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TECHNIEK VERBETERT EN PRIJS DAALT

Zandwinninguit
baggerspecie
Proevenomuitvervuilde baggerspecieschoon
zand rewinnenhebbenaangetoonddatdeze
techniek haalbaarenbetaalbaarcjcwordcnis.
Het bedrijfRoelo/sWccjenbouwvoerdesamen
metRijkswaterstaat optienplaatsen inhetoostenvanhetland deproefuit.Roclofsontwikkeldehiervooreeninstallatiediemethydrocyclona^ewerkt(centrifugale krachten).
Alsdetechniek opgroteschaal toegepast
gaat worden,zijn minder baggerdepots
nodig.
Indeafgelopenjaren isveelonderzoek
verricht ophetgebiedvanverwerkingvan
baggerspecie.Vooralindeuiterwaarden,het
deltagebiedenindehavenskomt veelverontreinigde bagger voor.Intotaal komt
Rijkswaterstaat uitopongeveer 200miljoen
kubiekemeter vervuildegrond. Eengedeelte
daarvan bestaat uitvervuilde totzeer sterk
vervuilde bagger.Hoeweldekwaliteitvan
dewaterbodems delaarsrejaren verbetcrr,
ligternogveel'oude'bagger,diehetsterksr
verontreinigd is.Deoverheid wilzoveel
mogelijk bagger hergebruiken.Alleende
zwaarst vervuildebaggermoet opgeslagen
worden indepots,zoalsinhetKetelmeer.In
rotaal komen erzesbaggerdepors.
Totnutoewasbewerkingvandevervuilde baggereendureentechnisch ingewikkeldeoperatie.Maardeafgelopen jaren
begint daarin verandering tekomen.Rijkswaterstaat wilvasthouden aaneenhergebruikspercentage van20 procent vanalle
vrijkomende bagger inhetjaar 2000. Inde
jaren daarna moetditpercenrage verder
omhoog.Alsdirniet lukt, ontstaat eenenorme afvalstroom.
InhetkadervanhetProject OntwikkelingSaneringWarerbodems heefr deoverheid enkelejaren onderzoek laren uitvoeren
naar demogelijkheden ombaggerspeciere
scheiden inschoonzand en verontreinigd
slib.Dieonderzoeken zijn gevolgd door
praktijkproeven door Roelofs Wegenbouw.
Omdat deverontreinigingen indespecie
zichhechten aanhetfijne slibofaan organischestoffen dieerin voorkomen ennietaan
zand,moetenslibenorganische stoffen
gescheiden worden vanhetzand.
Omditinwerkelijkheid tetoetsen,

selecteerdeRijkswaterstaat tien locatiesin
oost-Nederland metverschillende bodemgesteldheden.Uitiederelocatiewerd ongeveer
15 kubieke meterverontreinigde baggerspeciegehaald.Diespecieisindeeigen proefinstallatievanhetbedrijf behandeld.Inalle
gevallen bleekdatbruikbaar zand kanwordengewonnen uitdevuilebagger.Hetvolumevandeeventueel testorten slibkanmet
30tot70procenr dalen.Dekosrenvanhet
scheidingsproces bedragen 5tot30gulden
per kubieke meter baggerspecie, afhankelijk
vandesoort,hetzandgehalte enhetaantal
cyclonagestappen datnodig is.Hetschone
zand levertechter geld op.Bovendien wordt
bespaard opdestortkosten.Diebedragen
voordespecialedepotsdeSlufter (Maasvlakre)enIJsscloog(Kerelmeer) respecrievelijk
15en30gulden.Overigens kosthetstorten
van baggeropregionale stortplaatsen ongeveer 100gulden perkubieke meter.Deuitkomsten vandeproeven in samenwerking
merRijkswaterstaat werden larer bevestigd
door proevendieRoelofs samen metArcadis
in Drenthe uitvoerde.
Nu zijn tweeprojecren inuitvoering:
ééninhetkanaalAlmelo- DeHaandriken
éénindeOudeIJsselbijTerborg.Uithet
kanaalmoetvoorheteindevanditjaarzo'n
300.000kubiekemerer baggerspecieworden
verwerkr.Voordescheidingvanzand, organische materialen enslib worden sedimentatiebekkens gebruikt.Hetmengselvan
baggerspecie enwater wordrviaeenpijpleidingineendeporgespoten.Doordezwaartekracht bezinken eerstdezwaarsre delen
(grofvuil enstenen),daarnagrofen uiteindelijk fijn zand.Defijnste enlichtstedeeltjes bezinken hetverstvandespuitmond.
Zandenslib worden zoopnatuurlijke wijze
vanelkaargescheiden.Wanneer eengedeelte
vanhetzand nogvervuild blijkt tezijn,kan
het eventueel worden nabehandeld ineen
hydrocycloon.Dekostenvandezescheidingsmethode bedragen 5ror10guldenper
kubiekemerer specie.Hetproject leverrin
totaalzo'n200.000kubiekemeter schoon
zandop.
UitdeOudeIJsselgaathetbedrijftoten
met augustus 50.000kubiekemetermet
PAK'senzinkverontreinigde baggerspecie

verwerken. Hier past Roelofs hydrocyclonagetoe.Bijhydrocyclonage worden uireen
mengsel vanbaggerspecieenwater door
middelvanmiddelpunrvliedende krachten
degroveredelengescheiden vande fijnere
deeltjes enhetwater.Ookhier concentreren
deverontreinigingen zich indefijna fractie.
Ditproject levert30.000kubieke meter
schoonzand op,dataandeopdtachtgever,
hetWaterschap Rijn enIJssel,wordt terugverkochr.

Goedgekeurde bouwstof
Omdeafzet vanzanduit baggerspecie
tebevorderen isopinitiatiefvandeDienst
Weg-enWaterbouwkunde van Rijkswaterstaat entweeverwerkingsbedrijven vanbaggerspecieeen'Beoordelingsrichtlijn voor

Het'gewonnen'schonezandiiklaarvoorhergebruik.

zand uitbaggerspecie'ontwikkeld.Bedrijvendievolgensdierichtlijn gaan werken,
onrvangen eencerrificaat waaruit blijktdat
het 'gewonnen'zand voldoetaandenormen
vanhetBouwstoffenbesluit. Overenkele
maanden zaldetoetsingdoor herministerie
vanVROMzijn afgerond, f
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