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wordenverwijderd tenbehoevevandenautischefunctie,omdewaterafvoer tekunnen
garanderenofvooreenbetere waterkwaliteit.
De slibaanwas,berekendopééntotdriecentimeterperjaar,bedraagtintienjaarcirca3,7
miljoen kubiekemeter.Demargeronddeze
hoeveelheidbedraagtvermoedelijk 20 tot
30 procent.Detotaletebaggeren hoeveelheid
intienjaar komthiermeeopcirca6,5 miljoen
kubiekemeter.
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Parallel aan rietlandelijkeTietijarenscenario waterbodemshebbendegezamenlijke waterbeheerders
indeprovincieFlevoland de waterbodemproblematiekinkaartgebrachten, op provincialeschaal,
naaroplossingengezocht. Debinnendtjkseslibproblemariek indeprovincieFlevoland is111 essentie
geen kwalitatiej maareenkwantitatiejprobleem.Dehuidigebaggervoorraad en deslibaanwasgedurendetienjaar tezamen bedradencirca6,5miljoen kubiekemeter.Meerdan95 procenthiervanvalt 111
deklassen0-2. Allereerstisbekekenopwelkemilieuhygiënischverantwoordewijze hetbaggeraanbod
kanwordenteruggebracht.Deuitvoering van diverse maarregelen(zowelop hetgebied van regelgeving alsuitvoering 111 hetveldI heeft tweeejjecten:hetabsoluteaanbodvandetebakerenspecie
daaltendeverhoudingwel-versusuict-verspreidbaarwordtgunstiger.Vervolgensmaaktdegemiddeldrelatie/geringeverontreinigingsgraad van despeciehetmogelijkdatdevoorgesteldeaanpak
hoo/dzakelijk isgcbasecrdop toepassingalsbodemenhergebruikinwerken.Hiermeesluiten dewaterbeheerdersindeprovincieFlevoland aan bijhetbestuurlijk advieslandelijkeTieuiarensccuano1.
Injuni 2000isderegionale projectgroep
WaterbodemsFlevolandopgericht.Deprojectgroepbestaatuitvertegenwoordigersvan
Rijkswaterstaat-directieIJsselmeergebied,
ProvincieFlevoland,WaterschapZuiderzeelandendegemeentenAlmere,Zeewolde,
Lelystad,Dronten,UrkenNoordoostpolder.
Deprojectgroep houdtzichbezigmetde
regionaleaanpakvandebaggerspecieuitbinnendijkse oppervlaktewateren indeprovincie
Flevoland.Ditgebeurt indriefasen:
hetinventariseren vandewaterbodems in
deprovincie,
hetopstellen vaneenregionaleverwerkingsstructuur
enhetmakenenimplementeren vaneen
uitvoeringsplan.

vaneenregionale verwerkingsstructuur.
De omvangvandebaggervoorraad
bedraagtcirca 2,8 miljoen kubiekemeter.Het
gaatdaarbij hoofdzakelijk omslibdatmoet
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UniekinFlevoland isdeaardvande verontreiniging:hetovergrotedeelvandespecie
valtindeklassen0-2. De sterkerverontreinigdeklassen3en4wordenbinnendijks slechts
sporadisch aangetroffen. Hetisdebedoeling
datdezehoeveelheid(circa70.000kubieke
meter)uiterlijk in2005isafgevoerd naarhet
depotIJsseloog.Dewaterbodemproblematiek
indeprovincieFlevolandkandaarombeter
wordengekenmerkt als eenhoeveelheidsvraagstukdanalseenkwalitatiefprobleem.De
aardvandeproblematiek,endaarmeede
mogelijkeoplossingen,isdanookwezenlijk
andersdanmetnameindeRandstadprovincies(bijvoorbeeld deprovincieNoordHollandïi).
Vandeintotaal6,43 miljoen kubieke
meterbaggerspecie,dieinklasse0/1/2wordt
ingedeeld,kancircaviermiljoen kubieke
meter nietopdeaangrenzendeoeversworden
verspreid.Hiervoormoet,bij ongewijzigd
beleid,elderseenbestemmingwordengevonden.Hetbetreft specieinstedelijk gebied,
milieubeschermingsgebieden enwatergangen
waaropdeontvangstplicht indekeurnietvan
toepassing is.
Volumereductie
Allereerst is ineen tussenfase onderzocht
in hoeverre de totale hoeveelheid te verwerken

Het resultaat vandeinventarisatie van de ba^ervoorraad inderegionalewaterenvan Flevoland.
Baggervoorraad2,8 miljoen m3
1.400.000
1.200.000
1.000.000

E klasse 4
• klasse 3
Dklasse 2
S klasse1
• klasse 0

800.000
600.000 -

Deeerstefaseisinmiddelsafgerond en
heeft eenactueelprovinciedekkend beeld
opgeleverdvandeindewatergangenaanwezigebaggervoorraad,alsmededekwaliteitdaarvan(zie afbeelding 1)2;.Dezeresultaten zijn
ookinhetkadervanhetlandelijke Tienjarenscenariogebruikt.Ditartikelgaatoverde
resultatenvandetweedefase,hetopstellen

O)

nco

400.000
200.000

Provincie

Waterschap

Gemeenten

H 2 o S i8-2oo2 31

PLATFORM

enkelegrote infrastructurele projecten. Voor
het residu dat overblijft bij zandscheiding,zal
een passende bestemming moeten worden
gezochr, bijvoorbeeld depot IJsseloog.
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Hetresultaatvanheruitvoerenvanalle volumereducerendemaatregelenopdehoeveelheden(in tienjaar)en
verdelingvanverspreidbaarenmet-verspreidbarespecre.
Vol.sc.o=geenvolutnebeperkenàemaatregelen.
Vol.sc.max.=allevolumebeperkendemaarregelen.

baggerspecie kan worden teruggebracht op
een verantwoorde wijze. Mer veranrwoord
wordt bedoeld:erontstaat geen hindet vanuit
milieuhygiënisch oogpunt ofqua ruimtegebruik en deveiligheid (met het oogop overstromingen) komt niet in gevaar.
Een reductie van de totale hoeveelheid te
verwerken baggerspecie kan worden bereikt
door:
•

het niet verwijderen van een deelvan de
huidige baggervoorraad door het aanpassenvan de leggerdiepte.
Dit isalleen mogelijk in provinciale en
gemeentelijke wateren, mits een voldoende
watetafvoerende capaciteit is gewaarborgd.
Voorwarerschapswateren geldt dat de
bestaande onderhoudsprofielen niet kunnen
worden aangepast;
•

preventieve maatregelen

Het gaat om zowel devermindering van
de slibaanwas alsdeverbetering vande kwaliteit van het nieuw gevormde sediment. Voorziene maattegelen zijn het aanbrengen van
een slibvang in poldersloten (die veelal particulier beheerd worden),zodat de aanwas in
tochten en vaarten vermindert en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, waardoor
minder bodemdeeltjes van deoevers in de
waterloop terechtkomen. Deaanpak van diffusebronnen leidt tot een lagere verontreinigingsgraad van baggerspecie, met als gevolg
dat meer baggerspecie kan worden verspreid;
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•

het verruimen vande verspreidingsmogelijkheden van baggerspecie door:

-

het aanpassen van een artikel uit de keur,
zodat deontvangstplicht niet alleen voor
warerschapswateren maar ook voor provinciale en gemeentelijke wateren geldt;
HjO
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het aanpassen van de Provinciale Milieu
Verordening (PMV),waarmee het mogelijk
wordt klasse ï-en 2-slib toch opde kant te
zetten in stedelijke gebieden (waar fysiek
mogelijk) en in milieubeschermingsgebieden.
Indien allemaatregelen volledig worden
uirgevoerd, leidt dit tot een kleinere hoeveelheid rebaggeren specie(volumereductie van
circa0,51 miljoen kubieke meter in tienjaar) én
een toename van de hoeveelheid verspreidbare
specie(afbeelding 2).Dekosrenreductie in
gevalvan het uitvoeren van alle maarregelen
is,afhankelijk van dekeuze voor dewijze van
verwerking, aanzienlijk: circa45miljoen euro
voor degehele planperiode.

Bestemming van de specie
Het uitgangspunt isdat de oplossingen
realistisch, dat wilzeggen zowel milieuhygiënisch als financieel-economisch veranrwoord
moeten zijn.Niet alleen isgekeken naar oplossingen diemomenreel reeds volledigzijn ingebed in dewet- en regelgeving maar ook naar
verwachre ontwikkelingen daarin. De volgendebouwstenen zijn bestudeerd:

Voorde in Flevoland voorkomende kleiige
specie ligtdesituatie anders.Voorklei is sprakevaneen overschot. Met name bij de bouw
van nieuwe wijken inAlmere en Lelystad komt
veel kleigrond vrij waarvoor niet eenvoudig
een bestemming tevinden is.Dit materiaal is
hoofdzakelijk schoon. Producten uit baggerspeciezullen met dezeschone grond moeten
concurreren voor de toepassing in werken.
Teneinde dit terealiserenzullen afspraken
noodzakelijk zijn: deverplichring voor beheerders om producren uit baggerspecie in werken
toe tepassen en/ofeen terugnameverplichring.
Om opgrore schaalgerijpte baggerspecie
alssecundaire bouwstoftekunnen toepassen,
zullen doorgangsdepots moeten worden gerealiseerd. Het benodigde oppervlak bedraagt
20ha.Rijping in een aantal decentrale depots
isgoedkoper dan in één (cenrraal) oftwee
depots.De transportkosten zijn bij decentrale
depots lager.Deuiteindelijke keuze voot het
aantal depots zalechter mede afhangen van de
toepassingslocaries van degerijpre baggerspecieen de beschikbaarheid van locaries.

Actie/bodembeheer
Bijdezeoprie wordt baggerspecie direct,
dat wilzeggen zonder ontwarering vooraf, hergebruikt alsbodem, met alsdoel om de agrarische productieomstandigheden (met name
drooglegging) oppeil tehouden. Hiervoor
benodigd zijn onder meer beleid dat deze handelswijze ondersreunr, een maatschappelijke
wens om het materiaal voordit doeleinde te
gebruiken en goedgekeurde bodemkwaliteitskaarten met het oogopdetoepassing van het
standstill principe (bodemkwaliteit mag niet
verslechteren). Bijde toepassing op landbouwpercelen zullen vanuir desector vragen worden
gesteld over fyrosamraire aspecten: kunnen
plantenziektes als rhizomanie worden overgebrachr? Srudies van onder meer het Instituut
voor Rationele Suikerproductie duiden erop
dat dezemogelijkheid bestaat. (Praktijk)onderzoekzal hier meer duidelijkheid over moeren
geven.

Secundaire bouwstof
Na uitvoering van de volumereducerende
maatregelen blijft slechts circa0,06 miljoen
kubieke meter zandige niet-verspreidbare baggerspecie over, waarvoor een bestemming
moet worden gevonden. Het zand dat hieruit
wordt afgescheiden, zal naar verwachring eenvoudig kunnen worden afgezet op de grondsroffenmarkt; aan ophoogzand isde komende
jaren een voorrdurende grote behoefte ten
gevolge vandeuitbreiding vanAlmere en

Om degedachten tebepalen is berekend
welkeoppervlaktejaarlijks met circa 20cm kan
worden opgehoogd alsalle niet-verspreidbare
klasse0/1/2 hiervoor wordt toegepast: circa
55ha.
Diepe putten
Het verondiepen van diepe purten (voormaligezandwinputten) met baggerspecie
wordt sinds enkelejaten beleidsmatig gezien
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Devawertingsscenario's.

alseen mogelijke bijdrage aan deoplossing van
de waterbodemproblematiek.Uit studies (uitgevoerd door Rijkswaterstaat-AKWAt!) blijkt
dat de belangrijkste belasting van de omgeving
plaatsvindt tijdens de vulfase (en niet tijdens
ofna deconsolidatiefasc). Dit betekent dat
maatregelen ter beperking van deze belasting
met name moeten zijn gericht op devulfase en
in mindere mate opde fasen erna.Belangrijk is
dat het verondiepen van diepe putten niet
alleen bijdraagt aan deoplossing van de waterbodemproblematiek, maar ookeen bijdrage
kan leveren aan het verbeteren van het recreatieveen/ofecologische functioneren van het
oppervlaktewater. Bijdeplanvorming voor het
verondiepen van diepe putten met baggerspecieiseen goede communicatie met omwonenden enandere betrokkenen essentieel.
In deprovincie Flevoland zijn tenminste
twee putten aanwezig, waarop de verplichting
rust om een verondieping uit te voeren. Het
benodigde volume (grond of baggerspecie)
bedraagt enkele miljoenen kubieke meter.

Verwerkingsscenario's
Dehier besproken mogelijke bestemmingen zijn opgenomen in verwerkingsscenario's
(afbeelding 3).Alsreferentie iseen scenario
bekeken waarin allespecie wordt gestort in een
nieuw aan te leggen baggerdepot ('à la IJsseloog').Voordeonderlinge weging zijn, conform
deaanpak van Rijkswaterstaat-AKWA bij het
project Impuls B25), viercriteria onderscheiden:
•

milieuscore:desom van detotale milieueffecten, bijvoorbeeld de besparing van
depotvolume en het energieverbruik;

•

kosten:de totale kosten van baggerentransport tot en met toepassen/verwerken/bergen;
maatschappelijkdraagvlak: het ruimte-

•

beslag,deduurzaamheid van de oplossing,
de ruimtelijke inpassing en de hinder van
de activiteiten;
•

verontreinigde baggerspecie.Een duidelijkevoorkeur bestaat voor binnendijkse
diepe putten. Met name omwille van het
gebiedsvreemde karakter van de onderhoudsspecie ligt gebruik van putten in het
IJssclmeeren derandmeren minder voor
de hand.

onzekerheden.

'Onzekerheden' isopgesplitst in 'afzet producten', 'regelgeving en beleid' en 'aanbod en
logistiek'. Dereden hiervoor isdat deafzet van
deproducten veelmeer lokaal kan worden
gestuurd (afspraken over terugname bijvoorbeeld)en dat regelgeving en beleid ten dele een
provinciale, maar zeerzeker ookeen nationale
dimensie heeft (met andere woorden: minder
rebeïnvloeden).Aanbod en logistiek heeft
betrekking opdeflexibiliteit van het scenario
bij wijzigingen van het baggervolume. Door de
projectgroep isaangegeven dat de volgende
aspecten hetzwaarst dienen tewegen: milieu,
maatschappelijk draagvlak en financiën. Aan
de aspecten die te maken hebben met onzekerheden werd een lagere wegingsfactor toegekend.

Scenario 4bgeniet een lichte voorkeur
boven beide andere scenario's.De definitieve
keuze hangt onder meer afvan overleg met
betrokkenen overde vraag naar grondstoffen
en dewens om bepaalde maatregelen (verbetering drooglegging, verondiepen zandwinputten) tot uitvoering tebrengen. Hiertoe vindt
momenteel overleg plaats.
Opvallend isdat het verwerkingsscenario,
waarbij allespeciewordt gestort, het laagst
scoort. Hieraan liggen onder meer ren grondslagde relatiefhoge kosten (niveau IJsseloog)
en debeperkte milieubaten van storten.

Uitwerken
Devolgende stap isom alle volumebeperkende maatregelen verder uit tewerken: aanpassing artikel keur, aanpassing PMV,aanpassen van deonderhoudsdiepte en aanhaken bij
dediverse preventieve maatregelen.
Ten behoeve van de verwerking van de
circa 1,9 miljoen kubieke meter niet-verspreidbare baggerspecie zalworden gezocht naar de
meest optimale bestemming: terreinen voor
ophoging met het klasseomateriaal en (een)
zandwinput(ten) voor het licht verontreinigde
materiaal.•"
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•
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rijping. Gerijpte baggerspecie wordt
gebruikr bij infrastructurele werken;
verwerkingsscenario 3:zandscheiding en
actiefbodembeheer voor het niet-verspreidbare klasse0/1/2 materiaal. De
belangrijkste toepassing in het kader van
actiefbodembeheer is het ophogen van
landbouwpercelen diemomenteel een te
geringedrooglegging kennen. Dezegebieden zijn voornamelijk in het westen van
deprovincie te vinden;
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verwerkingsscenario 4b.Actiefbodembeheer met schoneonderhoudsspecieen het
herinrichten van diepe putten met licht
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