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GROOTSTE SANERINGSPROJECT VAN GIFTIG SLIB TER WERELD

BaggerdepotinKetelmeerbijnagereed
Midden inhetKetelmeerwordtdelaatste handgeleedaan het baggerdepotIJsscloog.Ineen45
meterdiepeputmeteendoorsnedevanéén kilometerkanindekomendedecennia zomiljoen kubieke
meterzwaarverontreinigd slibuitdeomringendewaterenopgeslagenworden.Alleenal uithet
Ketelmeerzelfkomt 15 miljoen kubiekemeterzwaarverontreinigdslib.
Omdeput heen ligteen ringdijk van
tien meter hoogte.Dooronder meer isolatie
vandebodem van het depot wordtvoorkomen dat verontreiniging uit het depot in
het Ketelmeer ofgrondwater terechtkomt.
Met devrijkomende schone kleien veengrond wordt een recreatie-en natuurgebied
aangelegd.
Eenbezoekaanhet depot washet laatste
onderdeel vanhet congres 'Aanpak vanverontreinigde waterbodems'vanhetStudiecentrum voorBedrijfenOverheidop9oktober.Eenmeer dan vollezaalmet ambtenarenvanhet ministerie vanVerkeeren
Warerstaaten veelmensen uit het bedrijfsleven luisterdeonder meer naar demeest
recenteontwikkelingen ophetgebiedvan
deverwerking vanzwaar verontreinigd en
giftig slib.

Eurojoule
Eénvandevoorbeelden was Eurojoule,
watstaat voorEnergieUit Reinigingvan
Onderwaterbodems.Het iseen project
waarin het Instituut voorMilieu enAgritechniek samenwerkt meteen milieutechnischgespecialiseerd bedrijfen herSraring
Centrum.Tweejaar geleden begonnen de
driepartijen aan landfarming van verontreinigdebagger indekopvan Noord-Holland.
Opeenlapjegrond vandein totaal36hectarebijeen proefboerderij bijNieuwesluis is
dit voorjaar een laagbagger van40 cm
gestort. Het isklasse3 en4-specie,zwaar
verontreinigde bagger,maar niet gevaarlijk.
Indebaggerzitten vooralteer-enolieachtigeverbindingen. Deproefhoudt in dat
gewassen opdezelaagbaggergeteeld worden.Vanwegedevelevoedingsstoffen inde
speciezouden sommigegewassen sneller
moetengroeiendan normaal.Diegewassen
moeten ookdemineraleolieendepolycyclischearomatische koolwaterstoffen inde
bagger afbreken. Deverontreiniging inde
speciekanhetgrondwarer niet bereiken.
Daarvoorzijn beschermende lagenaangebracht Om het veldheen ligt trouwens ook
eendijk.Alsdeproeflukt en volgensdeiniH20
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tiatiefnemers zietheterdaar welnaar uit,
kandezemanier vanverwerking vanvuile
bagger opgrotereschaal toegepast gaan
worden.Dekosten vanverwerking zouden
tussen de30en50gulden perkubieke meter
liggen,war ramelijk goedkoopis.

Scheiden
Bijna altijd blijkt deveronrreiniging bij
baggerspecie in defijne en lichte fractie te
zitten. Daarom betekent scheiden bijdeverwerkingvan bagger bijna altijd zandafschei-

den.Dan ontstaat een hoeveelheid herbruikbaar product eneendoorgaans veelkleinere
hoeveelheid zwaar vervuild materiaal.Met
deeltjesscheidingtechnieken isnietveel
meer tebereiken indefijnefractie. Die
bestaat vooraluit kleimineralen enorganischestof Dezedeeltjes zijn zokleindat de
gangbare deelrjesscheidingstechnieken er
geen vatmeerophebben.Deaandacht richt
zichmeer opbiologischeafbraak. Verontreinigingen van organischeoorsprong kunnen
afgebroken worden alsde omsrandigheden
voordeafbraak goedzijn.VoorolieenPAK
zijn zuurstofrijke omsrandigheden noodzakelijk. Zwaremetalen zijn niet biologisch af
tebreken.
Scheidingishet meestaantrekkelijk als
debagger meerdan 80procent uit zand
bestaat.Ookvoorspeciesmereenzandgehaltetussen de50tot 80procent wordt
scheiding indepraktijk roegepasr.
Arcadis heeft indePetroleumhaven op
het industrieterrein vanMoerdijk een
scheidingsinsrallarie gebouwd. Het reinigingsrendement ophet zand uit despecieis
voorPAKenoliemeerdan99 procent.De
fijnezandfractie bevattevrijwel alleveront-

HetdepotIJsscloog.Rechtsondereenproe/depot.Ditdepotverdwijntbinnenkort.Foto:RijkswaterstaatLelystad.

reiniging.Detotale afbraak voor PAK was
ongeveer 86 procent, voorolie55 procent.
Hiervoor waren ongeveer tien dagen nodig.
Hetafscheiden vaneen herbruikbaar
product bespaart opbergingskosten.De
scheidingsinstallatie kostextrageldenook
delocatiekankostenverhogend werken.Hoe
optimaler deinstallatie gebruikt wordr,des
tegoedkoper wordtdezeverwerking.

Impasse
Derodedraad rijdens hercongres was
hetgeld,ofbetergezegd het tekorr aangeld
omalleverontreinigde watetbodemsin
Nederland tesaneren.Vooralsnog istot2002
in totaal 115 miljoen gulden beschikbaar
voorhetsaneren van waterbodems. Hiervan
is85miljoen gulden besremd voorhet baggeren vanderijkswateren endestorr en/of
verwerkingvandebaggerspecie klasse 3en4
(herzwaarst veronrreinigde slib),t5 miljoen
gulden voordesaneringvande regionale
waterenennogeens t5miljoen guldenvoor
desaneringvandegemeentelijke wateren.
Hierdoor wordt vooralsnog alleen uitgegaanvanhetbaggerenvandemeesr verontreinigde rivieren en merenenhet storten
vanhetvervuilde slibin het depotde Slufter

opdeMaasvlakteen straks ookinhet depot
IJsseloog.Verderzijn ernogenkelekleine
baggerdepots bij IJmuidenen Den Helder.
Deverwerking vanverontreinigde baggerspecie begint langzaam opgang te
komen.Grootsteprobleem hietbij blijkt het
zoutgehalte tezijn vandeeindproducren.
Deafzet stagneert daardoor.Nognietzo
langgeledenging derijksoverheid er vanuit
dat in 2000eenvijfde vandevervuilde bagger
verwerktmoest kunnen wotden.In delaatsteoverheidsstukken wordthetjaartal2000
niet meergenoemd.Dezogeheten klasse2speciezouvoorlopignietgesaneetd worden.
Voordiegigantische hoeveelheid licht ver-

ontreinigde bagger isabsoluut onvoldoende
opslag-of verwerkingscapaciteit.
VolgenshetWaterpact, waarin srichtingenReinwater enWerkgroepNoordzee,de
Waddenvereniging endeVereniging tot
Behoudvanhet IJsselmeerdeelnemen,
draagt deverontreinigde bagger bij aande
stagnerende verbetering vande watetkwaliteit,inclusiefdievandeNoordzee.Devuile
bagger opdewaterbodems zou de kwaliteit
vandeNederlandse wateren zelfs weer kunnen doenverslechteren, menen dezeorganisaties.Zij verlangen daarom een intensivering vanhet baggerbeleid, inclusiefdeaanpakvandeklasse2-specie.t(

Ophet industrieterrein vanMoerdijk staatsinds ruim eenjaar eenslibverbrander. Inde
installatie isindietijd ruim 350.000ton zuiveringsslib verbrand.Deofficiële openingsplechtigheid vond begindezemaand plaats.Deslibverbrander iseen initiatiefvande
waterschappen inderegioEindhoven.Zijzochtennaareenverantwoordeverwerkingvan
het enigszins vervuildeslibin dewaterzuiveringsinstallaties. Dewaterschappen richtten
hiervoor deNVSlibverbrandingNoord-Brabant (SNB) op.Inmiddels nemen alleBrabantsewaterschappen deelaan SNB. NaastslibuitBrabantverwerktdeinstallatieookzuivetingsslib uit Limburgeneendeelvan Gelderland.
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D E S I N F E K T I E O X I D A T I E REI NI G I NG
VOOR HET ZUIVERSTE

WATER

Gespecialiseerd in het reinigen en desinfecteren van:
• Besloten ruimten en leidingsystemen ten behoeve van
drinkwater - gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9002
• Regenereren van waterwinputten
gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9002
Reinigen en desinfecteren van:
• Beluchtingstorens • Cascades• Filters
• Pallringen • Sproeiers • Spoeldoppen
Vacuümwagen voor drinkwaterinstallaties
Leverancier van:
• Kiwa gekeurde reïnigings- en desinfectieproducten
Glijmiddel 2000 -getest volgens Kiwa beoordelingsrichtlijn voor glijmiddelen voor rubber ringverbindingen
Kiwa certificaat nr.K5163/96

UIT
BETROUWBARE
BRON
• watervoorziening
- bronnen
- infiltratieputten
- onderhoud
- installaties
- regeneratie
-TV inspekties in
putten
• bodemonderzoek
- geo-technisch
- milieu
- diepe pulsboringen
- sonderingen
-minifilters
• bronbemaling

tâ ïfsÊr
Erkend

kiwa
van Loonstraat 23a/ 4247 ES Kedichem/ Postbus 9/ 4240 CA
Telefoon (0183) 5 6 1 1 9 9 / Telefax (0183) 5 6 1 1 2 0
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Kwaliteit,Veiligheid en
Erkening
Dat is het motto
van de specialisten van

vIÜV grondboorbedrijf

haitjema

GrondboorbedrijfHaitjemaB.V,
Wisseling 10,Postbus109,
7700ACDedemsvaart,
Tel:0523-612061, Fax:615950
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