ACTUALITEIT

CONGRES ' V E R W I J D E R I N G VAN BAGGERSPECIE'

Roepombaggerprobleemoptelossen
wordtluider
Detijd LSrijpomoperateschaal hetbaggerprobleem optelossen. Najaren vanonderzoek,discussie
enplannen moetennumaatrcgeleugenomenworden.Rijksoverheid,gemeenten,waterschappenen
bedrijven horeniederhunbijdrageteleveren.Totdieconclusiekwamendeaanwezigenop het
congres'Verwijderenvanbaggerspecie,naareenintegraleaanpakvanwaterbodemproblematiek'.
georganiseerddoorhetNederlandsStudieCentrum,op25mei.Maaroverdevraagwatprecies met
al datmeerofmindervervuildeslibmoetgebeurenheerstnogdiscussie.
Dagvoorzitter Bovendeur, commercieel
manager bijArcadismilieutechniek, gafin
zijn inleidingalaandatdetijd rijp isomde
bagger(slib)problematiek aan tepakken.
Maardemanier waaropdespecieopgeslagen en/ofverwerktmoetworden isminder
duidelijk. Bovendeur concludeerdedatdat
inhogemate afhankelijk isvandesoorten
vervuilingvanhetslib,maar ookderegio
waarinhetslibopgeslagen ofverwerkt moet
worden,maatwerkdus.
Ir.C. vanBladeren sprakzichinzijn
hoedanigheid alssecretarisvandeUnievan
Warerschappen uitvoorhermeer verspreiden vanbaggerspecie.Daardoor wordthet
aanbod vanspeciebijdestortplaatsen
minder enhoevengeen ofminder nieuwe
srortplaatsen aangelegd wotden.Ookhet
toepassenvanspeciealsbouwstofofbij
actiefbodembeheer kanopdesteun vande
unie rekenen,neralshetverwerkenvan
specie.OokgafVanBladerenaandatbaggeren binnen debebouwdekomgeeneenvoudigezaakwas,niet alleenvanwege technischeproblemen, maar ookdoor bestuurlijke
perikelen:opditmoment isonduidelijk wie
waarvoorverantwoordelijk is.Hijpleitteer
dan ookvoorde verantwoordelijkheid
duidelijker teverdelen.Indevisievande
Uniezouden waterschappen hierineen
belangrijkere taakmoeten innemen.
Tenslotteginghij noginopde financiering
vanbaggerplannen: voorhetopstellenvan
plannen voorbaggeren indebebouwdekom
treedtvanaf1juli eensubsidiestelselin
werking waarbij dekostenvanhetopstellen
vaneenplan doorgemeente ofwaterschap
voor50procenr wordt vergoed,meteen
maximum van100.000gulden.

Drs.M.LeloupvanDWRginginop her
baggerbeleidsplandathetHoogheemraadschapAmsrel,GooienVechreindvorigjaar
heeft vastgesteld.AGVheeft inditplaneen
'medefinanciering baggerwerken' inher
levengeroepen, waarmee(onder voorwaarden) meerkosten vaneenbaggerwerkals
gevolgvanverontreiniging gefinancierd
worden doorAGV. Ookblijkt uithetplan
datAGVdekomendejaren meergeldzal
uittrekken voorbaggeren.Herjaarlijkse
budget wordt verhoogd van8 naar14
miljoen gulden metdaarnaast nogéén
miljoen gulden voorheronderhoud vande
vaarwegen.
Dr.ir.G.Kamerling, milieu-adviseur
vandeBouwdiensrRijskwaterstaat, gingin
ophetmeten vantotaalgehalten vanvervuilendestoffen tenbehoevevandeklassenindeling.Hetprobleem hiermeeisdatereen
gebrekkigerelatieismetecotoxicologische

effecten. Hijpleit,nalangonderzoek,voor
hetperlocatiebepalenvandeconcentraties
vervuilendestoffen vanporiënwaterconcentraries.Hierover wordt binnenkorteen
rapport gepubliceerd.
Delezingvandrs.Wijdeveldvan
WLDelfr Hydraulics borduurde hierminof
meer opvoort.Hijsprakoverde leereffecten
vandesaneringvanhetKetelmeer, waarbij
nadesaneringbleekdatdoorbraak van
vervuilendesroffen naarhergrondwarer
niet plaatsvindt binnen 200jaar, maar ineen
periodevan2000rot200.000jaar. Hieruit
bleekvolgenszijn betoogdatdeveronderstelde relatieindeklassenindeling tussen
gemeten totaalgehalten van verontreinigingenindewaterbodem enoprredende
ecotoxicologische effecten inhetKetelmeer
opsommigeplaarsen niet aanwezigis.
Daarom dientdepriorireir religgen bijhet
vaststellen vande(mogelijke) relatie tussen
deopbasisvanchemischeconcentratiesals
vervuild aangemerkre waterbodems ende
opbasisvanecotoxicologische bioassaysals
risicovolleaangemerkt waterbodem.
Ir.VanPijkerenpleitteinzijn lezing
voorhettoepassenvanopen (storr)purren
ombaggerspecie relozen.Eenvoorbeeldvan
eenalgebruikt openputdepot isdeputvan
Comstrijen inhetHollandschDiep.Als
projectleider bijAKWA(Advies-enKenniscenrrum WAterbodems)gafhij aandaropen
putten eenwelkomebijdrage kunnen leverenaanoplossingvandebaggerspecieproblematiek, maardeverspreiding vanveronrreinigingen blijft een heikel punt. Daarom
iseentoetsingskader opgesteld omeenopen
structuur aantebieden voorherbeoordelen
vanstorten inopenputdepots.Inditkader
spelengebiedsgerichre benadering enrisicobeoordelingopbasisvangeneriekeofactuelerisico'seengroterol.
Delaatste lezingwerdgegeven door
mevrouw Lenstra-vanDoornenmevrouw
VanderHarst,beiden vanWaterschapVallei
enEem.Zijbespraken eenproject waarbij
herwaterschapeengedeeltevande Eem
uitbaggerde,engingen vooralinopallerlei
praktische problemen diezij tegenkwamen:
demoeiteomeengeschiktestortlocatiete
vinden,maarook'kleine'zakenzoals vandalismeindestedelijke gegevens:zowerd
bijvoorbeeld eenponton meteen grijper
afgezonken. Ondanks dezeenandereproblemen eenzeerleerzaam project, waarmeehet
waterschap voorvolgende baggerprojecten
haar voordeelkandoen. *~
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