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Schone baggerspecie
blijft voorlopig
sprookje
Inde VierdeNotaWaterhuishouding behorendepassagesoverde kwaliteitvandewaterbodemstotde
sombersteuithethelestuk.Opkortetermijn kunnenslechtsenkeleverontreinigdewaterbodemsopgeruimdworden.Deanderenoodzakelijkesaneringenliften meemethetregulierebaggcnverkvooronderhoudofmetprojecten inhetkadervan natuurontwikkeling ofverbredingvanrivieren.Veelsaneringen
puurenalleenuitmilieuoverwegingenzijn nietteverwachten.DitzeistaatssecretarisDeVriesvan
VerkeerenWaterstaatondermeertijdenshetcongres'Waterbodemsmdevolgendeeeuw'op30juniin
Rotterdam.
Hetcongreswaseen initiatiefvan
AKWA,hetAdvies-en Kenniscentrum
Waterbodems,dat eenjaar geleden opgericht werddoorRijkswaterstaat omeen
impuls tegeven aandeoplossing vande
waterbodemproblematiek in Nederland.
Jaarlijks wordt zo'n 35 miljoen kubieke
meter bagger verwijderd. Het kabinet heeft
tot zoio600miljoen gulden extraopgenomen in het regeerakkoord.Voordehuidige
kabinetsperiode is 115miljoen gulden
beschikbaar.Afhankelijk vandebereikte
resultaten wordtdeoverige485miljoen
gulden indeperiodeZ003-Z010besteed.
Maarerisveelmeergeld nodigomalle
(zwaar)verontreinigde bagger wegte halen
eneventueel,alsdat nogmogelijk is,te
verwerken.Deschaalvandeproblemen, het
gigantische volumeaan(zwaar)verontreinigdebagger endeenorme bedragen die
nodigzijn voordesanering,heeft deTweede
Kamer injuni ertoeaangezet bijdebehandelingvandeVierdeNota een motie in te
dienen omdeels vooreen andere wegte
kiezen.Waterbodems waarde verontreinigingvastzit in het slibzouden nietgesaneerdmoeten worden,maargeïsoleerd,de
zogeheten IBC-maatregelen:Isoleren en
daarnaBeheersen enControleren.Destaatssecretaris ziet indezemotie steun voor haar
beleid."Het isnu eenmaal niet reëelomop
korte termijn alleverontreinigde waterbodemsoptewillen ruimen".
DeVriesvond heteengoede opdracht
voorAKWAom tebekijken watgedaan kan
worden om sanering indetoekomst niet te
kostbaar temaken.
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Nieuwe subsidieregelingen
Behalvedeachterstand ophetgebied
vansanering enonderhoud van waterbodemsontbreekt het ookaaneengoedecoördinatie tussen het rijk, de waterschappen,
provinciesengemeenten.DeVriesheeft een
tienjaren-scenario laten schrijven vooreen
meergestructureerde aanpak vande waterbodems.Indatscenario staan enkele nieuwe
punten:erkomen uitkeringsregelingen voor
deonderhoudsbaggerwerken doorde
gemeenten envoorsaneringvan waterbodemsom milieuhygiënische redenen door
deprovincies.Hetscenario voorzietverder
ineen landelijke planning vooraanbod en
bestemming vandebaggerspecie onder
regievan deprovincies.Jaarlijks komt er
bovendieneen rapportage vanallevoorgenomen saneringsprojecten. AKWAgaat dit
coördineren.
Vrijkomende baggerspecievan saneringen indekomendejaren wordt gestort inde

depotsIJsseloogenAverijhaven. Het gaat
om het oostelijk deelvan het Ketelmeer,
enkelegemeentelijke (jacht)havens,de
Ketelhaven,Schokkerhaven enUrk.Buiten
dezerijkswateren zijn ditjaar nogsaneringenvoorzien vanonder meer het Oosterdiep
inStadskanaal,deWestvest inGoes,enkele
wateren in Hilversum endeoude Lunterse
BeekinUtrecht.Debouw vanextrastort- en
verwerkingscapaciteit wordtvoorbereid. Het
gaat om eenomstreden grootschalige stortlocatieinhet HollandsenDiependepots in
LimburgenZeeland.

Samenwerking niet gemakkelijk
AKWA wordt doorsteedsmeer betrokkenen gezien alshét advies-en kenniscentrum
ophetgebied vanwaterbodems vanenvoor
Rijkswaterstaat. Tijdens het congres in
Rotterdam lieten verschillende sprekers
weten tehopen datAKWA snelhet kenniscentrum wordt voorallewaterbeheerders in
Nederland. Inmiddels isoverleggestart
tussen deverschillende partijen. STOWAen
deUnievanWaterschappen gaanookaan
dat overlegdeelnemen.VolgensC. van
Bladeren vandeUnielijkt samenwerking
makkelijk, maar ishet dat niet."Een onderzoeksbehoefte vanéénvandepartijen kan
wellijken opdievaneenaandere,maar bij
nadere uitwerking kunnen tochweer
verschillen ontstaan vanwegedeuiteindelijk verschillende takenenschalen waarop
het beheer wordt uitgevoerd".
Voorindividuele waterbeheerders heeft
AKWA vooraleenrolals kenniscentrum.
"Het isoverigens voorstelbaar dat het
weiniguitnodigend isomals waterschap
met eenonzekerevraagover regionale
baggerproblemen naar Rijkswaterstaat te
stappen.Dieweetmisschien welvanalles,
maar ofdat ookéén tweedrieinde termen
vanderegionale beheerders istevertalen,is
devraag",aldus VanBladeren namensde
waterschappen.
Volgens hemzou
STOWAgoedals
intermediair en katalysator kunnen
fungeren.

Stand van zaken
Veelrivieren,
meren en kanalen
zijn intussen delaatstejaren veelschoner
geworden.Veelbronnen van verontreinigingen zijn gesaneerd.Toch ontstaat

nogsteeds klasse2-specie,speciedie licht
verontreinigd isenonder voorwaarden
verspreid magworden.Ookhet sediment
dat Nederland binnenkomt viadeRijn ende
Maasisminder vervuild, maar nog niet
schoon (klasse2/3].
Opbasisvande meeste recente inventarisatie isdeverwachtingdattothetjaar2015
circaéén miljard kubieke meter baggerspecieverwijderd dient teworden vanwege
ernstige verontreiniging. Hiervan bestaat
een kwartuitbaggerspecie klasse3/4,die
alleenonder voorwaarden gestort mag
worden ofverwerkt moet worden.De
meeste bagger is verontreinigd meteen
cocktailvan verontreinigingen
(organisch/anorganisch].Indezecijfers zijn
deaanzienlijke hoeveelheden vervuilde
specieinhetwinterbed vandegrote rivieren
(tussen de30enroomiljoen kubieke meter)
nogniet meegenomen.
Geziendebeperktebudgetten enhet
enorme aanbod vanverontreinigde baggerspeciemoeteen keuzegemaakt worden:óf
kleine hoeveelheden vervuildespeciemet
geavanceerde technieken helemaal opruimen ófeenveelgrotere hoeveelheid gedeel-

telijk opruimen (specieblijft meestal licht
vervuild)tegen lagerekostenper kubieke
meter.Vooralsnogisgekozen voorhet
aanpakken vangrotere hoeveelhedenmet
eenvoudige technieken incombinatiemet
het storten van baggerspecie indepots.
VolgensAKWAzadelen weonsdaardoorin
detoekomst echter opnieuw opmet een
erfenis uithetverleden.Ookwordt opdeze
wijze technologische ontwikkeling van
verwerkingstechnieken niet gestimuleerd.

Klassenindeling op de helling?
IndeVierdeNotaWaterhuishoudingis
een onderscheid gemaakt tussen milieukwaliteitsnormen en productkwaliteitseisen.
Dezelaatstegelden metnamevoor baggerspecieenhetreguleren van grondstromen
bij verspreidingenverwerkingervan.De
risicogrenzen kunnen volgens Rijkswaterstaat beter zichtbaar gemaakt worden. Daarvoorishetnodigdateréén risicomaatlat
komt met enkelevasteijkpunten. Het maximaal toelaatbaar risico(MTR)neemt daarop
eenbelangrijke plaats in.Destreefwaardeof
het verwaarloosbaar risico iseen arbitraire
factor toolager.Eenderde ijkpunt opde
risicoladder voor waterbodems wordthet

zogenaamde ernstig risico(ER),datrefereert
aandeErnstigeBodem Verontreinigings
Concentratie (EBVC)voor landbodems.
Totopheden is deafleiding van waardenvooralgerichtgeweest op afstemming
tussen bodem,waterbodem, wateren
grondwater en lucht, wat resulteerde inéén
eindgetal voorvasteofvloeibare fasen. Hiermeewerdeenmultifunctioneel beschermingsniveau nagestreefd: waterbodem kan
bodem worden ofandersom zonderdatdie
verandering leidrtot normoverschrijding
voor mens ofecosysteem.Bij waterbodemsaneringen worden delandelijk geldendeklassengrenzen somsalregionaal oflokaal
gespecificeerd. "Hierdoor ishetmogelijk
nieuwe inzichten inhetgedragende
beschikbaarheid van metalenen organische
verbindingen tebetrekken bij locatiegerichte beoordelingen",aldus C.vande
Guchte (RIZA), ].Stronkhorst (RIKZ)enG.
Boks (DWW).
"Oplandstaan functiegericht saneren
en functie-afhankelijke bodemgebruiksnormen sterkindeaandacht. Het ligtvoor
dehand dezeontwikkeling door tetrekken
naar dewatcrbodemproblematiek", menen

advertentie

Een nieuwe
filosofie inwtfi-coirosie
Het beschermen van flenzen en afsluiters was tot
nu toe een moeilijke en tijdrovende kv/estie.
DENSO-STOPAQ® heeft gelukkig een einde
gemaakt aan deze problematiek.
De velevoordelen vandeze plastisch blijvende pasta
zullen ook. voor ubelangrijk zijn:
- optimale bescherming tegencorrosie
- tevens goede afdichting
gemakkelijk ensnelaantebrengen
indien nodig ookgemakkelijk teverwijderen
grote chemischebestendigheid enbestand
tegen hogetemperaturen
- uitstekendehechting op metaal en kunststof
onschadelijk voor het milieu
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