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NVA symposium
Baggerspeciedepots
OnlangsisdeEuropeseRichtlijn voorhetstorten vanafvalstoffen gepubliceerd.Wat isde invloed
vandeRichtlijn ophetstortenvanbaggerspecieinNederland?EnookishetBouwstoffenbesluit van
krachtgeworden.Kandaar indepraktijk meewordengewerkt?
Overdezevragen organiseerdeNVA
Programmagroep7op20oktober een
symposium. Sprekerswaren deherenWeisscher (VROMJ,Schaap(RWS), Laboyrie
(Advies-en Kenniscentrum Waterbodems]
enBudde(RWS). Onder leiding vande
dagvoorzitter, KeesZwakman, vonden er
tussen inleiders enaanwezigen bijzonder
levendigediscussiesplaats.

bergingineendepot alsIJsseloog, midden
inhet water.Maar isbijvoorbeeld de Slufter,
met bergingonder water,opderand van het
landgelegen,eenberging in oppervlaktewater?Ookdeberging inkleine wateren, afgedamdehavensofvolgelopenzandputten, die
volledigworden gevuld, lijken mogelijke
discussiepunten.
Het onderscheid tussen storten en
bewerken lijkt helder:rechnieken als(biolo-

somsgevaarlijk afval. Tenslottezorgrde
Nederlandse geologievoorproblemen.We
hebben renopzichrevan andere Europese
landen relatiefveelbaggerspecieeneenrelarieflekkeondergrond. Aandeeisvaneen
percolaaropvang kan inNederland eigenlijk
niet worden voldaan.
DeRichtlijn zalinNederland worden
geïmplementeerd middels eenMinisreriële
Regeling.Daarnaast zalanderewet- en
regelgeving worden aangepast. InhetBAGA
zalbaggerspeciespecifiek worden uitgezonderd;baggerspecieisdan nooit eengevaarlijke afvalstof Dezeaanpassing loopt vooruit opdeinvullingvan hetbegrip 'hazardous waste'in Europees verband. Ookis
baggerspecie tot 2002aangewezen alsper
definirie 'niet reinigbaar',zodat overde
berginggeen afvalstoffenbelasting hoeft te
worden betaald.
AandeMinisteriële Regeling wordt
gewerktdoorhetAdvies-en Kenniscentrum

Op ïójulij.1. isRichtlijn 1999/31/EGvan
deRaadvan 26april betreffende het storten
van afvalstoffen gepubliceerd, na9jaar voorbereiding.Enbaggerspecie bergen isstorten.
Toch verandert demanier, waaropspecie
moet wordengeborgen niet onmiddellijk.
Deregeringdient deRichtlijn binnen 2jaar
indewetgeving teimplementeren. Endan
dienen destottplaatsen aandenieuwe
Nederlandse regels tevoldoen.Nieuwe
stortplaatsen direct;dealinbedrijf zijnde
binnen rojaar (alszedan nietwordengesloten).
Voorstorten van afval zaldat betekenen,
dat ereen bodemafdichting moet zijn
(bijvoorbeeld aaneengesloten kleilagen van
voldoendedikte)ofmoet worden aangelegd
(folie),aangevuld met een percolaatopvang
en afvoer. Ookkaneen bovenafdichting
wordengeeist.Dezeregelsgelden in Nederland overigens aljaren voorde inrichting
van'normale' afvalbergingen.

DeAvenjhaven,debinnenzijdevanliettaludwordtafgedichtmetjolie (foto: H. vanVliet).

HoezaldenieuweNederlandse regelgevingvoorbaggerspecieernu uitgaan zien?
Voorsommige vormen vanstotten blijkt de
Richtlijn helemaal niet van belangte zijn!
Ruwweg:storten van baggerspecie in oppetvlaktewater valt niet onder de Richtlijn,
storren opland wel.OokisdeRichtlijn niet
van toepassingopbewerken en tijdelijke
opslag.Betgen vanuit kleinevaarwegen op
deoevers blijft mogelijk, evenalsdetoepassingalsmeststofofgrondverbeteraar. Maar
erzijn haken enogen.Onderstorten in
oppervlaktewater kan deberging in diepe
putten worden verstaan enooknogwelde

gisch)ontwateren, rijping e.d.zijn vormen
van bewerken.Het laten consolideren van
baggerspecieisdat niet.Verderstelt de
Richtlijn,dat opslagvanlanger dan rjaar
storten is.Uiteraard kanherzijn, dat bewerkingen,zoalsontwateren, langer duren dan
rjaar.Uitgezonderd isweerdeopslagvoorafgaand aanbehandeling (alsdat tenminste
inderegelminder dan 3jaar is).Een
probleem isook,darhet onder water storten
vangevaarlijke afvalstoffen welonder de
Richrlijn valt.Enbaggerspecie isvolgensde
huidigeNederlandse regelgeving (hetBAGA)

Waterbodems.Erdienen maarregelen te
worden getroffen, omnegatieveeffecten op
het milieu zoveelmogelijk te voorkomen,
zoweltijdens het vullen vanhetdepot,als
daarna.IndeRegelingwordr nadrukkelijk
rekeninggehouden metde eigenschappen
van baggerspecie.DeEuropeseRichrlijn is
eigenlijk alleen gericht opdroge afvalstoffen.Baggerspecie heefr voordebergingeen
aanral posirieveeigenschappen:een laag
gehalte aan oplosbare verontreinigingen,
een lagedoorlatendheid (na consolideren)
en,onder water,deverminderde mobiliteit
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vandeverontreinigingen. Ditgeldt ookvoor
baggerspecie, waardezandige fractie uit is
verwijderd.
DeNederlandse insteek is,dateerst
wordt gekekennaar dekwaliteit van het
porienwater t.o.v.destteefwaarden voor
grondwater, dan ofdedepotflux niet te hoog
isen tenslotte ofdeverspreidingbinnen de
perken blijft. Alstoelaatbaar beïnvloed
gebied wordt daarbij 1 depotvolume in
10.000jaar gezien.Demobiliteit vande
verontreinigingen kan laagworden gehoudendoorpeilbeheersing endoor het
aanbrengen vanorganisch (aangerijkt)
materiaal opdebodem endetaluds.Een
dwingende eiszalzijn, dat erbij gebleken
noodzaak altijd eengeohydrologisch isolatiesysteem aangelegd moet kunnen worden.
DeRegelingzalgelden voorbergingopland
enin water.
Als'Brussel'ookvindt dat deNederlandse Regelingzelfs nogbeter isdan watde
Richtlijn voorschrijft, kan desinds het
Beleidsstandpunt Baggerspecie ingeslagen

sluis.Vanaf1979wordtAverijhaven gebruikt
voorhet bergen vanverontreinigde specie.
Eerstalsonderwaterdepot, maar in 1990is
deonderwaterdam opgehoogd tot 5m
bovenmaaiveldennu wordteen ringdijk
tot 10 m boven maaiveld aangelegd.De
totale bergingscapaciteit wordt 2miljoen
m'.Voordeaanlegworden LDstaalslakken
gebruikt. Doordehogehaakweerstand van
dezeslakken iseensteil talud mogelijk en
dat resulteert ineen maximaal volume.Na
vooronderzoek leekgebruik vandeslakals
klasse 1 bouwstofmogelijk. Maar tijdens de
aanlegbleek,dat sprake wasvan klasse2.
Aanpassing vanhetontwerp wasdus nodig.
Terisolatiewordt debinnenkant van het
talud afgeschermd door folie,de bovenkant
door een verhardeweg.Defolie loopt tot10
meter overdereedsgestorte specie.Datis
eenzocompactemassageworden,dat beïnvloedingvandeondergrond nauwelijks aan
deordeis.Overigenskaneen vraagteken
worden gezet bij deeisenvan het Bouwstoffenbesluit. Debeoordeling isgebaseerd
ophet volledigdootstromen van het dijklichaamdoor regenwater. Maar demaxi-

niet vanstarre voorschriften. Rijkswaterstaat dient aan tegeven,hoeaandedoelvoorschriften zal worden voldaan.Dat
gebeurt door het opstellen van beheersplannen,diewordenaangepast aan veranderde
omstandigheden. Hetgaat daatbij omeen
inspectie-en onderhoudsplan, eenacceptatieplan,afvalstoffen-boekhouding en registratie,eencalamiteitenplan en,nu al,de
opzet vooreennazorgplan.Vandevoortgang wordt verslaggedaan ineen milieujaarverslag.
Beleidsmatigblijft deberging van
baggerspecieproblematisch.Tot2015moet
eruit rijkswater 800miljoen mï worden
verwijderd, waarvan 200miljoen m3verontreinigd is.Naast dealgedeeltelijk gevulde
Slufter (150miljoen m.3) isslechts60miljoen
m> berging inaanlegofontwikkeling(IJsseloog, Hollandsdiep, Koegorspolder,
Molengreend).Envaneersteplan tot operationele berging kunnen 10jaar verlopen.
Het ontzanden vanspecieblijft eengoede
manier om totvolumereductie tekomen.Bij
Averijhaven isdaarom ookdeaanlegvoorzienvan eensedimentatiebekken opde
ernaastgelegen voormalige Werkhaven.
Almet alblijft deberging van baggerspecieinNederland dekomende decennia
eenvolumineus probleem.Vervooruit plannen isnoodzakelijk. Het Bouwstoffenbesluit
maakt ontwerp en realisatiedaarbij niet
eenvoudiger, maar ookniet onmogelijk. En
binnen delangeplanperiode zalderegelgeving weerveranderen.Politicus, beleidsmaker,vergunningverlener enverwerkerzalin
detoekomst meer nogdannu moeten
kunnen inspelen opveranderende omstandigheden, ookalisdeinzet vande komende
MinisteriëleRegeling,omdeingeslagen weg
ophoofdlijnen teblijven volgen. f\
H. van Vliet,
Grontmij water & Reststoften.

Aankgdijkaandezuidkant. Eenhulpdijkjevoorkomtdathetgehalteaanzwevendestofinhetopenwatertehoo^
wordt(foto:H.vanVliet).
wegworden voortgezet.AlsdeEUvindt, dat
deRegelingniet strookt met de Richtlijn,
dan wordt deNederlandse Staatophet
matje geroepen.Maarde baggerspecieverwerkersdienen zichtehouden aandedan
geldendeNederlandse regelgeving.
Losvandeontwikkeling vandeRichtlijn isditjaar hetBouwstoffenbesluit in
werkinggetreden.Kanmen daarmee uit de
voeten bij deaanlegvaneendepot?BijAverijhaven lukt het,maar nietzonder problemen.Averijhaven ligt inVelsen,buiten de
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male indringdiepte van regenwater blijkt in
opgeslagen slaknietmeer tezijn dan 30tot
40 cm.
Dezuidzijde vanhet depotgrenst aan
openwater.Om tevoorkomen, daterteveel
zwevendstofinhetwater komt isaande
voetvandedijkeenhulpdijkje gelegd van
groveslak.Hierdoor wordt defijnste fractie
uitgefilterd. Ookbleekhet nodigomdevoet
vandedijk tebeschermen tegen de
zuigende werking vandeschepen.
Dedoordeprovincie Noord-Holland
verleendevergunning iseensetvandoelen,
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(010)4274165
Het faxnummer luidt alsvolgt:
[010]473 2640

