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Uitvoering'Ruimte
voordeRivier*
belemmerddoor
onjuistemilieuregels
Inverbandmetdeveiligheidvanhetrivierengebiedwilmendoorverbredingenverdiepingvande
rivieren('RuimtevoordeRivier')dea/voercapaciteittevergroten.Omdatdegrond indeuiterwaardenisverontreinigd,ishetbenodigdegrondverzetendebergingvanovertolligegrondzodanigaan
milieuregelsenvergunningenonderworpen,datdeplanningenuitvoeringvandewerkzaamheden
ernstigwordtbelemmerd.Debetreffende milieuregelszijnechtergebaseerdopachterhaaldeinzichten,waardoorhetbeoogdemilieurendementnietaantoonbaar(o/nihil]is.Inonderstaandartikel
wordtaangegevenhoeopbasisvannieuweinzichtenmenrekeningkanhoudenmetmilieurisico'sen
onnodigekostenkanvermijden.
Het rivierengebied inNederlandis
momenteel tenaanzienvanhetoverstromenofbezwijken vandijken beveiligdop
basisvaneenoverschrijdingskans vaneenmaalper1250jaar.
Hierbij behoort voorhetstroomgebied
vandeRijn eenmaatgevende afvoer bij
Lobithvan15.000kubiekemeterperseconde.Tengevolgevanonder meereenmogelijke klimaatsverandering wilmenin2015
uitgaan vaneenmaatgevende afvoer van
16.000kubiekemeterperseconde, terwijl
meteenmogelijke noodzakelijke verdere
verhogingvandemaatgevende afvoer in
2050rekeningwordtgehouden(18.000
kubiekemeterpersecondeinLobith)1.
Inmiddels isbeslotendeextra benodigdeafvoer van 1.000kubiekemeter persecondein2015 niet terealiserendoor verdere
dijkverhoging, maardoorderiviermeer
ruimte tegeven.Deverhoogdeafvoerwil
men daarbij bewerkstelligen door verbredingenverdiepingvanhetriviersysteem.
Hoeweldemaatgevende afvoer vandeMaas
veellager isdandievoordeRijn,geldtvoorgaandebeschouwingingrote lijnen ook
voordeMaas.Ookhier moeten dewerkzaamheden (Maaswerken)zijn afgerond in
2015.

Problemen bij uitvoering
Bijdeuitvoeringvan'Ruimtevoorde
Rivier'moetveelgrondverzet plaatsvinden.
Daaruiterwaardgrondenzijn verontreinigd,
moet mendaarbij inhetkadervandewet32 ! H 2 0
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enregelgeving beschikken overdevolgende
vergunningen:
• voorhetontgraven vangrond, waarbij
selectiefontgraven (volgens klassenindeling1-4)veelalnoodzakelijk is.Men
wordtdaarbijgeconfronteerd metsaneringsdoelstellingen, terwijl 'Ruimtevoor
derivier'eengeheelandere doelstelling
heeft;
• voorhettoepassenvan verontreinigde
grond(bijvoorbeeld ophoging), waarbij
moetworden voldaanaanhetBouwstoffenbesluit. Grond moetdaarbij voldoenaansamenstellingswaarden
(totaalgehalten),dieafhankelijk vande
stofgelijk ofkleinerzijn dande interventiewaarden.Gronddieniet voldoet
aandesamenstellingswaarden (waarondergrondvan klasse4)magniet worden
toegepast,maar moetworden verwerkt
(bijvoorbeeldgeborgen inputten);
• voorhetbergenvanovertollige verontreinigdegrondinputten;uitbeleidsoverwegingen tracht menhetbergen
vanverontreinigdegrondzoveelmogelijk tebeperken.
Metnameomdatvroegtijdigwetdgesignaleerddataansaneringsdoelstellingen niet
zoukunnen wordenvoldaan,werd 'actief
bodembeheer'2ontwikkeld,dateropis
gericht hetgrondverzerzodaniguittevoerendatmilieurisico's niet worden vergroot
enwaarmogelijk verkleind.Risico'sbleven
echtergerelateerd aande klassenindeling
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(totaalgehalten),terwijl deoverigewet-en
regelgevingeveneensvankracht bleef Hoewelhetactiefbodembeheer inprincipeals
eengoedinitiatiefkanworden bestempeld,
heeft hetnietdeoplossinggebrachtdie
ervanwerdverwacht.Ditwordt veroorzaakt
doordatzoweldeklassenindeling alshet
Bouwstoffenbesluit inhetkadervanverontreinigdegrondzijngebaseerd opachterhaaldeinzichten, terwijl bijhetbetgen vanverontreinigdegrond inputten onnodige
problemen wordengecreëerd.Ditleidt niet
alleentotonjuiste conclusies,maarooktot
onwerkbare situatiesenonnodige kostenstijgingen.

Verontreinigde uiterwaarden
Gronden vandeuiterwaarden zijn verontreinigd,doordat bijhoge waterstanden
verontreinigd sediment wordt afgezet.
Uiterwaarden worden aangemerkt alswaterbodems,maar wijken sterkafvanwaterbodemsdiepermanentondet oppervlaktewater liggen.Grondeninuiterwaarden zijnin
veelopzichten tevergelijken met(geaëreerde)'droge'bodems;uiterwaarden worden
echtetpetiodiekoverstroomd.Ookorganismenenvegetatieinuiterwaarden vertonen
veelovereenkomsten metdievandroge
bodemsenzijn sterkafwijkend vandiein
watei-sedimentsystemen.Mededoorde
acrivireitvanregenwormen wordt recent
afgezet sedimentindeuiterwaardenrot
betrekkelijk grotedieptemetdeverontreinigdeondergrond gemengd.

Toxische werking van stoffen
Toxiciteitsgegevensen(water)normen,

bijtoenamevanhet totaal-kopergehalte in
debodem, [Cu2+]inporiënwater afneemt.
Dit resultaat isvollediginstrijd metdehuidigenormstelling,dieervanuitgaat dat bij
toenamevan het totaalgehalte ookhetrisico
toeneemt doortoenamevan[Cu2+].
Deverklaringvandeze onderzoeksresultaren ligtindepH-effecten: hoehogerdepH
vandebodem,destehogerdeverdelingscoëfficiënt (Kd).Dekalkrijke uiterwaarden
zijn gekenmerkt dooreenbetrekkelijk hoge
pHenrelatiefhogeKd-waarden.Deinvloed
vandepH isbijdehuidige normstelling
echterbuiten beschouwinggelaten.Beoordelingopbasisvantotaalgehalten kan daaromleiden totgeheelonjuiste conclusies.
Hoewelanderezwaremetaleneenminder
extreembeeldopleveren,geldtvoorallezwaremetalendat totaalgehaltengeen maat
zouden mogenzijn voordenormstelling.
Zojuist vermeldeconclusieisniet nieuw;
Chardon kwam reedsin 15184toteenidentiekeconclusie».

UiterwaardenlangsdeRijn.

diebetrekking hebbenoporganismen in het
aquatischmilieu,zijn nietzonder meer
overdraagbaar oporganismen in'droge'
bodems (uiterwaarden).Infeite bestaat voor
organismen indrogebodemseennoggroter
gebrekaanbetrouwbare toxiciteitsgegevens
danvoororganismen inhet aquatisch
milieu.Desalniettemin zijn toch belangrijke
parallellen tetrekken tussen aquatische
organismen enorganismen indrogebodems
metbetrekkingtotopnameentoxiciteitvan
stoffen. Zowerdveelonderzoekverricht met
betrekkingtotverschillende soorten regenwormen,dieeenessentiëlerolvervullenin
hetecosysteemvanuiterwaardenendroge
bodems.Evenalsbij aquatische organismen
bestaatbij regenwormen voororganische
contaminanten eenevenwicht tussende
hoeveelheidstofgebonden aanhet vetin het
organisme endeconcentratie vrij-opgeloste
stofinhet (poriën)water (bioconcentratiefactor=BCFjï.Dematevantoxiciteitis daarbij
gerelateerd aan hetgehalteorganischecontaminanten inhet organisme.
Zwaremetalen worden metnameviade
huid opgenomen alsvrij-opgeloste zware
metaalionen (Me2+),waarna het organisme
zwaremetalen kandetoxificeren enineen
onschadelijke vormkanopbergend Het
gehalteaanzwaremetalen in regenwormen
isdaaromgeenmaat voordetoxiciteit.De
opnamevanzwaremetalen door regenwormenkanwordenbeschrevenmet behulp
vanhetvrij-ion-models,waarbij deopname
vanMe2+afhankelijk isvandeconcentraties
vrijopgelostMe2+,H+enCa2+inhetporiénwater (verderweergegevenals [Me2+],[H+len
[Ca2+]).Opnameentoxiciteit vanzware

metalenbij regenwormen vertonendus hetzelfdebeeldalsbijaquatischeorganismens.
Onderzoek naardeopnamevanzwaremetalendoorpissebedden toontaandatzware
metalen met nameviavoedselwordenopgenomen!Hetgehaltezwaremetalen in het
voedsel(plantenresten) zaldaarbij weereen
functie zijn van[Me2+],[H+len [Ca2+j,omdat
deopnamevanzwaremetalendoor planten
kanwordenbeschrevenmet het vrij-ionmodel.
Infeitezijn erweinigaanwijzingen voor
letaletoxischeeffecten bij bodemorganismenenvegetatieinuiterwaarden. Welishet
duidelijk datdoorvergiftiging naar hogere
organismen (bijvoorbeeld vogelsdieregenwormeneten)negatieveeffecten kan
teweegbrengen,diemetnamemoeten wordentoegeschreven aanzwaremetalen*.

In-situ verdelingscoëfficiënten
Ookinuiterwaarden endrogebodems
wordtdebindingvanorganischecontaminanten versterkt door sorptieaanonder
meer roet,zodatbiobeschikbare fracties veel
geringer kunnenzijn dantotaalgehalten5>7.
In-situ verdelingscoëfficiënten kunnen dus
veelhogerzijn dangeneriekeverdelingscoëfficiënten, dieindenormstelling worden
gehanteerd.
Verdelingscoëfficiënten vanzwaremetaleninuiterwaardgronden zijn tevenseen
naderebeschouwingwaard.Onderzoek naar
koperindrogebodems8toondeaandatverdelingscoëfficiënten in-situ (totaalgehalte:
[Cu2+]inhetporiënwater)eenenorme variatievertonen(tussen 1en io sl/kg).Tevens
blijkt eenduidelijke tendens tebestaan dat

Beoordeling verontreinigde
gronden in uiterwaarden
Dematevanverontreinigingvan uiterwaardgronden wordtevenalsbij normale
waterbodems weergegevenvolgensdeklassenindeling(klasse 1-4). Interventiewaarden
vormendegrens tussen klasse3 en4.Deze
zijn afgeleid uiteco-en humaantoxicologischerisico's;risico'sopdoorvergiftiging werdennietverdisconteerd.InhetAKWA-rapport',waaropditartikelisgebaseerd, wordt
weergegeven waarom humaan-toxicologischerisico'sbeter apartin beschouwing
kunnen wordengenomen eninterventiewaardenineenbeoordelingssysteem voor
ecotoxicologische risico'szouden moeten
bestaanuit ER-waardenvoorwater.
Alleklassengrenzen, inclusiefinterventiewaarden, berusten optotaalgehalten. Uit
hetvoorgaandeblijkt datookvoorgronden
indeuiterwaarden, nochvoor organische
contaminanten, nochvoorzware metalen,
eeneenduidigverband zalbestaan tussen
totaalgehalten enerzijds en concentraties
vrij-opgeloste stofenecotoxicologische risico'sanderzijds.Ookvoorde uiterwaarden
levertdeklassenindelingdusgeen onderscheidend vermogenopmet betrekking tot
milieurisico's;grond vanklasse1 kan meer
toxischzijn dangrond vanklasse4.Grond
vanklasse4wordtdanookveelalten
onrechtealsernstigverontreinigd bestempelds.Evenalsbij normalewaterbodems zou
daarom deklassenindeling voorgronden in
deuiterwaarden moetenworden vervangen
dooreenklassenindeling berustend op
(poriën)waternormenofnogbeteropeen
indelinggebaseerdopmsPAF-grenzen.
H20
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mogelijkheden vanherinrichtingkan daarbij metbehulpvanhetmodelBiochem
(RIZA)wordenvoorspeld5.

Regenwormenals'instrument'voorkwaliteitsbepaluy
vanuiterwaarden.
Zoals hiervoor reedswerd weergegeven,
zijn waternormen nietzondermeertoepasbaaropdrogebodems.Metnamevoorzware
metalenzijndoorgebrekaan betrouwbare
toxiciteitsgegevens deonzekerhedenzo
groot,datvooralsnoggeen betrouwbare
normstelling beschikbaar isvoorgronden in
deuiterwaarden.Voorplanning enuitvoeringvanwerkzaamheden inhet kadetvan
'Ruimtevoorderivier'iseen normstelling
echter nietnoodzakelijk. Hetactiefbodembeheer iserimmersopgericht milieurisico's
niet tevergroten enwaarmogelijk teverkleinen.Dientengevolgezouvoororganischecontaminanten bepalingvanconcenrraties vrij-opgeloste stofinhetporiënwater
voldoendezijn.Hoelagerde betreffende
concentraties,destegeringer hettisico.Voor
zwaremetalenzouhetrisicomoeten wotden
geschatopbasisvan [Me2+],[H41 en[Ca2+].
Indienwordtaangenomen dat [H+] en[Ca2+]
inuiterwaardgronden min ofmeer consranr
zijn,zalhetrisicoafnemen bij afname van
[Me2+]inporiënwater.Zolang regenwormen
geentoxischeeffecten ondergaan bestaater
echtereenalternatief, namelijk bepalingvan
hetgehalteorganischecontaminanten en
zwaremetalen inregenwormen ingronden
vandeuitetwaarden. Hoegeringer degehalten inregenwormen,destegeringer derisico's10'11.
Totslotmoetwordenopgemerkt dat
ecotoxicologische risico'sniet moeten wordengebagatelliseerd, maar ookniet moeten
wordenoverdreven.Hethuidige landbouwkundiggebruik vanuiterwaarden vindtzonderrisico'splaats,hetgeendoor onderzoek
werdaangetoond. Termen vandeoverheid
alsernstigverontreinigd (klasse4)en'gifgrond'(tetmdiebevolkingsgroepen gebruikendieverontrust zijn over werkzaamheden
vanRijkswaterstaat inhet kadervan 'Ruimtevoorderivier')zijn danookmisplaarst.
Welishetverstandigombij herinrichting
vanuiterwaarden rekening tehouden mer
wisselenderedoxcondities tengevolgevan
periodiekeoversrroming.Het verloopvan
[Me2+]inhetporiënwater bij verschillende
34
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Aanpassing wet- en regelgeving
Zoalsreedswerdweergegevenzoude
klassenindelingmoeten worden vervangen
dooreensysteemdat isgebaseerdopconcentratiesvrij-opgeloste stof VoothetBouwstoffenbesluit inhet kadervan verontreinigdegrondgeldtinprincipehetzelfde. Noch
voorzwaremetalen,nochvoororganische
contaminanten zijn samenstellingswaarden
eenmaatvoormilieurisico's.OokhetBouwstoffenbesluit zoudaarom moeten worden
aangepast.

Berging vuile grond in putten
Deverspreidingvansroffen naar het
watervoerend pakketvanuitdepots,waarin
verontteinigde baggeronderwater wordt
geborgen(Sluftet,IJsseloog),werd inhetverledendoorhetWatetloopkundig Laboratorium metbehulp vanmodellen uitvoerig
onderzocht.Daaruit blijkt datdeverspreidingvanorganischeconraminanten naar
hetwatervoerend pakketgeringenzeer
traagverloopr.Doordethans bekendesterke
sorptievanorganischecontaminanten aan
ondetmeerroetzaldeverspreidingvan
organischecontaminanten naar het watervoerendpakketnoggeringerzijn dan in het
verledenwerdberekend.Zwaremetalen in
(gereduceerde)baggerspeciezijn vastgelegd
indevormvansulfiden, waardoor[Me2+]
zeergeringenonafhankelijk isvan het
totaalgehaltes.Dientengevolgeisookdeverspreidingvanzwaremetalen vanuit een
depotgering.Baggerspecie, verontreinigd
metorganischecontaminanten enzware
meralen(klasse1 t/m4)kandan ookopeen
verantwoorde wijze indepots wordengeborgen.Bergingvanverontreinigdegrond in
putten binnen hetriviersysteem wijkt hier
inprincipenietvanaf,mits wotdt voorkomendattijdens ennahetvullenvandeputtenverspreidingvanverontreinigd sediment
naatdeomgevingplaatsvindt enet voldoendesulfide aanwezigisomzwatemetalen te
binden.Ookhiergeldrdat hetaldan niet
toestaanvanbergingvan veronrreinigde
grond inputten opbasisvandeklassenindelingzinloos is,omdat nochvoororganische
contaminanten, nochvoorzware metalen
eenrelatiebestaat tussende klassenindeling
endeverspreidingvanstoffen naar het
watervoerend pakket.Hettegen hoge kosten
(miljoenen euro's)moetenweghalen vanin
deputRijkelseBerndengestorteverontreinigdegrond moetdanooknietptimait wolden toegeschreven aan procedurefouten,
maaraandeonjuiste veronderstelling dat
eendergelijke relatiebestaat.Het wantrou-

wentegen vullingvanputten metverontreinigdegrondzalechternietwordenweggenomen,zolangtermen als'ernstigverontreinigd' instand wordengehouden.Ookhier
zouafschaffing vandeklassenindeling dus
positiefkunnen uitwerken;hetmilieu ende
belastingbetaler zoudenerbij gebaat zijn.

Verhoging maatgevende afvoer in
2050
Hetisnogonbekend opwelkewijze men
indetoekomst (2050)bij Lobith 18.000kubiekemeterwaterpersecondedenkt te kunnen
afvoeren naarzee.Daardoorontstaat het
risicodardedaarvoornoodzakelijke maatregelen(verdereverbredingenverdiepingvan
hetrivierbeden/oftochverdereverhogingof
verleggingvandijken) strijdig zijn metde
thansgeplandekostbare werkzaamheden
(ruim tweemiljard euro)voor2015,diein
feiteslechtseenmarginalevergrotingvande
afvoercapaciteit bewerksrelligen. «i"
dr.ir.G. Kamerling
dr.G. Cornelissen
drs.N. de Rooij
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