ACTUALITEIT

PLAN VOOR WEGWERKEN BAGGERSLIB

Oudevuilnisbeltals
baggerdepot
Oudevuilstortplaatsengebruikenvoordeopslagvanzwaarvervuildslib.Goeduitgevoerdzouhet
tdeede'oplossingkunnenzijn voordemiljoenen tonnen baggerspeciewaarNederlandzichgeenraad
meeweet. WillemvanVossenvanadviesbureauRoyalHaskoningenbedenkervanhetplanontvouwdezijnideeëntijdenshetsymposium'Zwemmen inbagger'datop13 meiinNijmegenplaatsvondenkreegvanveel kantenpositievereacties.
Oudevuilnisbelten leeghalen, vullen
met baggerenereennieuwefunctie aan
geven.Datisinhetkorthet planvanVan
Vossen.Deafgelopen tienjaat deed hij in
opdracht veelonderzoek naar voormalige
stortplaatsen uitdejaren '50,'60en'70.In
tegenstelling totdeheersendegedachtewas
hetmetdekwaliteitvanhet grondwater
onderdevuilnisbelten helemaalnietzo
slechtgesteld,zoontdekte de ingenieur.
Doorallerleinatuurlijke processen,waarondermicrobiologische afbraak en chemische
vastleggingsptocessen,wasindemeeste
gevallengeenontoelaatbare verontreiniging
doorgesijpeld naar hetgrondwater.VanVossenzaghierineenkansvoorhet duurzaam
wegwerken vanzwaarvervuild baggerslib.
DesenioradviseurBodem,Afval&
Ruimte vroegenkreegtoestemmingvoot
eenrepresentatiefonderzoek bij80oude
vuilnisstortplaatsen. Indezevootmalige
stortplaatsen werdhetafval destijds,overigenstoennoglegaal,ongescheiden gestort
envoordesrortplaatsen zelfwaren geen
beschermende maatregelengenomen."De
natuut heeft indezevuilnisbelten vrijspel
gehad",verteltVanVossen."Uitonzemonitoringblijkt darbijslechts20procentvan
dezeplekken hetgrondwater ontoelaatbare
concenttatiesverontreinigingbevat."
Hetstorten vanvetvuildslibinvoormaligevuilnisbelten heeft meerderevoordelen,
meentVanVossen."Opditmoment wotdt
hetvervuildeslibovergrote afstanden
gettanspotteerd naardeRijksdepots inhet
westenvanhet land.Deoude vuilnistorrplaatsen liggendichter bij huis.InNoordBrabantbijvoorbeeld hebjeer521.Doordaar
testorten,bespaarjealenormopdetransportkosten.Daarnaast kunjedooiajvalminingstoffen uirdestortplaatsen hetgebruiken."Middelseenbureauonderzoek viaoude

hinderwetvergunningen, foto's, interviews
metomwonenden engesprekkenmetoude
stortbazen, heeft VanVosseneen redelijk
goedbeeldgekregenvanwat indeoudevuilnisbeltenaanwezigis."Zodtaweeen pilotprojectgevonden hebben,kunnen weeen
proefsleufmaken,zodatmeerzekerheid ontstaatoverdeinhoud vandestottplaatsen.
Het bouwafval kanbijvoorbeeld alspuin
wordengebruikt ondersnelwegenen het
veraardehuishoudelijk afval kan opnieuw
alsgrondwordengebruikt.Ajvalmining kost
weliswaargeld,maar dezekostenwegenop
tegenhetgelddat wordt bespaard metde
lageretransportkosten."Wanneerdeoude
vuilstort isafgegraven, moetdezewotden
ingericht alsbaggerdepot, benadtuktVan
Vossen.Metkleiwandenenfolieopde
bodem."Wanneerzo'noudestortplaatsis
afgegraven, blijft eenplaswaterachterdie
grotendeelsbestaat uitstottpercolaat met
eenoptimalebiochemische samenstelling.
Tijdens hetontgraven isdit stottpetcolaat
slechrseenkleinbeetje (vijfàtien ptocent)
verdund metinstromend naruurlijk grondwater.Alsjedeput vetvolgensafdicht, ontstaateenbadkuip metdaarinwatet dat
geschikt isomzwaremetalen inhet baggerslibvastteleggen.Datiseen onomkeerbaar
procesendaarom isheteen duurzame
oplossing."VanVossendenktdatnazo'n vijf
oftienjaat deplekgereed isvooreennieuwe
bestemming."Nahetaanbtengenvaneen
scheidingslaagzoujeereenlaagwarer
bovenkunnen laten staanvootwaterrecreatie.Datismaatschappelijke winst.Het
blijft natuurlijk eenplandatlastigtecommuniceren isnaarveronttusteburgers.
Maarhetwordrzoweleensruk interessanteromuit teleggen."
VanVossenwastot voorkortnaarstigop
zoeknaareenlocatievooreen pilotproject.
Maardarlijkt sindshetsymposiumgeen

probleem meertezijn.Deaanwezige
gemeenten,gedeputeetden enwaterschappentoondengrotebelangstelling voor zijn
plannen."Datkomtdenkikvooral doordat
diteeninnovatiefplan isdatgoedpast inde
landelijke politiek.Staatssecretaris Schultz
vanHaegen heeft deRijksdepots ruimer
opengesteld ondetvoorwaardedaterinde
regio'sookdenodigeinitiatieven worden
ontwikkeld vootexttaopslagruimtevoor
baggerslib.Ditplanvoorzietdaar ruimschootsin."
Wanneer hetplanvanVanVossendaadwerkelijk uitvoetbaarblijkt tezijn, kan
Nederland inéénklapafzijn vanhaarbaggerprobleem.MaarofVanVossennu hetei
vanColumbus inhanden heeft, zoalsVroege
Vogels-presentatorIvodeWijshet plan
noemde,wilhij nietdirectzeggen."Ermoetennogaardigwatdrempelswordengenomen,voordatditgerealiseerd kan worden",
besluithijvoorzichtig.€
Voormeerinformarie:
WillemvanVossen(073J68741yy.
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Subbiedsterk
overvraagd
Novem,deuitvoeringsorganisatievanhet
MinisterievanVerkeercaWaterstaat,heeftaan
jT, aanvragerseen uitkeringinhetkadervande
Subbied-regelingtoegekend.Zestig aanvragers
kregen nul oprekestwegemhetbereikenvande
budgetlimiet.
VerkeerenWaterstaat steldevorigjaar80
miljoen eurobeschikbaar voorhet uitvoeren
vanachterstallige baggerwerkzaamheden in
hetbebouwdegebied.Gemeenten en waterschappen konden aanspraak maken opdeze
regelingdievoorzietineenuitketingvan
maximaal 33 procentvandekosten vande
werkzaamheden. Hetsuccesvanderegeling
bleekdirect nadepublicatie ervanin maart
2003 uit destroom aanvragen.Inenkele
maanden tijd washet beschikbare bedrag
geclaimd.
Novemgaat eroptoezienofdewerkzaamheden volgensplanningverlopenen
kanzonodigdeuitketing naar beneden bijstellen.Methetgelddatopdezemanier vrijkomt,kunnen enkelevragenalsnoggehonoreerdworden.•"
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