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ring van overtolligwater vindt plaats via een
overstortrand in deOostvest naar een noordelijker gelegen waterloop.
DeGoeseVesten baarden zowel de
gemeente alshet waterschap reeds lange tijd
zorgen.Door historische lozingen en riooloverstorten wasdeaanwezige sliblaag ernstig
verontreinigd geraakt met zware metalen.
Bovendien fungeerde het slib als nutriëntenbron voor het oppervlaktewater. De kwaliteit
van het oppervlaktewater werd dan ook gekenmerkt dooreutrofiëring en een verstoorde
zuurstofhuishouding. Overmatige algengroei
trad op,evenals een beperkt doorzicht en incidenteel vissterfte en stankoverlast.

WaterbodemsaneringDeGoese
Vesten:duurzaamherstelvan
hetwatersysteem
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WaterschapZeeuwse Eilanden maakte onlangs debalans opvan haar eerste integrale stadswatersaiierntg, waarbij waterketen en-systeem beidengrondig onder handen ztjngenomen. De uitgevoerde
werkzaamheden hadden betrekking opdevoormalige vestinggrachten 'GoeseVesten' rond het historischestadshart van Goes. Inmiddelsworden deeerste resultaten zichtbaar enmeetbaar. Dit artikel
geeft een beeld van de uitgevoerde maatregelen endetot op lieden bereikte resultaten. Het project
heeft nieuwe kennisenervaringen opgeleverd voortoekomstige stadsivatersaiicringeu.
DeGoeseVestenzijn het restant van de
vestinggrachten die rond 1420zijn aangelegd
rond Goes.Indegrachten liggen verschillende
kreekrestanten. DestervormigeVesten werden
oorspronkelijk gebruikt als verdedigingswerk
en voor het opvangen van regenwater en afvalwater uit destad.Tot het midden van de twintigste eeuw werd ruw hout voor de houtverwerkingsindustne opgeslagen in deVesten.
Toen dreven vaak veleboomstammen in het
water. Delozingen en het gebruik van deVestenzorgden voor vervuilingvan het water en
de bodem.Zowerd in 1930almelding gemaakt
van ernstige stankverspreiding uit deGoese
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stadsvesten en vonden ratten ereen geschikte
habitat. DeVesten zijn in die tijd gedeeltelijk
gedempt en doordichtslibben verondiept.
DeGoeseVesten bestaan momenteel uit
een aantal stilstaande waterpartijen met een
waterdiepte variërend van anderhalve tot twee
meter. Onderscheid wordt gemaakt tussen een
Westvest, die uit drie lobben bestaat, en een
Oostvest. DeVesten beslaan gezamenlijk een
oppervlak van bijna zeshectare en zijn onderling verbonden met duikers.Tot enkelejaren
geleden werden deVestengevoed met regenwater en door vier riooloverstorten. De afwate-

Debijzondere cultuurhistorische waarde
en de recreatieve functie van deGoeseVesten
rechtvaardigen een omvangrijke hersteloperatie.Bovendien vervullen deVesten een ecologische functie. Zij vormen namelijk de basis
voorde leefomgeving vaneen groot aantal
planten en dieren in het stedelijk gebied. De
GoeseVesten zijn tenslotte ook bijzonder,
omdat het een zoet oppervlaktewater isin een
regio met overwegend brak water.
Sanering overstorten
Omdeinvloed vandewaterketen opde
stagnante waterpartijen tereduceren,zijn in
het laatstedecennium vandevorigeeeuw alle
riooloverstorten doordegemeente afgekoppeld.
In vervolgopdezeoperatie ishet watersysteem
onder handen genomen.Deuitgevoerde maatregelen omvatten het verwijderen vande nutriëntrijke en ernstigverontreinigde sliblaagen
deherinrichting van deoevers.Het hoofddoel
vandemaatregelen washet opheffen vande
bodemverontreiniging en deschadelijkegevolgen hiervan.Inaansluiting hierop is gestreefd
naareenduurzaam ecologisch herstel en beheer
van het watersysteem.

EenoverzichtvandeGoeseVesten.
Oostvest

Westvest-noord

Westvest-midden
Westvest-zuid

gemeenteGoes
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Sanering waterbodem
Voordesanering bestond de waterbodem
grofweg uit een 50tot 80cm dikke zwakzandigeen sterk humeuze sliblaag.Dezelaag was
plaatselijk sterk verontreinigd met zware
metalen en PAKen was bovendien opgeladen
met stikstofen fosfor, plaatselijk tot 70cm
diepte. Desamenstelling van deoorspronkelijkebodemlaag liepuiteen van slappe klei tot
veenen zand.Desliblaag moest geheel worden
verwijderd. Hierbij iseengemiddelde hoeveelheid achterblijvend slib(inclusiefmors)getolereerd van drie centimeter voor de Oostvest
en tien centimeter voorde Westvest.
Herinrichting oevers
Deoevers rondom deVesten zijn opnieuw
aangelegd.Omdat destabiliteit tijdens de baggerwerkzaamheden te handhaven, zijn vooraf
palen geslagen tussen de bestaande oeverpalen.Vervolgens zijn deoeverbestortingen verontreinigd slib langsdeoevers verwijderd en is
een schone kleilaag aangebrachr. Tenslotte is
gekozen vooreen natuurvriendelijke herinrichringvan deoevers.Desoorten dievoorkomen zijn kalmoes,gelelis,diversesoorten zegge,zwanebloem, dotterbloem, rietgras,
moerasspirea,mattenbies,grote wederik, kleine lisdoddc,gewone kattenstaart en moerasvcrgcet-mij-nict.

Communicatie
Communicarie isbij desanering van een
stadswater een belangrijke factor voor het verloopvan het projecr. Naast de reguliere communicarie russen het waterschap,de gemeente,de provincie,deaannemer en het
adviesbureau, ismet name de communicatie
met de indirect betrokkenen bepalend voor
het draagvlak en dus ook voorde evenruele
weersrand die het project ondervindt.

Resultaten
Sancringsresultaat
Over beidesaneringen bezien, is voldaan
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aan de voorafbepaalde hoeveelheid te verwijderen slib.Opvallend isdat uit deOostvest bijna 13 procent meer specieis verwijderd dan
wasvoorzien, terwijl uit deWestvest ruim 14
procenr minder isverwijderd. Voorde Oosrvest
geldt alsverklaring dat de verontreiniging dieper bleek tezitten dan aanvankelijk was voorzien. BijdeWesrvest isuitgegaan van een vereenvoudigd theoretisch profiel van de grillige
bodem.Tijdens de uitvoering bleek echter dat
de aannemer het grensvlak tussen slib en 'vaste'bodem opdiverse plaatsen (bij zandige
bodem) goed kon voelen en dit ook heeft aangehouden.
Uit deOostvest isbijna 20.000 kubieke
meter slib verwijderd en bleefcirca600kubieke
meter achter, wat overeenkomt met een
gemiddelde Iaagdikte van drie centimeter. Uit
deWestvest isbijna 16.000kubieke meter verwijderd en bleefcirca 1.600 kubieke meter slib
achtergebleven. Dezehoeveelheid komt overeen met een gemiddelde Iaagdiktevan zes centimeter in de noordelijke loben een gemiddelde Iaagdikte van acht centimeter in de
middelste en zuidelijke lob.
Waterkwaliteit
Zowel in deOostvest alsdeWestvest wordt
elke maand de waterkwaliteit onderzocht.
Vanwege het baggeren waser tijdelijk veel
stikstofen fosfaar opgelost in het water, maar
na het baggeren isdit weer fors afgenomen. De
stikstof- en fosfaatnorm voor eutrofièringsgevoelige,stagnante wateren, respectievelijk 2,2
en 0,15mg/l, wordt op dit moment nog zelden
gehaald. Dechlorofylnorm van 100ug/1is na
het baggeren wel weergehaald. Ofhet herstel
van dewaterkwaliteit zich doorzet voor wat
betreft algengroei,zalmoeten blijken uit
monitoringsresultaten in dekomende periode
van circatweeà driejaar.
Kosten
Dewerkelijke projectkosten zijn lager uitgevallen dan voorafwasgeraamd door het

Departijen metwiedemaatregelen besprokenmoestenworden.
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waterschap.Dit ismet name het gevolg van
eengunstige overeenkomst met de slibverwerker en lagereaannemerskosten. Rekening houdend met voorbereidingskosten, interne kosten van het waterschap en de herinrichting
van deoevers bedragen degemiddelde kosren
bijna 200gulden per verwijderde kubieke
meter. Hiervan komt ruim de helft voor rekening van de bergingskosten van het slib.

Ervaringen
Subsidie
Het verzoekaan het Rijk en provincie om
een financiële bijdrage isgehonoreerd. Vooraf
wasechter niet (volledig) bekend welke kosten
binnen desubsidieregeling vielen, waardoor
diversekeren overleg noodzakelijk was.Het
betrofhier posten alsinterne personeelskosten
van het waterschap,herinrichting van de
oevers,stagnatie door vondst van explosieven
en het uitvoeren van trillingsonderzoek na een
schadeclaim.
Bn^enuuavkeiuicjlicid
Het bereiken van de saneringsdoelstelling
isonder meer afhankelijk van de vererste baggernauwkeungheid. Dezeeis heeft consequenties voorde keuzevan debaggermethode, de
productiviteit en dus voorde uitvoeringskosren.Deinspanning die moer worden geleverd
om aan dezeeis tevoldoen, wordt ook bepaald
door lokaleomstandigheden zoals waterdieptc
en bodemgesteldheid (grondsoort, samendrukbaarheid, grilligheid bodemoppervlak en
bodemprofiel).
Gebleken isdat een strenge eiseen negatieve
invloed kan hebben opeen goede ontgraving
van de sliblaag.Doordat meer baggerslagen
nodig zijn, vindt een verstoring plaats van de
vastebodem waardoor descheiding tussen de
sliblaagonduidelijk wordt.Tot slot isde baggernauwkcLirigheid bepalend voorde keuze
vande meetmethode waarmee de voortgang
van het baggcrwerk word gecontroleerd.
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Slibmetingen

type baggerwerktuig van onderschikt belang
voor wat deverspreiding en vertroebeling van

Dein hetbestekvoorgeschreven meetme-

Blik naar de toekomst
Dewijze van beheer van deGoese Vesten

thode tercontrolevandebestekseisen,isbij aan-

het oppervlaktewater betreft. Maatregelen ter

zal in detoekomst eengrote invloed hebben

vangvandesaneringvandeOostvest nog nader

beperking van vertroebeling van de waterko-

opde waterkwaliteit en deecologische waar-

afgestemd opdevereiste maaknauwkeurigheid

lom zijn bij saneringen van stagnante en

den van het watersysteem.Alsstagnant en

endelocaleomstandigheden.Vanwegede

ondiepe wateren veelal niet doelmatig.

ondiep stedelijk watersysteem zullen deGoese

beperkrewaterdicpte,deaanwezigheid vaneen

VoordeOostvest was in het bestek een

Vesten gevoelig blijven voor eutrofiëring. Door

omvangrijke 'dikwatcrlaag',het reliefm devaste

milicugrijpcr met gesloten vizicrbak of knij-

een zorgvuldig integraal watcrsystecmbehccr

bodemenvanwegedesomsonduidelijke over-

perbak voorgeschreven. Met deze techniek kan

toe te passen isde eutrofiëringsproblematick

gangtussensliben vastebodem,moest inde

vertroebeling van het oppervlaktewater en ver-

tebeheersen en krijgt het watersysteem de

praktijk nauwgezet en veelvuldig worden geme-

spreiding tijdens deontgraving van verontrei-

kans zich tot een stabiel, ecologisch waardevol

ten.Demetingen met depeilstok met voetplaat

nigd slib worden beperkt. Nadeel van de

stadswatersysteem teontwikkelen.Zozal

5x5cmwerduiteindelijk het meest betrouwbaar

vizierbak vormt de lagereproductiesnelheid en

periodiek baggeren van de waterbodem nood-

enreproduceerbaar bevondenenbovendien snel

derelatieve gevoeligheid voorgrove delen

zakelijk blijven alsbeheersmaatregel omdat in

enpraktisch uitvoerbaar.Tercontrolezijn daar-

(viziersluit dan niet).

stagnante watersystemen desublaag altijd

naast regelmatigzuigerboringen uitgevoerd.

Tijdens deuitvoering van de Oostvest isde

Afvoer baggerspecie
Alsuitgangspunt voordeafvoer van het slib
isgesteld dat het transport perasdoordesmalle

aangroeit door onder meer bladvalen inwaai-

aannemer na overleg met het waterschap over-

end stof Ookdewateroevers zijn onderdeel

gegaan naar ontgraving met een open bak,

van het watersysteem en vragen om een zorg-

omdat veelpuin werd aangetroffen langs de

vuldig beheer om degewenste flora en fauna

oevers vande Oostvest.

teontwikkelen en ongewenste planten endieren tebenadelen. Verder speelt het visstandbe-

woonstraten langsdeVesten voorzover moge-

heer een belangrijke rol inde bestrijding van

Communicatie

lijk voorkomen diende teworden.Om eventuelehinder voor toeristen tebeperken,isgekozen

eutrofiëring. Een overmaat aan witvis (karper,

Uitdenaafronding van desanering van

blankvoorn) veroorzaakt een bodemomwoe-

voor uitvoering van dewerkzaamheden buiten

Oost-enWcstvestgehouden enquêtes onder

hetzomerseizoen. Voorhet transport van bag-

omwonenden blijkt datdegekozen aanpak van

hng, hetgeen waterplanten belet te wortelen

gerspecie binnen desanermgslocatie isom deze

voorlichtingzeer isgewaardeerd. Erzijn enkele

en vertroebeling van het water bevordert. Wit-

redengebruik gemaakt van beunbakken.De

klachten geweestoveronder meer tnlhngsscha-

vis vangt bovendien het zoöplankton als de

bakken zijn tijdens het baggeren aan het kraan-

deen verderspraken omwonenden hun zorg uit

natuurlijke vijand van algen weg, waardoor

ponton gekoppeld om morsverliezen te beper-

over hetonderhoud m derockomsr (zwerfvuil,

algen weer meer kans hebben. Roofvissen zoals

ken.Ter plaatsevande losplaatsen isde bagger-

onderhoud groen).Waardering van omwonen-

snoek daarentegen woelen de bodem niet om

specievanuit debeunbakken overgeladen naar

den voordeuitvoering van hetwerk bleek uit

en vangen de witvis wegwaardoor eutrofië-

vloeistofdichte vrachtwagens met behulp van

hetaanbieden vaneenPaasontbijt aandemede-

ring bestreden wordt. Desnoek heeft echter

eengrijperkraan. Om beschadiging en veront-

werkers vandeaannemer bijdeOostvest en het

weer helder water en voldoende schuilmoge-

reiniging vandeoevers tebeperken,isdelos-en

planten vaneenvlagopeenvogeleilandje inde

hjkheden in devorm van waterplanten nodig

overslagplaats voorzien vaneen vloeistofdichte

Wcstvestalsdank voorhetoptijd enzonder alte

om tekunnen overleven.In overlegmet de

folie-onderafdichting.

veeloverlastgereedkomen vanhet werk.

plaatselijke visvereniging wordt onderzochr of

Over het algemeen bleekdat men vooral
Waterkwaliteit
Aangezien desanering plaatsvond in een
gesloten watersysteem, was dekeuze van het

en hoeveel witvis er nog moet worden afge-

aandachr had voor de inrichting van het

vangen. Een ander aandachtspunt is het

gebied, zoalsde inrichting vandeoevers en de

beperken van dehoeveelheid eenden en het

aanleg van vogeleilandjes.

voorkomen van overdadig voeren door omwonenden.
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Tot slot zijn ook maatregelen als periodie-

VerloopwaterkwaliteitinGoeseVestennaafronding vandewaterbodemsanering.

keopschoning van zwerfvuil, overmatige drijfalgen ofkroos en ook voorlichting een vorm
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van beheer om het stedelijk water 'DeGoese
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