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Boskalis Dolman.
Degrond vanhetbedrijfstetrein is tot
circa 15 meter diepte verontreinigd. De verontreiniging bestaat uitolie,PAKenaromatische verbindingen. Intotaal isruim 365.000
kubieke meter verontreinigde grond aanwezig.Deconcentraties overschrijden indeverontreinigingskernen vaakvelemalen deinterventiewaatden. Inafbeelding 1 zijn degehalten weergegeven, diezijn aangettoffen tijdens
bemonsteringen, die recent zijn uitgevoetd.

Uiterwaardsanering door
fractiescheiding:
eenhaalbaarheidsonderzoek

DeOlasfa-locatie ligt ongeveer 1,5meter
hoger dan de omringende uiterwaardenen
grenst aan een andere, nog ingebruik zijnde
bedrijfslocatie. Degenoemde antropogene
zone van1,5meter bevat naast puin, veel koolen teerdeeltjes. Onder dezezonebestaat de
bodem uitfijne totgrovere zanden. Opcirca
15meter diepte ligt een scheidende kleilaag,
de hydraulische basis ligt op circa45metet
diepte.
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Ftactiescheiding vormt een mogelijke
saneringsoptie vanwege decombinatie vande
bodemopbouw ende aatd van de verontreinigingen. Deverontreinigingen hechten voornamelijk aandekleinere bodemdeeltjes
(<Ó3pm)enaanorganisch stof Omdatde
bodem terplaatse relatiefweinig fijne deeltjes
en organisch stofbevat, moet eengoede
scheiding mogelijk zijn. Door fractiescheiding
kan desanering goedkoper uitvallen.

In de uiterwaarden vandeIj5se( bij Olst iseenstukgrond vanruim 365.000 kubieke meter zwaar
verontreinigd. Omdesaneringfinancieel rondtekrijgen isbekeken ofdehoeveelheid vervuildegrond
beperkt kan worden doormiddel vanjractiescheiding. Opbasisvandebodemopbouw ende binding
van verontreinigingen aanfijne delenwerdverondersteld dateengoedescheiding mogelijk moet
zijn. Ineenperiodevanvierwekenzijn 33proeven uitgevoerd, dierepresentatiefzijn geweest voorde
gehele locatie. Gebleken isdat85 tot^o procent vanlietopgespoten materiaal sedimenteert in het
'schone zanddepot meteen kwalitatiefrendement v a n ^ procentofhoger.Verontreinigd materiaal
meteengemiddeld PAK-10-gehaltevancirca60 mg/kg d.s.kannaeenmaal opspuiten rond
streefwaardeniveau wordengebracht. Bijeenuitgangsconcentratie vancircai/o mgPAK/kgd.s.
kan destreefvaarde natweemaal opspuiten worden bereikt.Debiet en het percentage drogestof
blijken nauwelijks van invloed ophetrendement. Geconcludeerd wordt datvoordeOlas/a-locatic
jractiescheiding technisch haalbaar isals saneringsaanpak.Dekostenvandeuitvoering vaneen
dergelijke sanering ligt'mdeordevangrootte vanƒ70 miljoen. Dekosten voorde oorspronkelijke
traditionele sanering (ontgraven enreinigen)zijngeraamd opf 240 miljoen.
Ophetterrein stond toteindjaren '70een
asfaltfabriek. Delocatie(OlasfaJ staatalgeruime
rijdophet landbodemsaneringsprogramma van
deprovincieénophet waterbodemsaneringsprogramma van Rijkswaterstaat.
Nadat deomvang van deverontreiniging
was vastgesteld, iseen saneringsonderzoek
uitgevoerd, waarbij isgeconcludeerd datverwijdering vandetotale verontreiniging
wenselijk is.Erwas sprake van een extreem
kostenverschil tussen detoen uitgewerkte
multifunctionele variant (240miljoen gulden)
endebeheersvariant (fiomiljoen gulden).
Rond 1992ishetidee ontstaan de uiteindelijk
te storten ofte teinigen verontreinigde hoeveelheid teverkleinen door middel van fractiescheiding. Om nategaan ofdit ideevan toepassing isopdeOlasfa-locatie, zijn laboratorium-experimenten uitgevoerd. Naar aanleiding van depositieve resultaten isin opdracht
vandeprovincie Overijssel inhetnajaar van
1997op desaneringslocatie een fractie-scheidingsproefuitgevoerd,metalsdoelop semipraktijkschaal dehaalbaarheid van deze techniek als saneringsvariant tebeoordelen.

Voorde uitvoering van de fractiescheidingsproeven iseenproefopstelling gemaakt,
gericht opdeuitvoering van twee proevenper
dag.Inafbeelding 2iseen dwarsdoorsnede
gegeven vande proefopstelling.

Medefinanciers van deze proef waren
Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland ende
gemeente Olst.Demilieukundige begeleiding
was inhanden van Tauw enaannemer was

A/b.1

In een periode van vier weken zijn
33proeven uitgevoerd, waarbij intotaal circa
150kubieke meter materiaal isopgespoten.De

OpdelocatieaangetroffenconcentratiesPAK-10.
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Dwarsdoorsnedeproefopstelling.

verschillendebodemtypenzijnop
verschillendediepteontgraven.
Resultaten vande proef
Scheidingopbasisvankorrelgrootte blijkt
opdeOlasfa-locatie goedrealiseerbaar.Door
hetopspuiten indepotwordtdefijnefractie
goedgescheiden vandegrovefractie.Van het
opgespotenmateriaalsedimenteert85tot
90procentinhet'schone'zanddepot.Deconcentratieinhetopgespoten 'schone'zandis
5procentofmindervandeconcentratieinhet
ingangsmateriaal.
Uitdeproevenisgeblekendatbij een
ingangsconcentratie voorPAK-totot60 mg/kg
drogestofnaéénmaalopspuitendestreefwaardeinhet'schone'zanddepot nagenoeg
bereiktkanworden.Bijeeningangsconcentratievancirca170mg/kgdrogestof
kandestreefwaarde voorPAK-10 inditdepot
wordenbereiktdoordezegrond tweemaalop
tespuiten.Bijmeerderekerenopspuiten
neemthetrendementaf
Waarschijnlijk zijnde verontreinigingen,
dienaeeneerstekeeropspuiten achter blijven
indezandfractie dermatesterkaandebodemmatrixgebonden,datdezebindingenzeer
moeilijkverbroken kunnenwordenenrestverontreinigingen nietofnauwelijks meer
vrijkomen.
Eénvandedoelenvandeproefisook
geweestvasttestelleninhoeverreverontreinigingsspotsvoorafontgraven moetenwordenomnadefractiescheiding nogtekunnen
sprekenvaneenacceptabeleconcentratiein
hetzanddepot(benedendehergebruiksgrens].
Uitextrapolatievandegegevensvandeverschillendeproevenblijktdatmateriaalmet
eenPAK-concentratietot720mg/kgdrogestof
naéénmaalopspuiten indepottotonderde
huidigehergebruiksgrens (40mg/kgdrogestof
voorPAK-totaal)kanwordengebracht.Als het
zandtweemaalwordtopgespoten,kandeuitgangsconcentratie veelhogerzijn.Uitgaande
vaneenrendement naéénmaalopspuirenvan
lo

Zanddepot
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95procentennatweemaalopspuitenvan
50procentkanmateriaalmeteengemiddelde
PAK-concentratievancirca1.600mg/kgdroge
stofnatweemaalopspuiten totonderdehergebruiksgrens wordengebracht.
Bijsterkhumeuzegrondenbijeenhoog
leemgehalte lopendezeconcentratiesechter
aanzienlijk terug.Aangetoond isdathet
kwalitatieverendementvan fractiescheiding
veelhogerligtdanhetrendementdatbijvoorbeelddoor hydrocyclonagekanworden
bereikt.Ditiswaarschijnlijk gelegeninhet
feitdatinhetzanddepoteenconstante
spoelingmetwateraanwezigis,waardoor
insluitingen vanverontreiniging wordtvoorkomenendefijnefractieenorganischedeeltjesvrijwelvolledigafgevoerd wordennaarhet
slibdepot.
Geblekenisdateengeringgedeeltevande
PAK-verontreinigingen dermatesterkaande
bodemmatrixisgebonden,datdezenietof
nauwelijks doormiddelvan fractiescheiding
kunnen wordenverwijderd.Omeenindrukte
verkrijgen vandematewaarindezeresterende
verontreinigingen gebondenzijn, isvaneen
aantalproeven uitloogonderzoek verricht.
Geblekenisdatderesterende verontreinigingenalnadeeersteopspuitsessiedermate sterk
aandebodemmatrixgebondenzijn,dater
geensprakeisvanuitloging. De
geconstateerdeuitlogingvandeindividuele
PAK'senvanPAK-10issteedsminderdanéén
procentvanderestconcentraties inhet
'schone'zanddepot.
Naelkeopspuiting ishetdepotvolgens
eenvastraaienpatroonbemonsterd.Onderdeel
vandezebemonstering washerbepalenvande
korrelgrootteverdeling.Hiertoeiseenvalkolomingezet,waarmeeopeensnelleeneenvoudigemanierglobalezeefkrommes worden
gemaakt.Dooreenaantaloorzakenheefthet
inzetten vandegenoemdekolomnietals
sturingsmechanisme kunnen functioneren.
Uiteindelijk iswelgeconcludeerddatde
kolomeensnelleengoedeindicatievande
korrelgrootteverdeling tot63 pmkangeven.

Uiteenvergelijkingvandelaboratorium-zeefkrommesmetzeefkrommes diemetdevalkolomzijngemaakt,blijkt dathettraject tussen
125en2.000pmnagenoegvergelijkbaar is. Van
63 tot125 pmgeeft dezeefkromme vandevalkolomeenlagerpercentagedandezeefkrommevanhetlaboratorium.Deafwijking indit
traject isrelatiefgering,namelijk 10tot20
procent.
Opbasisvantheoretische voorspellingen
werdverwachtdatinhet'schone'zanddepot
vanafdespuitmond defractie <6iurnende
concentratieaanverontreinigingen metde
lengtevanhetdepotzullen toenemen.Deze
verwachtingen zijn nietbevestigd.Erzijn
geenduidelijkegradiënten inhetzanddepot
vastgesteld.Hetgehelezanddeelinditdepot
heeft vergelijkbare hoeveelhedenfijnefractie
enrestconcentraties.
Eenanderdoelisgeweesteenoptimalisatienatestrevenvaneenaantalprocesvariabelen,zoalshetdebiet,hetdrogestofgehalteinhetteverspuitenmateriaalende
lengtevandepersleiding.Indeproefopstellingisgeblekendateenvariatieinhetdebiet
tussen25en40 kubiekemeterperuurgeenof
nauwelijks effect heeft opdevormingvande
hellingendevisuelescheiding.Verderis
gebleken datookhetdroge stofgehalte
nauwelijks invloedheeft ophetrendement.De
drogestofgehalten zijngevarieerdvan5,7procenttot16,9 procent.Dooreenaantalomstandigheden istijdens deproefnietgekekennaar
heteffect vandelengtevandepersleiding. De
verwachtingwasdatineenlangeleidingeen
groter scrub-effect zouontstaan,waardoorde
verontreinigingen alshetwarelosgeslagen
zoudenworden.Bijdeuitwerking naareen
grootschaligeaanpakvandelocatieisditeen
puntvanaandacht.
Tijdens deproevenisookaandacht
besteedaandeoptredendegeur-engeluidsemissies.Omdat dePAK-verontreiniging opde
locatievooreengrootgedeeltebestaatuitde
lichterecomponenten,zijnmetnamegeur-

PLATFORM

emissiesnietuit tesluiten.Tijdens deproef
zijn degeur-emissiesechtermeegevallen.Op
basisvanderesultatenvandeverschillende
bodemonderzoeken zijngrotereemissiesverwacht.Hetisechterweleenpuntvanaandachtvooreengrootschalige aanpak.
Het vervolg
Uitderesultaten vandeproefisgebleken
datfractiescheiding technisch haalbaarisals
saneringsaanpak. Verdereuitwerkingnaareen
grootschaligeaanpak heeft aangetoond dat
saneringvandelocatievolgens het fractiescheidings-principe indeordergrootte ligtvan
70miljoen gulden.Dekostenvoordeoorspronkelijke multifunctionele saneringzijn
geraamd op240miljoen gulden.
Defractiescheidingsvariant sluitgoedaan
bijhetBEVER-gedachtengoed:demobieleverontreinigingen wordenkosten-effectief verwijderd endeimmobiele verontreinigingen
partieel.Nudehaalbaarheid endekosteninschattingvande fractiescheidingsmethode
positiefis getoetst,zalhetsaneringsplan ende
vergunningenprocedures wordenopgesteld.
Daarbij zullendoordebetrokkenen
(Rijkswaterstaat,degemeente,particulier
bedrijfsleven endeprovincie)gebruiksvisies
enplannen moetenwordeningebrachten afgestemd.
Tenslottezullenonderhandelingen met
betrokkenen over(mede)financiering worden
gevoerd.Deuitvoeringvandesaneringzaleen
integraal karakter krijgen.Voordeuitvoering
vandesaneringiseenbuitendijks depotnoodzakelijk. Doordeaanlegvanditdepotdienen
compensatiemaatregelen getroffen teworden
omdenoodzakelijke waterafvoer vandeIJssel
tewaarborgen.

Compensatiezalwordengevonden inhet
natuurbouw-project DuurscheWaardenII,
waarbijdeaan teleggen nevengeulen ofpoeleneenextrawaterbergend vermogenzullen
hebben.Ookdeafwerking vandelocatiezal
afgestemd wordenopdenoodzakelijke rivierverruimende maatregelen.Deprovinciehoopt
binnenvijfjaar desaneringtekunnen starten.

Fractiescheidingisnietvoorallebodemtypenenverontreinigingen haalbaar, omdat
nietalleverontreinigingen volledigofingrote
mategebondenzijn aandekleinstebodemdelen.Hetrendement zalmet namebepaald
wordendoorhetbodemtypeendoordebindingsvorm vanverontreinigingen aande
bodemmatrix.Hetpercentagezandigmateriaalishierbij vaakmaatgevend, f

Overige toepassingsmogelijkheden
InNederland hebbeninhetverledenveel
meerbedrijfsmatige activiteiten plaatsgevondeninhetuiterwaardengebied. Opdezelocatieszijn vaker'hot-spots'vanbodemverontreinigingontstaan,dieopgrondvaneen milieuhygiënischenoodzaakgesaneerdmoetenworden.Ineenaantalgevallenkaneencombinatie
gevondenwordenmetdemaatregelendiein
hetrivierengebiedgetroffen wordeninhet
kadervan'RuimtevoordeRivier'.Desanering
doormiddelvangravitatievescheiding,dienu
uitgewerkt wordtvoordeOlasfa-locatie,is
door tetrekken naarveleandere'hot-spots'in
hetuiterwaardengebied inNederland,waarde
bodemopbouw minofmeervergelijkbaar is.
Ookbuiten hetuiterwaardengebied is
dezetechniektoetepassen.Tijdens deproefis
hetmateriaal droogontgraven envervolgens
metwatergemengd omdescheidingtekunnenlatenplaatsvinden.Opdezemanier isde
techniekdoorhethogemilieuhygiënische rendement toepasbaar voorvele'landbodemverontreinigingen' meteenzandigebodem.Ook
debeleidsontwikkelingen tenaanzienvan
bodemsanering(BEVER)enhettoepassenvan
secundairegrondstoffen vergroothettoepassingsgebied vandezetechniek.Bijdescheidingontstaatveelaleengrootvolumezandig
materiaalmeteenlichte streefwaarde-overschrijding.

Samenvattingbelangrijkste resultaten:
-85-90procentvanhetopgespoten materiaalsedimenteert inhetzanddepot.
-Deconcentratieinhetzanddepotisnaéénmaalopspuiten5procent ofmindervandeuitgangsconcentratie;hetbehaaldekwalitatieve rendement isdus95procentofhoger.
-Proefondervindelijk isvastgestelddatuitgangsmateriaal verontreinigd metPAKtot60
mg/kgdrogestofnaéénmaalopspuitenopstreefwaarde-niveau wordtgebracht.
Uitgangsmateriaal met 170mg/kgdrogestofnatweemaalopspuiten.
-Extrapolatievandegegevenstoontaandatdehergebruiksgrens naéénmaalopspuitenkan
wordenbereiktmetuitgangsmateriaal verontreinigd metPAKtot720mg/kgdrogestof
Uitgangsmateriaal verontreinigd tot r.600mg/kgdrogestofzoudehergebruiksgrens na
tweemaalopspuiten bereiken.
-Resrverontreinigingen zijn nadeeerstemaalopspuitenaldermatesterkaandebodemmatrixgebonden,datdezenietmeeruitlogen.
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