeeschelde, Westersehelde en Kanaal Gent-Terneuzen

%aangesloten op
zuiveringsinstallatie

Vervuilingseenheden

en organische microverontreinigingen
zoals de polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) worden in duidelijk verhoogde concentraties aangetroffen.
Ook in het westelijk deel en de monding
van de Westersehelde ziJn verhoogde
concentraties van deze stoffen aanwezig.
HierbiJ is een samenhang met industriële
activiteiten en speciestorringen in de Belgische waarschijnlijk. Daarnaast dienen
ook de industriële activiteiten rond Vlissingen en de aam·oer van water uit het
Kanaal Gent-Terneuzen als potentiële
vervuilingsbron vermeld te worden.
Samenvattend kan gesteld worden dat de
verontreinigingen een duidelijke afname
in concentratie vanaf de Zeeschelde tot
de omgeving van Hansweert vertone n.
Het midd engebied (Hansween-Terneuzen) is schoon, waarna vanaf Terneuzen
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onbekend

0%
30%
95%

richting monding opnieuw een toename
van de concentraties aangetroffen wordt.
De concentraties in de monding zijn echter duidelijk lager dan in het oostelijk
deel van de Westersehelde en de Zeeschelde.
Figuur 2 geeft een overzicht van de
waterbodemkwaliteit in de Zeeschelde,
Westersehelde (incl. havens en intergetijdegebieden) en het Nederlands deel
van het Kanaal Gent-Terneuzen.
Havens Westersehelde
Om de havens bereikbaar te houden voor
schepen moeten deze regelmatig gebaggerd worden. Sediment wordt voornamelijk aangevoerd vanuit de Westerschelde. In het algemeen komen de
gehalten aan microverontreinigingen in
het sediment van de havens overeen met
die van de Westersehelde zelf.
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haven \·ia Terneu:cn naar de \\ 'este rschelde. De waterbodem is over de tot ale
lengte van het kanaal zowel op het
Vlaamse als het Nederla ndse deel sterk
vervuild met PAK en zware metalen . De
specie die hier gebaggerd moet worden
valt overwegend in klasse 4. De (historische ) industriële lozingen ener:ijds alsook de toevoer van vervU!ld Schelde- en
Leie\\·ater (zie fig. 2) zijn hieraan debet
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FigLwr 3. Zees lu is te Temwzen in het Kanaal Gent-Terneuzen. Foto: Rijhswaterstaac

Hogere gehaltes worden aangetroffen in
havens waarop indirecte lozingen zoals polderlozingen en effluentlozingen
plaats vinden (bijv. haven van Walsoorden, buitenhaven Terneuzen) of havens
die beïnvloed worden door directe lozingen zoals industriële lozingen (biJV.
Braakmanhaven, Sloehaven, haven van
Breskens).
In meeste havens vond tot voor enkele

jaren scheepsonderhoud plaats op zogenaamde bankstellingen, waar verfresten e.d. op de havenbodem terecht
kwamen. Op die plaatsen worden hoge
gehalten aan PAK-verbindingen (klasse
3/ 4) aangetroffen.

Kanaal Gent-Terneuzen
Het kanaal Gent-Terneuzen vormt de
scheepvaartverbinding van de Gentse

Kanaal door Walcheren
Het Kanaal door Walcheren loopt \·an
Vlissingen in noordelijk rich ti ng via
Middelburg naar Veere en verbindt de
Westersehelde met het Veerse Meer.
Het kanaal met hawns en een zij arm, het
Arnekanaal, zijn zodanig vervuild met
kop er en PAK dat op enkele plaatsen de
interventiewaarde wordt overschreden.
De extreem hoge kopergehalten ziJn toe
te schriJven aan een inmiddels gesaneerde industriële lozing. Overige bronnen
zijn scheepsonderhoud, riooloverstonen
en hemel- en spoelwaterlozingen
Schelde-Rijnkanaal
De scheepvaartverbinding tussen het
Rijngebied en de havens van Antwerpen,
het Schelde-Rijnkanaal, loopt midden
door het recentelijk ontstane VolkerakZoommeer. In het ve rleden is dit gebied
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beïnvloed door vervuild Rijn- en Maassediment. waarvan herkenbare sporen
:ijn terug te vinden op droogge vallen
\·oor m~1ligc slikken. Tengevolge van oevereros ie dndt \·anaf het ontstaan van het
meer in 1987 transpon plaats naar de
aangren::ende ondiepe gebieden. Door
de aanleg \'an (voor)oeververdedigingen
\\·ordt dit erosie- en transportproces zoveel mogelijk onderdrukt.
In de toekomst zal de bodemkwaliteit
voornamelijk beïnvloed worden door het
aangevoerde zwevend materiaal, afkomstig van de Westbrabantse rivieren en het
inlaatwater uit het Hollandsch Diep. Het
merendeel van het aangevoerde materiaal
bezinkt in diepe putten grenzend aan de
Volkeraksluizen (inlaat Hollandsch Diep)
en de uitmonding van de Westbrabantse
rivier de DinteL
De kwaliteit va n het aangevoerde zwevend materiaal is momenteel klasse 3.
Kwaliteitsverbetering is afhankelijk van
de voortvarendheid waarmee de bronnen in het onderhavige stroomgebieden
kunnen worden aangepakt.
Globaalloopt er een afnemende gradiënt
van noord naar zuid. Dichtbij de Volkeraksluizen en de monding van de
Dintel is de waterbodem het meest verontreinigd (klasse 3). De rest van het
meer is klasse l en 2; bepalend hiervoor
ziJn de PAK-verbindingen en incidenteel
bestrijdingsmiddelen.
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Figuur S. Resten voormalige schecpssloper op de Slikheli van Vimu
Foto. Rijkswaterstaat, E. Oaemen

teilen, tenvijl de vervuiling in een aantal
havens ook kan dateren uit de tijd dat
havens in gebruik waren als werkhaven.
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Oostersehelde en aanliggende
havens
De kwaliteit van de waterbodems in de
have ns langs de Oostersehelde varieert
sterk. Naast nauwelijks verontreinigde
havens komen ook locaties voo r waar
sprake is van zeer sterke verontreiniging,
meestal te \\ijten aan hoge PAK-gehalten.
Ernstige vervu iling met PAK is onder andere waargenomen in het buitengebied
van Bruini sse en van Yerseke, in de havens van \ 'iane, St. Annaland en de voormalige veerha\·ens Anna-jacobapolder en
Zijpe. De hawns va n Yerseke, Colijnsplaat, Zierikzee en Bru ini sse zijn gesan eerd . BiJ Viane zijn de slikken ernsug
verontreinigd als gevolg van onderhouds- en sloopaktiviteiten aan boten die
in en nabij de haven in het verleden hebben plaatsgevonden De vero ntreiniging
heeft zich \·anuil de haven verspreid naar
de oostelijk en westelijk gelegen slikken.
Veerse Meer/Grevelingen
Het Veerse Meer en het Grevelingenmeer
zelf zijn vrij schoon. In een aantal havens
langs deze meren komen hoge PAKgehalten voor; in enkele havens wordt
lokaal ook PCB-vervuiling aangetroffen.
De vero ntreiniging is doorgaans veroorzaakt door (scheeps)-onderhoudsactivi-

Figuur 6. Gemeente en vissers ha ven van Bruinisse en toegangsslu is tot het Grevelingenmeer
Foto: Aeroview, D. Sellenmad
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