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BAGGEREN OP DE VIERKANTE C E N T I M E T E R

Bellenschermenbij
precisiebaggerwerk in
Twenthekanaal
Eindaugustus2003woeddebijVredesteinBandenBVinEnschedeeengrotebrand. Deruimtewaarindegrondstoffenvoordebandenproductielagenopgeslagen,ginginvlammenop.Datgebeurde
vlaknaasthetTwenthekanaal Omdebrandtekunnenblussen,zijnondermeercrashtendersvande
vliegbasisTwenteingezet. HetbluswaterisvooreengrootdeeluithetTwenthekanaalgehaaldenis
daarookvooreendeelweerinteruggestroomd.Datwaterwasverontreinigd.Hierdoorisookhet
kanaalverontreinigdgeraakt, inclusiefdewaterbodem.Rijkswaterstaatwildealsbeheerdervanhet
kanaaldeontstanevervuilingzosnel mogelijkopruimen.Eenklus,dieaanvankelijk nietalteingewikkeldleek,maaruiteindelijk tochzeercomplexbleektezijn.Hetging nietomhelegrotehoeveelhedenbagger,maarhetbaggerenmoestuiterstnauwkeunggebeuren.Kunnenaannemersopdecentimeternauwkeurig baggeren?Enhoehoudje desituatie ineenkanaalbeheersbaartijdens dergelijke
baggcrwerkzaamheden?
Deverontreinigingen inhet Twenthekanaal hechttenzichaanhetzwevendestofen
kondendusookopdewaterbodem bezinken.Dezevervuilingzoudooractiviteiten in
ofophetwater ofindewaterbodem weer
snelinhetwaterterechtkunnen komenen
zichgaanverspreiden.Een afschermende
constructie leekniet meerdanlogisch.De
keuzewatvoorsoortafschermende constructiewasechter nieteenvoudig. Grofweg
bestaatdekeusuit tweetechnieken:harde
wandenofzachte,flexibele wanden.Dedoelstellingwasomeenafschermende constructietemaken,waarbij defuncties van het
kanaal(beperkt)kondenworden uitgevoerd,
losvandesanering.Hetgaatdanom met
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namedescheepvaartende drinkwaterwinning.Hetplaatsenvaneenharde(dam)wand
vielafalsoptie.Deconstructie moestzwevendedelenenopgelostestoffen inhet water
tegenhouden.Ditbetekent dateendamwand'waterdicht' tegendebeideoevers
geplaatstzoumoetenworden.Ooktussende
plankenmaggeenlekkageoptreden.Daarnaastzalhetplaatsenenlaterweer verwijderenvaneendamwand forse opwervelingvan
zwevendstofveroorzaken,watindezesituatiegeheeluitdenbozeis.Ookdeonder het
kanaalaanwezigekleilaagzouhet plaatsen
vaneendamwand belemmeren.
Dekeuzevieldusopzachte, flexibele

wanden,zoalsslib-enbellenschermen.Met
slibschermen bestaatrelatiefveelervaring,
met bellenschermen veelminder.Slibschermenzijn echternietdoorvaarbaar voorschepenenvragen tijdens desaneringdenodige
aandacht voorwatbetreft onderhoud en
functioneren. Medevanuitdefuncties van
hetkanaalendebedrijfszekerheid vanhet
systeemisgekozenvoorhetplaatsenvan
bellenschermen.Demeesteervaringdie
hiermeebestaat,zijn descheidingen tussen
zoutenzoetwater,onderanderebijdesluizeninde Afsluitdijk.

Dimensionering
Debellenschermenzijn aandeuiteindenvanhet tesanerenvakgeplaatst.Bijde
dimensionering isbewustrekeninggehoudenmetde(kleine]kansdat tochverontreinigingendoor hetbellenscherm zouden
komenenzichbuiten hettesanerenvak
zoudenkunnen verspreiden.Omdezereden
iseendubbel bellenscherm ontworpen met
eenonderlinge afstand vanéénmeter.Als
verontreinigingen doorheteerstescherm
zouden treden,zullendezedoorhet tweede
scherm worden tegengehouden.
Ookkantussendebeideschermen wordeningegrepen, mochtditnodig blijken.
Eenmogelijke ingreepzouhet injecteren
vanactievekooltussendebellenschermen
kunnenzijn,waarmeeopgelosteverontreinigingengebondenzouden worden.

Resultaat
Tijdens deuitvoeringiseenintensieve
monitoring uitgevoerd.Aandebeide zijden
vandebellenschermconstructiezijn omde
dagmonstersgenomenopéénmeterenop
z,5meterbenedendewaterspiegel.Vandeze
monsters ishetzwevende stofgehalte

bepaaldenookzijn inallemonsters devoorafvastgesteldoplosbarestoffen geanalyseerd.Dezeuitgebreidedatasetheeft uitgewezendatdebellenschermen naar
verwachting hebbengewerkt.Doorhetbellenschermzijn geenstoffen doorgedrongen,
zodat niet ingegrepen behoefde teworden.

Werking
Hoewerkteenbellenscherm?Het principeiseenvoudig.Opdebodemvanhet
kanaalwordengeperforeerdeflexibeleslangenafgezonken enverankerd.Met behulp
vaneencompressor wordteenoverdruk aan
luchtindeslangengebracht,metalsgevolg
eenopwaartsestromingvandelucht door
hetwater.Doordecirculerende stroming
binnen debellenschermen worden eventueelopwervelendeverontreinigingen terugin
deverontreinigdezonegebracht.Zowordr
eencompartiment gecreëerd,waarindeverontreiniging opzijn plaats blijft. Vanbelang
isvooreengoedeverankering tezorgenom
opbollingvandeslangtevoorkomen.Een
minimum aansedimentdient onderde
slangdoortekunnen ontsnappen.Wanneer
eenschipmetgeringesnelheid hergecreëerdecompartiment binnenvaart,zaldeopgewekteverticaalcirculerende stromingde
schonezwevendefracties ervan weerhouden
hetverontreinigdedeelintestromen ende
verontreinigdezwevendefracties inhet
compartiment houden.

Dewerkingvandestofzuiger iseven
ingenieusalseenvoudig.Hetapparaatis
gemonteerd opeenkraan opeenponton.De
stofzuiger isalshetwarebovendesliblaag
gehangen enheeft zohetslib weggezogen.
Aandestofzuiger ziteen kantelmechanisme,
waarmeeexactediktevandetebaggeren
laagkanworden ingesteld.Omdathetslib
opgezogen wordt,wordtrelatiefveelproceswatergebruikt.Ditisnadebezinkingvan
hetzwevendstofgeloosdinhetkanaaldeel,
waardebaggerwerkzaamheden plaatsvonden:tussende bellenschermen.
Inprincipezoudenopgelostestoffen in
het(proces)water kunnenzitten, dieniet
metdebezinkingvanhetzwevende stof
zoudenworden meegenomen.Doordeongezuiverdelozingvanproceswater zouden
dezestoffen inhetoppervlaktewater terecht
kunnen komen.Omdat het baggerproces
zichafspeelde binnen de bellenschermen,
wasdekansopverspreidingechter minimaal.
Dagelijks zijn monstersgenomen van
het kanaalwater nabij hetbaggervaarruig en
vanhettelozenproceswater.Uitdeanalyseresulraren bleekdat nauwelijks stoffen vanuitdewaterbodem inoplossinggaan inhet
kanaalwater.Denauwkeurigheid vanhet
baggervaartuigisdermategrootdatnauwelijks sprakeisgeweestvanopwervelingvan
zwevend stof
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Fryslânhelptbij
sanering buitengebied
WetterskipTtyslângaatdesaneringvan13.000
perceleninhetnier-kwetsbarebuitengebiedstimulerendooreenbijdragevanduizendeurote
gevenvoordeaanlegvaneenIBAofaansluiten
opherriool
Inprincipeishetplaatsenvaneenseptic
tankmeteeninhoudvanzeskubiekemeter
voldoendeomhetafvalwater optevangenen
tezuiveren,maarhetwaterschapwildeaanlegvanvoorzieningenmeteenhoogzuiveringsrendement stimuleren.Hetschaphoopt
daarmeeonzekerheden indehuidigewetgevingteondervangenenvoorbereidtezijnop
eventuelenieuwe,strengereregels.
WetterskipFryslânstreeft ernaardatde
Friesegemeenten IBA'saanleggenendeze
beschouwen alseendeelvandegemeentelijkeriolering.Bijkomend voordeelisdatparticulieren binnen énbuirendebebouwde kom
zoveelmogelijk gelijk worden behandeld.
Daarom kunnen zowelgemeenten alsparticulierengebruik makenvandestimuleringsregelingvanduizend europerIBAof
rioolaansluiting, f
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Baggeren op cm-niveau
Bijhetbaggerenwashetvanbelangom
datgenewegtehalen,watalsgevolgvande
brandinhetTwenthekanaal terechrwas
gekomen.Omditinbeeldtebrengen ishet
kanaalterplekkeintensiefbemonsterd en
geanalyseerd.Hetgingomeendunlaagje
bagger,datampergeconsolideerdwasen
heelsnelkanopwervelen.Vaneendeelvan
hetkanaalzou tien centimeter baggerverwijderd moeten wordenenvaneen ander
(groot]gedeelteslechtsdriecentimeter.Deze
lagenzijnzoinhetbestekbenoemd, waarbij
eenafwijking vanrweecentimeter alstolerantieisgesteld.
Opheteerstegezichteenwerkdat nauwelijks uitvoerbaar lijkt.Tochis hetgelukt.
Hetwerkisuitgevoerdmet een 'stofzuiger',
diehetslibalshetwarevandebodemzoog.
Metbehulpvaneenpersleidingishetslibwatermengsel naareenaantal beunbakken
gepompt,waarhetslibkonbezinken.Bijde
bezinkingzijn polymeren toegediend,diede
bezinkingaanzienlijkversnelt.Despecie
bezonkzosneldarhetwaterdirect achter
uitdebakkengeloosd konworden.Hierbijis
constant voldaan aandelozingseisvan100
mgzwevendestofper liter.

Conclusie
DoordebrandbijVredestein ontstond
eencomplexeverontreinigingvanhetwater
endebodeminhetTwenthekanaal.Om tijdenshetbaggeren tevoorkomendat verontreinigingen viazwevendstofofviade(opgeloste]waterfasezichverspreiden,blijken
bellenschermeneenzeerefficiënt middel.
Bijkomend voordeelisdegrote bedrijfszekerheidvandewerking.Inprincipekanalleen
decompressor uitvallen.Voordezekerheid
hield meneenextracompressorachterde
hand.Tevenszijn deslangenvande(dubbele)bellenschermen 'kruislings'verbonden
metdeaanwezigecompressoren.Bijuitval
vaneenvandecompressoren blijft inieder
gevaléénvandeslangenvanhetdubbelebellenscherminwerking.Tenslottezijndebellenschermendoorvaarbaarvoorbaggermaterieelenandereschepen.Daarnaast bleekdat
baggeraarsinNederlandinstaatzijn tebaggerenopdevierkantecentimeter.<f
ing.S.Bosening.J. Westerhof
(Tauw], ing.P.deVries (Vredestein
Banden), ing. E.Olgers (Dosco
Baggerwerken) enJ.Piel (H. Piel&
Zoon).

Rijnlandwilcompensatie oppervlaktewater
HetHoogheemraadschapvanRijnland wilcompensatievoorhetoppervlaktewaterdarinhaar
behecgebiedwordt^edemptofafgedamd.Dit
staatindebeleidsregel'Handhavingbergend
oppervlak'.Eenvergunningaanvragermoetinde
directeomgevimgvoorcompensatiezogen.
Alsdehoeveelheidoppervlaktewaterin
hethoofdwatersysteem vanRijnland minder
wordt,neemtdekansopwateroverlastroe.
Alleeninbijzonderegevallensremrhethoogheemraadschapinmethetafkopen vande
verplichtingomwatertecompenseren.Dit
geldwordtgebruiktomanderemaatregelen
tefinancieren diegedempt ofafgedamd
oppervlaktewater moeten compenseren.
Omookinderoekomstdrogevoetente
houden isRijnland bezigomde waterafvoer
tevergrotenvanhetgemaalinKatwijk.Verdercreëerthetschap waterbergingslocaties
indeNieuweDriemanspolder bijZoetermeerenZwaansbroekindeHaarlemmermeer, f
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