meterperjaar)eneenwinningbij Woudenberg(tweemiljoen kubiekemeter perjaar).
Hetmeestmilieuvriendelijke alternatief
scoordeeenfractie beteropmilieu, maar
scoordebedrijfsmatig beduidend minder
sterk.Afbeelding 2geeft deliggingvande
locatiesuit beidealternatieven weer.

Samenwerking
Gedurendebeideprojecten isopcruciale
momenten intensiefcontactgeweest tussen
deprovincieUttechtenHydron MiddenNederlandoverdetegebruiken methodieken
encriteria.Omnieuweactiviteitenaftestemmenenaftewegensamenmetanderemaatschappelijke belangengroepen inhetgebied,
iszoweldem.e.t.alsdestudienaarde effecten
vandeverdrogingsbestrijding begeleiddoor
eenklankbordgroep met vettegenwoordigers
vannatuur-enmilieuorganisaties,watetschappenen landbouworganisaties.
Belangrijkresultaat vandezesamenwerkingisdatvoordelocatiebijBenschop,een
variantisuitgewetkt diedebetekendegeringekwelafname inditgebiedcompenseert.Dit
omelkrisicotevermijden datdeaanwezige
gevoeligenatuur schadeondervindt.Volgens
hetvootstelvindtcompensatieplaatsdoor
nabijhet natuurgebied eengedeeltevanhet
onttrokken watetweetteinfdtreren. Deberekendeafname vandekwelintensiteit kan
hiermeevollediggecompenseerd worden.

Eind 2005 nieuwe vergunningen
Uitdestudienaardeeffecten vandeverdrogingsbestrijding blijkt datdereductie
vaneenaantalwinlocaties(zieafbeelding 1)
opdeHeuvelrugincombinatie metingrepeninhetoppetvlaktewatersysteem, significantenatuurwinst opkanleverenaande
randenvandeHeuvelrug.
Uitdemilieueffectrapportage diedoor
HydronMidden-Nederland isuitgevoerd
naardealternatieve winmogelijkheden,
blijkt dathet mogelijk isbinnen deprovincieUtrechtgebieden tevindenwaar duurzaamenmetgeringemilieueffecten watet
gewonnen kanwotden.
Innovember isde vergunningaanvraag
tezamen met hetMERingediend. Uitgaande
vanvoorspoedigeprocedureseneenpositieveeindafweging doordeprovincie wordt
verwachtdateind2005denieuwevergunningen kunnen worden verleend endeoude
vergunningen wordeningetrokken. <f
Harrie Timmer
(HydronAdvies en Diensten)
Geert-Jan Nijsten
(Provincie Utrecht)
Rob Speets (Royal Haskoning)
EricBroers
(Hydron Midden-Nederland)
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ACHTERGROND

WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL WERKT SAMEN MET
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ

SpeciebergingDrempt:
publiek-private samenwerkingindepraktijk
Belangrijkewatergangenslibbenlangzaamdicht.Ermoetdiuwordengebaggerd, maarwaar laatje
debagger?HetWaterschapRijn&IJssel heeftspeciaalvoordeverwerkingvande750.000kubieke
meterspecieuitdeOudeIJsselsedimentatiebekkenseneendepotingericht.Hetzandkanindeomgeving alsophoogmateriaalwordenhergebruikt.Hetscheidingsresidu(300.000kubiekemeter)wordt
indevoormaligezandwmplasDremptgeborgen.Aangeziendenettobergingscapaciteitcirca
700.000kubiekemeterbedraagt,kannogcirca400.000kubiekemeterbaggerspecievaneldersworden
geborgen.VoorhetbenuttenvanderesterendestortcapaciteitiseenPPS-overeenkomstgeslotenmet
deexploitatiemaatschappij DepotDrempt.Hetbenuttenvandecapaciteitdraagt nietalleenbijaan
hetoplossenvandebaggerproblematiek,maarzorgttevensvooreenaanzienlijke verlagingvande
kostenperkubiekemeterbaggerspecievoorhetwaterschap.
HetWatetschapRijn &IJsselisin1997
gestart metdesaneringvandeOudeIJssel
(ttaject Doetinchem -LaagKeppel).Voorde
verwerkingvandezandrijke baggerspecie
zijn aanderechtetoevervandeOudeIJssel,
terhoogtevanDtempt, sedimentatiebekkensmeteenzanddepot ingeticht.Despecie
isindezebekkensgespoten,waaronder
invloedvanverschillen in sttoomsnelheid
eennatuurlijke afscheiding vanzandplaatsvindt.Dicht indebuurt vande spuitmond,
waardesttoomsnelheid vanhetmengsel het
gtootst is,bezinken degtovedeeltjes: het
zand.Vetderop,waardestroomsnelheid is
afgenomen, bezinken defijneredelen:het
slib.Hetslibkomt ineentijdelijk slibdepot,
waaihet inmiddels isingedtoogd.Uitde
baggerspecieisopdezewijze circa160.000
kubiekemetetophoogzand gehaald.Het
grootstedeelvanditzandbleekzoschoon te
zijn dat hetvoldeed aanhet Bouwstoffenbesluit.Dit materiaal konwotden hergebruikt
alsophoog-ofwegenbouwzand. Eenkleine
hoeveelheid zand wasnog verontreinigd

metslibenismet behulp vaneenzandcycloongereinigd.Ookditzandkannuvoor
nuttige doeleinden wotden gebruikt.
Deingedtoogdeslibfractie zalinde
naastgelegen voormaligezandwinplas wordengeborgen.Deput isontstaan dooide
winningvanzand voordeaanlegvandeweg
Doesburg-Westeivooit.Deplasheeft een
oppervlakvancircaacht hectaie,eenmaximalelengtevancitca400metei,een breedte
vancitca230meteteneendieptevancirca18
meter.Debeigingscapaciteitisbetekend op
900.000kubiekemeter.Nahetstottenvande
slibfractie testeett eenstottcapaciteit van
circa400.000kubieke meter.

Publiek-private samenwerking
Het waterschap heeft etvootgekozen
gezamenlijk metmarktpartijen deresterendecapaciteittevullen.Benutting vanderesterendebetgingscapaciteit dtaagt bijaan het
oplossenvanbaggerproblemen eldersen
zorgtbovendien vooreenaanzienlijke verlagingvandekostenvoothetwaterschap.De
inrichtingskosten kunnen dan namelijk
overmeerkubiekemeteis worden verdeeld.
Hetwaterschap ishiervooreenpubliek-privatesamenwerkingaangegaanmetDepot
Drempt,waarinzijn vertegenwootdigd
Watersttomen(eenvolledigedochtetvan
WatetschapRijn enIJssel),GMBMilieuwerken(eenvolledigedochtervanGroepMiddenBetuwe)enDelgromij (eenvolledige
dochtet van Gtontmij).

beheersmaatregelen, bijvoorbeeld grondwateronttrekking eventueelaangevuld met het
plaatsen vaneenverticaalscherm inde

bodem.
Verhogen natuurwaarde

Foto:Aero/otoBrouwer-Brumjnen,

DepotDremptisverantwoordelijk voor
deexploitatieenhetbeheervandespeciebergingtothetmoment darde nazorgfase
aanbreekt.Nadat hetdepotisvolgestort,zal
denazorgdoordeprovincieGelderland worden uitgevoerd.
Debeschermende onderlaag isinmiddelsaangebracht. Indezomerperiodeis
gestart metherstorrenvandeslibfractie uit
desedimentatiebekkens. Inmiddels isookde
eersteexternebaggerspeciegestort.Inde
speciebergingmagklasse4baggerspecie
wordengestortmet maximale concentratiegrenswaarden.

Veilige berging
Demilieuvergunning vandespeciebergingDrempt isgebaseerdophetBeleidsstandpunt verwijdering baggerspecievan
VROMuir 1993,waarbij deIBC-criteria(isoleren,beheersenencontroleren)deuitgangspunten zijn.Meteenafdeklaag onder
enbovendevervuilingishetslibgeïsoleerd
vandeomgeving.Herorganische materiaal
indeonderlaagbindtde verontreinigende
stoffen, dieuit degestortebaggerspecie kun-

nenkomen envoorkomt datdeverontreinigingen hetgrondwater kunnen beïnvloeden.
Debaggerspecievormteenvrijwel ondoorlatend bagger-kleipakket. Het grondwater
zaldoordezandondergrond omhet storrlichaam heenstromen (wegvandeminste
weerstand).Doordeisolerendeonder-en
bovenlaagendeondoorlatendheid van
stortlichaamissprakevaneenbeheersbare
situatie.Rondomhetbaggerdepotzijn peilbuizengeplaatst,waarmeezoweldegrondwarersrromingalsdegrond-waterkwaliteit
kanwordengevolgd.Aande bovenstroomse
zijde vandebaggerberging ister controle
vandeachtergrondgehalten eenaantalpeilbuizen buiten hetbeïnvloedingsgebied van
hetdepotgeplaatst.Metbehulpvan het
peilbuizennet wordtjaarlijks geconrroleerd
ofdebodembeschermende voorzieningen
voldoendefunctioneren. Volgenshet milieueffecrrapport, datdoorde onafhankelijke
m.e.r.-commissie isgoedgekeurd,zijn met
dehierboven beschreven bodembeschermendemaatregelen geennadeligegevolgen
voorhetmilieu teverwachren.Zouzichroch
eencalamireir voordoen,zoalseengrondwaterverontreiniging, danisvoorzien inextra

Doordediepteendeafwezigheid van
warerplanren isdezandwinplas slecht
geschiktvoorwaterdieren.Deinrichtingsvisieiseropgerichrdenatuurwaarde vande
locarieteverhogen.Geziendeomvangvan
het baggerdepot endenatuurwaarde vande
directeomgeving,ligt hetvoordehandde
locatieinterichten alsonderdeelvandeecologischeverbindingszone langsdeOudeIJssel.Ditbetekent dathetdepotals leefgebied
voordedoelsoorten uirde verbindingszone
moet kunnen fungeren. Hetgaathierbij om
dedas,dewaterspitsmuis,deijsvogel,de
ringslang,dekamsalamander, deboomkikkerendeweidebeekjuffer. Voordezedieren
worden ondermeerpoelengegraven en
moerasvegetaties aangelegd.
Hierdoorzaleennatuurgebied onrstaan
dataansluit bij het bestaande natuurgebied
DeKoppenbergh vlakbij Doesburg.Alshet
baggerdepot omstreeks 2013volis,zalmet
deinrichtingvandeeindfase worden begonnen. <f
Voormeerinformatie:
W.VermeidevanDeform) [026)372 z6jy

Themanummer
over riolering
Heteerstethemanummer inhetnieuwe
jaarstaatinhettekenvanderiolering.Dit
nummer vanH20verschijnt op24januari.
Ukunthiervoorrerbeoordelingwetenschappelijke artikelen opsturen naarde
redactietot20december.Niet-wetenschappelijkeartikelen kunnenaangeleverdwordentot 10januari 2003. Eenhandleiding
voorPlatform-artikelen isoptevragenbij
deredactie(010)42741 65.Zestondook
afgedrukt inH20nr.14/15(pag. 51).

Ingezondenmededeling

KR W: wat kost mij dat?

Klik naar http://krw.aquasense.nl
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