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Baggerspeciedepotin
deKaliwaal:combinatie
water-ennatuurbeheer
DeKaliwaal15eenvoormaligezandwmplasindeuiterwaarden,diemediomeialsbergingsdepotvoor
baggerspeciemgebruikisgenomen.Hetdepotmaaktdeeluitvanhetnatuurontwikkelingsproject
'WaaiervanGeulen',datDelgromij(100%dochtervanGrontmij)samenmethetWereldNatuurFonds
realiseert.'WaaiervanGeulen'beschrijft hoeeenintegraleaanpak kanleidentoteenduurzame
gebiedsontwikkeling,waarbijzowelverschillende(semi-)overheidstakenalsparticuliereenmaatschappelijkebelangenwordenbehartigd.Eenvandemeestopvallendeonderdelenvomttdeopvullingvande
zandwinputKaliwaalmetbaggerspecieenvervolgensdeinrichtingvanditterreinalsnatuurgebied.
Indeontwikkelingsvisie 'Waaiervan
Geulen'wordtgeschetsthoenietalleende
LeeuwenseWaard,maarookdeKaliwaalen
deaangrenzendewestelijke DmtenseWaard
(samenmeerdan 250ha)kanveranderen in
eenaaneengesloten natuurgebied met
rivierduinen,stromende nevengeulen,ooibossenenkruidenrijke graslanden.Inde
'Waaier vanGeulen'wordtdekeuzevooreen
dergelijke natuurlandschap beargumenteerd vanuitverschillende invalshoeken.
Metdeinrichtingvandeeerstesttomen-
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Deontwikkelm,gsvisie'WaaiervanGeulen'.

denevengeulvanNederland isin 1994een
begingemaakt metdeintegratie vankleiwinning,natuurontwikkeling, natuurbelevingenecologischherstelvanderivier.De
meestromende nevengeul kenteen lagere
stroomsnelheid, waardoorhetgebied onder
anderegeschiktwotdt alspaaiplaatsvoor
riviervissen.Inmiddels looptsinds 1994een
proefproject metnatuurlijke begrazingdoor
Konikspaarden.Deecologischeontwikkelingenworden nauwlettend gevolgd.Inhet
kadervandeDeltawetGroteRivierenisin

1995met natuurgerichte kleiwinning
begonnen tenbehoevevandedijkverbetering.In 1996iseengrootdeelvandeLeeuwenseWaardingerichtals natuurgebied.
Nadeopvullingvandezandwinput
Kaliwaalzalhetgebiedworden ingerichtals
eennatuurgebied metnevengeulen, brede
strängen,eilandvormigeplaten, moerassen
enooibossen(zieafbeelding 1). Eendergelijkeopvullingmaaktdeontwikkelingmogelijkvaneenoorspronkelijker en natuurvriendelijker uiterwaardenlandschap.
Hiermeewordt behalve natuurontwikkeling
indeuiterwaarden,vooralookeen bijdrage
geleverd aan hetecologisch herstelvande
Waal.Hetverschijnen vanmeerderesinds
beginvandezeeeuwverdwenen rivierorganismen indenieuwenevengeulvormteen
eerstelevendbewijsvanhet herstelvermogendatdeWaalnu nogbezit.Hetopvullen
vandediepezandputzalookeen bijdrage
leverenaanhetvoorkomen van verzanding
vandevaargeul.DaarmeedraagtdeherinrichtingvandeKaliwaalbijaandeverbeteringvandehoofdtransportas diedeWaalis.

Privaat ondernemerschap
Hetproject 'WaaietvanGeulen'vindt
zijn economischedraagvlakindeexploitatie
vandespeciebergingenderesterendekleivoorraden inhetgebied.Indeontwikkelingsvisie wordtvoorgesteldomvoorde
gewensteopvullingvandeKaliwaalverontreinigdebaggerspecietebenutten. Enerzijds
wordtdaarmeeeensubstantiële,in het
beleidpassende,oplossingaangedragen voor
Tabel1.

Acceptatiecriteriatestortenbaggerspecie,
omgerekendnaarstandaardbodem.

microverontreinigingen

acceptatiecriteria
( m g A g ds)

cadmium
35
kwik
20
500
koper
nikkel
250
lood
1.250
3.500
zink
1.250
chroom
arseen
200
PAK(10)
50
5000
mineraleolie*
2
PCB(7)
sompesticiden
3
cyanidecomplexen
30
*gehaltevluchtigearomatenkleinerdan
50mg/kgds
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HetprofielvandeKa

degrotehoeveelheden verontreinigde baggerspecie,diedekomendejaren zullen vrijkomen.Anderzijds kanmetdeverontreinigdebaggerspeciedeinrichtingvan het
plangebied enhetbeheerals natuurlijk
uiterwaarden landschapworden gefinancierd.Zonderspeciebergingkandeherinrichtingnietwotden gerealiseerd.

De Kaliwaal
DeKaliwaaliseenplasinde uiterwaarden,dieisontstaan doorzandwinning tussen 15152en 1968. Deplasheeft een oppervlaktevanongeveer56hectare;demaximale
lengtebedraagt ongeveer 1.200meterende
maximalebteedteongeveer600meter.De
plasisvandeWaalgescheidendooreenzandigeoeverwal.Hierinziteenlaaggedeelte,
eenoverlaat.Achterdeoverlaat iseenzandbankontstaan.DeKaliwaalstaatviaeen
invaaropening inopenverbinding metde
Waal.Destand vandeWaalvarieert ter
hoogtevandeKaliwaalnotmaal gesproken
tussendeNAP+3 mendeNAP+10m;de
gemiddelde srandisongeveerNAP+5m.Bij
eenrivierpeilbovendeNAP+7,5m stroomt
deheleuiterwaard vol.Deplasmondt aande
westkant uit ineenstromende nevengeul.
Deplasheeft eenonregelmatiggevormde
bodem,waarvandediepstedelenopongeveer
NAP-12mliggen,hetgeenovereenkomstmet
eendieptevancirca19meterbenedenmaaiveld.OpdebodemvandeKaliwaalligtcirca
3,5meterverontreinigd slib.Dezesliblaagis
tijdensennahetwinnenvanhetzanddooide
rivierbijhoogwaterafgezet.Detotalestortcapaciteitbedraagtcirca4,85miljoen kubieke
meter.IndeKaliwaalmagzandarme(kleiner
dan60%zand)klasse4baggerspecieworden
gestott.Debovengrenzenvooracceptatiezijn
weergegevenindetabel.

iggerspeciegestortis.

Bodembeschermende maatregelen
Demilieuvergunning vanKaliwaalis
gebaseerdophetBeleidsstandpunt verwijderingbaggerspecie(VROM,1993),waarbij de
IBC-criteria(Isoleren,BeheersenenControleren)deuitgangspunten zijn.Tervoorkomingvanverspreidingvan verontreinigingenviahetgrondwater worden isolerende
voorzieningen getroffen. Denu alindeplas
aanwezigedikkespecielaagfungeert, doorde
relatieflagedoorlatendheid ervan,alsisolerendevoorziening.Hieropwordteenrelatief
schonespecielaagaangebracht(klasse3/4
metbovengrens).Deverontreinigde stoffen
inhetporiënwatervandegestorte baggerspecie(bijconsolidatievandespeciewotdt
hetwatereruitgeperst),worden 'gevangen'
inderelatiefschonelaag.Dezelaag fungeert
hiermeealsextra buffer/isolatielaag. Langs
debovenrand vanhetdepotisdediktevan
deliggendesliblaagplaatselijk onvoldoende.
Daarwordteentaludafdichting aangebracht,omzowellekkagevanverontreinigingennaarhetgrondwater tevoorkomen
alsomhetopzetten vanwaterophet depot
mogelijk temaken.Totslotzaldebaggerspeciebergingnaopvullingworden voorzien
vaneenrelatiefschoneafdeklaag vanbaggerspecie.Het'depot'vormtdaneen vrijwel
ondoorlatend bagger/kleipakket. Het grondwaterzaldoordezandondergrond om het
stortlichaam heenstromen (wegvande
minsteweerstand)(zieafbeelding 2).
Gedurende het inrichten en exploiteren
vandeKaliwaalwordendeeffecten opde

omgevinggevolgd tenaanzien vangrondenoppervlaktewater,morfologie en natuutontwikkeling.
Dekwaliteitvanhetgrondwater wordt
gevolgddoorbemonsteringvanhetgrondwaterinde26peilbuizendierondomdeKaliwaalzijngeplaatst.DehuidigewaterkwaliteitvandeKaliwaalendeWaalwordt
vergeleken metdekwaliteitvandezewateren
tijdensennahetstotten.Dewaterkwaliteit
vandeKaliwaalissterkafhankelijk vande
Waal,zekerdirectnahoogwater wanneerde
uiterwaardenoverstroomd raken.Ookhet
opwervelenvanslibdeeltjes tengevolgevan
hetstortenenbijhardewindwordtgemeten.
Ermaggeenslibtengevolgehiervanworden
verspreidbuitendeKaliwaal.Hetopvullen
vandeKaliwaalzouinvloedkunnen hebben
opdedoorstroomcapaciteit vandeWaal.
Hiervoorzijn inhettetreinverlagingenopgenomenenwordteenmeestromende nevengeulaangelegd.Hetiseennormaal verschijnseldatindeuiterwaardendoorderivierzand
enkleiwordtafgezet.Dehoogteliggingzal
regelmatigwordenvastgelegdenwordenvergelekenmetdehoogteaanhetbeginvanhet
project.Alszichgroteafwijkingen voordoen
kanbijvoorbeeld deafvoer doordenevengeul
wordenvergrootofverkleindofkanworden
beslotendenevengeuleerderomdeplasheen
teleggen.Omdat natuurontwikkeling inde
'WaaiervanGeulen'eenbelangrijk aspecris,
ishetnoodzakelijkdeinvloedvandebaggerspeciebergingopdezeontwikkelingnauwgezettevolgenendeervaringentebenutten
vooreenoptimalisatievandeinrichtingen
beheer.Hetgaathierbijomvegetatie,vogels,
kleinewaterdieren envissen. <f
Voormeerinformatiekuntucontactopnemenmet
projectmanagering. G. HaanvanDel^romij
[026)3711644.
drs.W. Vermeule
ing. E.vander Meulen
(GrontmijWater& Reststoffen)

DeKaliwaalaeztenvanuitdelucht.

Deopvullingvandeput isintwee fasen
verdeeld,waarbij intotaalcirca4,2miljoen
kubiekemeter insitubaggerspeciekanwordengestort.Ineersteinstantiezaldebaggerspeciealleenperschipworden aangevoerd.
Deschepen wordendooreen hydraulische
kraanvanafeenpontongelost.Despecie
wotdtviaeen(onderwater)stortkoketopde
bodemgeborgen.
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